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1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS                    

Kuntalain 113 §:ssä ja 115 §:ssä säädetään kunnan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.  
Kuntalain 64 §:n mukaan vastaavia säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymissä. Toiminta-
kertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annet-
tava tietoja sellaisista talouteen ja toimintaan liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole teh-
tävä selkoa taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laa-
dittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 
annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 
jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesä-
kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilin-
päätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta ase-
masta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite-
tiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän joh-
taja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymävaltuuston 
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintaker-
tomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennai-
sista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskel-
masta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kun-
tayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitel-
man riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuk-
sessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

1.1 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
 

Kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:ssä luetellaan tehtävät, joissa kuntayhtymällä on järjes-
tämisvastuu.  Perussopimuksen mukaisista tehtävistä ja toiminnoista säädetään 4–20 §:ssä. 
Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymähallitus puolestaan vas-
taa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmis-
telusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallinnon ja talouden tarkastamisesta 
vastaa tarkastuslautakunta. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta ja sen 
edistämisestä vastaa yhteistoimintaelin. Kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus on tul-
lut voimaan 1.1.2021 lukien. Kuntayhtymän nimi muuttui Keski-Satakunnan sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymäksi (Kessote) ja perussopimuksessa järjestämisvastuu on siirretty so-
siaalihuollon tehtävien osalta kuntayhtymälle jäsenkuntien valtuustojen erikseen hyväksyttä-
mällä siirtosopimuksella. 

1.1.1 Yhtymävaltuusto 
Jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuustoon kustakin jäsenkunnasta neljä valtuutettua. 
Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston äänivalta jakautuu tasan jäsenkuntien kesken. 
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Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien 
kesken. Vaalikausi katkesi kesken vuotta 2021 jakaantuen kaudelle eri valtuustolle. 

Valtuustokauden 2017–2021 yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 
1.6.2017 alkaen ovat seuraavat: 

Jäsenet   Varajäsenet 
 
Eurajoki 
Isokorpi Kristiina  Tuominen Hanna 
Nurmi Mika pj.   Veijoaho Outi 
Tamminen Matti 15.6.2020 asti  Männistö Harri 
(16.6.2020 lukien Seppo Lempainen) 
Vaitomaa Marja II vpj.  Lievonen Maija-Liisa  
 
Harjavalta 
Kortelainen Outi (31.1.2019 asti) 
Tuomi Jenni (1.2.2019 alkaen)  Lindholm Päivi 
Ollila Hanna I vpj. (30.9.2019 asti) 
Uotila Jarmo I vpj. (1.10.2019 alkaen) Peltonen Jarno 
Rosendahl Tapio  Nummikari Reijo 
Uimonen Ari   Kuusisto-Länsineva Maija 
 
Kokemäki 
Grönroos Juhani  Mekkonen Saku 
Kuhlman Sanna   Seppälä Heidi 
Lähteenmäki Tuukka  Nurmi Olli 
Tuominen Eeva-Liisa  Kylä-Setälä Minna 
 
Nakkila 
Erkkilä Mervi   Johima Urho 
Heikkilä Hannu   Lankinen Satu 
Lukka Heli   Kim Su Ran 
Mäkilä Keijo   Ketola Markus 
 

Yhtymävaltuusto kokoontui vuonna 2021 yhteensä 1 kertaa.  

 

Valtuustokauden 2021–2022 yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 
1.8.2021 alkaen ovat seuraavat: 

Jäsenet   Varajäsenet 
 
Eurajoki 
Aro-Heinilä Tuomo  Lempainen Seppo 
Sainio Tuula-Marja pj.  Aalto Pauliina 
Tuominen Hanna  Isokorpi Kristiina 
Vaitomaa Marja II vpj.  Näyrä Anniina 
 
Harjavalta 
Kuusisto-Länsineva Maija  Paavilainen Anne 
Rosenberg Marja-Liisa  Kuula Seija 
Salomäki Lassi   Rauta Markku 
Uljas Heikki I vpj.  Uotila Jarmo 
 
Kokemäki 
Kuhlman Sanna   Savolainen Hanna 
Ojala-Seppä Soile  Lahtinen Marko 
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Tuominen Eeva-Liisa  Kilpivuori Marika 
Vähä-Ruka Juhani  Tuomikorpi Markku 
 
Nakkila 
Ahosmäki Anu   Lammasniemi Iida 
Holmi Andreas   Pentikäinen Niina 
Laine Jaana   Bragge Eetu 
Myllymaa Ilmo   Vepsäläinen Jouni 
 
Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimikautensa 7.9.2021 ja kokoontui vuonna 2021 yhteensä 2 
kertaa.  

1.1.2 Yhtymähallitus 

Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen jäsenmäärä on yhteensä 8 jakautuen kunnit-
tain seuraavasti: 

Yhtymähallitus kaudella 2017–2021 (kuntalain mukaan toimikausi alkoi 1.6.2017): 

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Eurajoki 
Sainio Tuula-Marja   Paunikallio Susanna 
Salonen Tomi   Peltola Harri  
 
Harjavalta 
Rosendahl Tapio vpj.  Uimonen Ari   
Mäkinen Aulis    Kuula Seija     
Kokemäki 
Sutinen Marjatta (23.11.2017 alkaen) Nevala Hannu    
Korkeaoja Juha  pj.  Vähä-Ruka Juhani  
  
Nakkila   
Robeva-Krasteva Olivera   Nummelin Arja  
von Frenckell Asta  Pentikäinen Niina  

 

Yhtymähallituksen tehtävistä, kokoontumisesta sekä toimivallan siirtämisestä määrätään tar-
kemmin hallintosäännössä. 

Yhtymähallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 8 kertaa. 

Yhtymähallitus kaudella 2021–2022 (1.8.2021 alkaen): 

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

Eurajoki 
Mustonen Elina   Veijonaho Outi 
Salonen Tomi vpj.  Peltola Harri  
 
Harjavalta 
Lindholm Päivi   Edman Jenita 
Rosendahl Tapio   Luotola Teuvo 
Kokemäki 
Korkeaoja Juha  pj.  Teini Pertti 
Sutinen Marjatta  Kuhlman Sanna    
Nakkila   
Nummelin Arja    Haaparanta Heikki 
Peippo Teemu   von Frenckell Asta  
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Yhtymähallituksen tehtävistä, kokoontumisesta sekä toimivallan siirtämisestä määrätään tar-
kemmin hallintosäännössä. 

Yhtymähallitus aloitti toimikautensa 15.9.2021 ja kokoontui kertomusvuoden aikana yh-
teensä 5 kertaa. 

1.1.3 Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointitehtävästään tarkas-
tuslautakunta laatii vuosittain yhtymävaltuustolle osoitetun arviointikertomuksen. Tilintarkas-
tajayhteisönä valtuustokaudella 2017–2021 toimii BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkas-
tajana JHTT Hannu Laurila. 10.1.2020 lukien vastuullinen tilintarkastaja on vaihtunut Ari Viro-
laiseen. 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kaudella 2017–2021 ovat 1.6.2017 alkaen: 

Grönroos Juhani (Kokemäki) pj.  Mekkonen Saku (Kokemäki)  
Lukka Heli (Nakkila) vpj.   Kim Su Ran (Nakkila) 
Salomäki Matti (Harjavalta)  Hakala Vesa (Harjavalta) 
Lockberg Leena (Nakkila)  Lasonen Soile (Nakkila)  

 

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 3 kertaa.  

 

Tilintarkastajayhteisönä valtuustokaudella 2017–2021 sekä optiovuodella 2022 toimii BDO Au-
diator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Hannu Laurila. 10.1.2020 lukien vastuullinen ti-
lintarkastaja on vaihtunut Ari Virolaiseen ja 3.9.2021 alkaen JHT, HT Aino Lepistöön. 

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kaudella 2021–2022 ovat 1.8.2021 alkaen: 

Tuominen Hanna (Eurajoki) pj.  Isokorpi Kristiina 
Ahosmäki Anu (Nakkila) vpj.  Lockberg Leena 
Rinne Sami (Kokemäki)  Nieminen Marko 
Salomäki Matti (Harjavalta)  Hakala Vesa (Harjavalta) 

 
Tarkastuslautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 2 kertaa.   

Toimielinten poliittiset voimasuhteet valtuustokaudella 2017–2021 1.6.2017 alkaen: 

Puolue Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta

SDP 5 3 2

KESK 4 2 1

KOK 4 1 1

VAS 3 1 0

PS 0 1 0

Yhteensä 16 8 4     

Toimielinten poliittiset voimasuhteet valtuustokaudella 2021–2022 1.6.2021 alkaen (jäsen-
kuntien neuvotteluihin perustuen): 

Puolue Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta

SDP 5 3

KESK 5 2

KOK 3 1 1

VAS 2 1 2

PS 1 1 1

Yhteensä 16 8 4  
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1.1.4 Yhteistoimintamenettely  

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 §:n mukaan 
kunnassa (kuntayhtymissä) on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön 
edustajista. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset 
alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. 

Ksthky:n laajennettu yhteistoimintaelin jatkoi toimintaansa vuonna 2021 ja kokoontui kolme 
kertaa, kunnes Kessoten yhteistyötoimikunta oli asetettu. Kessoten uusi yhteistyötoimikunta 
kokoontui toiminta vuonna 9 kertaa.   

Yhteistoimintaelimen edustajat vuonna 2021: 

 Anu Kankare jäsen (Super ry), puheenjohtaja  
 Hanna-Leena Markki työnantajan edustaja, varapuheenjohtaja 
 Satu Koivusalo sihteeri  
 Jyrki Vatanen työnantajan edustaja 
 Juha Jaatinen työnantajan edustaja 
 Anne Lehtonen työnantajan edustaja 
 Annaleena Hakala jäsen (JUKO ry) 
 Sari Järvenpää jäsen (JHL ry)   
 Ulla Suutari jäsen (JHL ry) 

 Tuija Ketola jäsen (TEHY ry) 
 Jaana Sundell jäsen (TEHY ry) 
 Sirkka-Liisa Juhola jäsen (Super ry) 
 Airi Lähteenmäki jäsen (JYTY ry) 

 Satu Lankinen jäsen (JYTY ry) 
 Outi Pajunen työsuojeluvaltuutettu 
 Tuija Majuri työsuojeluvaltuutettu 

    Tiina Saranen  työsuojeluvaltuutettu  

 

Yhteistyötoimikunnan edustajat vuonna 2021: 

 Hanna-Leena Markki työnantajan edustaja, puheenjohtaja 
 Outi Pajunen työsuojeluvaltuutettu, varapuheenjohtaja 
 Kati Nordlund-Luoma työnantajan edustaja 
 Katja Lehtonen työnantajan edustaja 
 Jyrki Vatanen työnantajan edustaja 
 Juha Jaatinen työnantajan edustaja 
 Satu Koivusalo työsuojelupäällikkö, sihteeri 
 Annaleena Hakala jäsen (JUKO ry)   
 Ulla Suutari jäsen (JHL ry) 

 Tuija Ketola jäsen (TEHY ry) 
 Sirkka-Liisa Juhola jäsen (Super ry) 

 Satu Lankinen jäsen (JYTY ry) 
 Tuija Majuri työsuojeluvaltuutettu 
 Tiina Saranen työsuojeluvaltuutettu 
 Soile Holmström työsuojeluvaltuutettu 
 Taija Vettenranta työsuojeluvaltuutettu 

 
1.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus 

 
Kessoten ensimmäinen yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintavuosi 2021 jatkui 
poikkeuksellisena ja haastavana covid-19 pandemian jatkuessa. Maailmanlaajuinen korona-
kriisi osoittautunut kestoltaan huomattavasti pidemmäksi, mitä osattiin odottaa. Vuosi 2021  
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aloitettiin kokonaisena sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestäjänä, mikä vaati 
uudelleen järjestelyjä ja uuden toiminnan linjaamista ja esim. asiakirjojen päivittämistä.  

Vuonna 2021 valtakunnassa sote-uudistusta vietiin eteenpäin maan hallituksen toimesta sosi-
aali- ja terveydenhuollon kehittämisen hanketyön kautta sekä kesäkuussa 2021 hyväksytyn 
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kautta. Marinin hallituksen Tulevaisuuden sote-
keskus Satakunnassa yhteiseen hakemukseen kuntayhtymä sitoutui ja osallistui omalla työpa-
noksellaan.  

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 1.1.2021 lukien vastannut 
myös kaikista sosiaalipalveluiden järjestämisvastuusta. Perhe- ja sosiaalipalveluiden koko-
naisuus on yhdistynyt eri toiminnoista kokonaisuudeksi lasten, perheiden, aikuissosiaalityön 
ja vammaispalveluiden kokonaisuuksissa. Päihde- ja mielenterveystyössä sosiaali- ja terveys-
palveluiden yhteistyö on edistänyt esim. korvaushoidonkokonaisuutta. Koti-, sairaala ja hoiva-
palvelut yhdisti erityisesti pitkään odotetun kotihoidon kokonaisuuden ikääntyneiden palve-
luissa sekä sosiaalihuollon asumispalvelut kokonaisuudeksi Kessoten alueella. Palvelualueilta 
on autettu terveyspalveluita enenevässä koronarokotus-, koronanäytteenotto- ja tartunnan-
jäljitystyössä. Koronatyössä Kessotessa yhdistyi palvelukokonaisuuksien yhteisvoima ja ilman 
yhteisiä sote-palveluita ei iso voimainponnistus vaikeassa tilanteessa olisi ollut mahdollista.  

Siirtosopimuksen yhteydessä sovittu palkanlaskennan liikkeenluovutus toteutui myös 
1.1.2021 lukien Harjavallan kaupungille. Suurien muutoksien kanssa yhtä aikaa tapahtunut pa-
kotettu palkanlaskentaohjelman muutos, hankaloitti ja vaikeutti sekä organisaation että hen-
kilöstön tilannetta erinäisissä haasteissa. Ohjelmistomuutos vaikeutti huomattavasti henkilös-
töasioiden siirtoa uudelle kuntayhtymälle.  

Toiminnallista kehittämistä on viety eteenpäin ja palvelutoiminnassa etenivät palvelut etäpal-
veluin ja konsultaatioin vallinneen tilanteen siivittämänä. Talouden osalta menot kokonaisuu-
dessaan olivat hieman yli arvioidun. Tulopuoli ylittyi pääsääntöisesti koronarokotusten, ko-
ronanäytteenoton vuoksi. Hinnoittelua alennettiin marraskuussa 2021. Jäsenkunnille palaute-
taan palveluiden käytönmukaisessa suhteessa 2 M€. Palautusten jälkeen lopullinen kertomus-
vuoden ylijäämä oli 231 404 €. Suoritemäärät toteutuivat yli arvioidun koronatyön vuoksi. Me-
nokehitys oli arvioitua (toteuma 102 %). 

Vuosi oli haastava ja henkilöstön riittävyyden kanssa oli haasteita lisääntyneisiin koronatoi-
mien ja normaalin toiminnan pyörittämisessä. Tiettyjä ammattilaisia oli vaikea saada sekä suo-
raan työsuhteisiin että ostopalveluinakaan. Käytössä jo uudeksi normaaliksi muodostuneet 
työskentelytavat mm. etätyön muodossa ja palveluita keskittäen tietyille sote-asemille esim. 
rokotusten osalta. Covid-19 jatkuminen vaati henkilöstöltä yleistä jaksamista ja tarkkaa suo-
jautumista sosiaali- ja terveydenhuollon koronatyössä. Koronatilanteen jaksamista vaikeutti 
epävarmuus ja tilanteen pitkittyminen. Nämä seikat eivät edistäneet sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia, kuten valtakunnallisissa selvityksis-
säkin on todettu. Vanhaan normaaliin ei ole voitu vieläkään palata. Työyhteisöjen kokoontu-
misia ja sosiaalista kanssakäymistä on edelleen pitänyt rajoittaa. Tilanne jatkuu vielä ja meiltä 
kaikilta odotetaan edelleen jaksamista, suojautumisen ja ohjeiden tiukkaa noudattamista. 

Haluan kiittää koko henkilökuntaa jaksamisesta ja pitkäjänteisestä työskentelystä myös 
vuonna 2021. Erityiskiitos koko uuden kuntayhtymän henkilöstölle sopeutumisesta vaikean 
vuoden tiimellyksessä uuteen organisaatioon, hyvästä yhteistyöstä ja vahvasta sitoutumisesta 
yhteiseen Kessoten toimintaan. Saavutimme ensimmäisen toiminta vuoden maalin ja voimme 
todeta, että asiakkaiden palvelut jatkuivat keskeytyksettä ja hyvillä palveluilla Kessotessa.  
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Tästä on hyvä lähteä Kessoten toiselle ja viimeiselle vuodelle, voimme edelleen kehittää ja 
tehdä palvelupohjan entistä paremmaksi Satakunnan hyvinvointialueelle siirryttäessä. Yhteis-
työ on auttanut meitä koronan kanssa selviytymisessä, emmekä olisi pärjänneet erikseen 
vuonna 2021 koronan tuoman haasteiden kanssa. Koronatyössä vuonna 2021 olemme onnis-
tuneet esimerkillisesti, kunnia tehdystä työstä kuuluu henkilökunnalle. Yhdessä tekemisessä 
on voimaa ja sitä käytämme edistääksemme tavoitteita vuoden 2022 toiminnassa.  

 

Harjavalta 21. päivänä helmikuuta 2022 

Hanna-Leena Markki, kuntayhtymän johtaja 

 

1.3 Kehityskatsaus     
 

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen talvelta 2021 mukaan BKT:n arvioidaan kas-
vaneen 3,4 % vuonna 2021. Covid-19-pandemian pahentuminen vuoden 2021 lopulla lisäsi ta-
loudenpitäjien epävarmuutta ja hidasti talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. 
BKT:n kasvu pysyy 3,0 prosentissa v. 2022, sillä usealla toimialalla tuotanto on edelleen pan-
demiaa edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvu kuitenkin hidastuu ja BKT:n arvioidaan 
kasvavan 1,5 % v. 2023 ja 1,4 % v. 2024. Ennusteessa oletetaan, että tautitilanteen heikenty-
minen hidastaa talouden toipumista vain hetkellisesti. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin 
sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus on uudelleen lisääntynyt. Energian hinta pitää 
inflaatiota yllä vuodenvaihteen ympärillä ja kääntyy vähitellen alenevaksi vuoden 2022 aikana. 
Nopean inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. Inflaation nousun 
oletetaan jäävän tilapäiseksi kysyntä- ja tarjontahäiriöiden vähitellen helpottaessa. Julkisen 
talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021–2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu 
kokonaan ripeän talouskasvun aikana. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee 
väliaikaisesti talouden elpyessä ja alijäämän pienentyessä. Talouskasvun hidastuessa velka-
suhde kääntyy uudelleen kasvuun. Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:70, Talou-
dellinen katsaus, Talvi 2021, Talousnäkymät 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee ja sitä toteutetaan täysipainoisesti: ”Tulevaisuu-
den sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa” asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yh-
destä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, 
sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, 
avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palve-
luja. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jat-
kuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palve-
luiden laatu ja vaikuttavuus, vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta sekä 
hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat. 

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen ja valtionvarainministeriön sote-palvelurakenne uudis-
tuksen rahoituspäätöksien kautta on viety eteenpäin Satakunnassa kehitettäviä kokonaisuuk-
sia kuten raskaan palvelurakenteen muuttamiseen, asukkaiden elintapatottumusten muutta-
miseen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen muuttamiseen ennaltaehkäiseväksi. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksien alentamisessa sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisessä 
keskeistä tulee olemaan sähköisen tiedonhallinnan ja palvelujen kehittäminen. Nykyiset asia-
kas- ja potilastietojärjestelmät tukevat huonosti toimintaa ja sen kehittämistä. Kustannuste-
hokas ja vaikuttava toiminta edellyttää uusia innovatiivisia toimintamalleja, siirtymistä entistä 
enemmän sähköisten palvelujen käyttöön, olemassa olevan tiedon nykyistä parempaa hyö-
dyntämistä – tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa. Suurin hyöty uusista toi-
mintajärjestelmistä tulee viiveettömästä ja ajantasaisesta tietojen käytöstä sekä järjestelmien 
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käytettävyyden parantumisesta hoidon porrastuksessa. Tulevaisuuden sote-keskus hanke jat-
kuu hyvinvointialueen aikaan 2024 asti. Sote-rakenneuudistuksen hanke päättyi 2021 loppuun 
mennessä. 

1.4 Keskeiset muutokset toiminnassa sekä arvio tulevasta kehityksestä  

1.4.1 Vuodelle 2021 asetetut painopistealueet 

Valtakunnallisessa SOTE-uudistuksessa on lähdetty vahvistamaan perustason palveluita ja siir-
tämään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Päätavoitteiksi on asetettu saatavuus, en-
naltaehkäisy, laatu, yhteen toimivuus ja kustannusten hillintä. Yleisesti hyväksyttynä tavoit-
teena käytetään ns. nelimaalia (quadruple aim). Kessoten strategiset tavoitteet on laadittu 
näitä valtakunnallisia ja yleisiä tavoitteita mukaillen. Vuoden 2021 talousarvion strategiset ta-
voitteet ovat vaikuttavuus, asiakaskokemus, kustannustehokkuus ja henkilöstön työhyvin-
vointi. 

1.4.1.1 Vaikuttavuus  

Annettujen 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 moniammatilli-
sen tiimityön tehostamisella, tutkitusti vaikuttavien toimintamallien ja hoitojen käyttämisellä, 
siirtämällä toiminnan painopistettä ennaltaehkäisyyn ja avuntarpeen varhaiseen tunnistami-
seen 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, 
tupakointi, päihteiden käyttö, LDL, HbA1c, BDI, MMSE. Suun terveyden indikaattoreita ovat 
mm. karies ja ientulehdus. Hyvinvointi-indikaattoreita ovat mm. toimeentulotuen käyttö, pit-
käaikaistyöttömyys, asunnottomuus, koulutuksen ulkopuolelle jääminen sekä päihteiden 
käyttö. Lisäksi seurataan mm huostaanottojen määrää.  

THL:n mittarit: kouluterveyskysely, lapsiperhekysely 

Toimikykyindikaattoreina toimii RAVA (RAI jatkossa) 

 

vaikuttavuus toteuma: Koronatyö toteutettiin vaikuttavasti ja tehokkain prosessein sekä ro-
kotusasemilla että tartunnanjäljityksessä. Työ hoidettiin kaikkien palvelualueiden yhteistyönä 
ja ulkopuolisia rekrytointeja toetutuneessa toiminnassa käytettiin todella vähän.  

Vaikuttavia palvelukokonaisuuksia kehitettiin päihdehuollon jalkautuvan hanketyön kautta, 
perhekeskusmallin ja tiimityömallin edistämisellä mm- palveluiden saatavuus heikohkolla hen-
kilöstöresurssilla oli hoitotakuun osalta hyvää. 

Sosiaalihuollon kaikkien osalohkojen asiakasmäärä kehitys oli tasaista ja suunnitelman mu-
kaista. Raskaanhoidon asiakasmäärät eivät nousseet vaan palveluvalikoima ennaltaehkäise-
vissä ja kevyissä palveluissa laajeni ja näin myös sosiaalipalveluiden saatavuus kuntalaisille pa-
rani.  
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1.4.1.2 Asiakaskokemus 

Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyydellä. Asiakkaan osallisuus ja kuulluksi tulemi-
nen parantavat asiakaskokemusta. Erityisesti ennaltaehkäisevät päihde- ja mielenterveyspal-
velut tarjotaan ilman kynnystä. Kaikissa palveluissa pyritään oikea-aikaisuuteen ja tehokkuu-
teen. 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 
tiimiin ja yhteyshenkilöön. Näin palveluiden pirstaloituminen, asiakkaan pompotteleminen ja 
päällekkäisten töiden tekeminen vähenevät. Asioinnista pyritään tekemään vaivatonta mm 
sähköisiä palveluita parantamalla. Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn 
tuloksista tarkemmin luvussa 2.2.4. 

Muistutusten, kanteluiden ja valitusten sekä oikaisuvaatimusten määrä kuvaa organisaation 
prosessien toimivuutta sekä toiminnan ja päätösten lainmukaisuutta. Muistutusten, kantelui-
den ja valitusten määrä on laskenut edelliseen vuoteen nähden. Oikaisuvaatimusten määrä 
kasvoi edelliseen vuoteen nähden, kasvu aiheutui organisaatio muutoksesta sekä kuljetuspal-
veluiden kilpailutuksesta. Pääsääntöisesti oikaisuvaatimukset on hylätty oikeuskäsittelyssä. 

 

Muutoksenhakukeino Aihe kpl / 2020 kpl / 2021 

Muistutukset hoidon laatu 6 4 

 tyly kohtelu 2 3 

 tyly kohtelu ja hoitoonpääsy 2 0 

 asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1 0 

 sosiaalipalvelut 5 0 

 yhteensä: 16 7 

Kantelut ja valitukset hoidon laatu 3 1 

 tyly kohtelu 0 1 

 sosiaalipalvelut 9 0 

                                                       yhteensä:     12 2 

Oikaisuvaatimukset sosiaalipalvelut   14                   33 

  yhteensä:   14 33 

Taulukko: Vuonna 2020–2021 tulleet muistutukset, kantelut ja oikaisuvaatimukset 

 

Kuntayhtymässä on kerätty tilastoitavaa sähköistä palautetta vuodesta 2015 lukien verkkosi-
vuilla olevan palautelomakkeen kautta. Vuoden 2021 lopulla julkaistiin kuntayhtymän uudet 
verkkosivut, jolloin myös verkkosivujen palautelomake uusittiin. 

Kuntayhtymän terveysasemilla on olleet käytössä NPS-asiakastyytyväisyysmittarit vuodesta 
2017 lähtien. Vallitsevan koronatilanteen takia mittarit ovat olleet pois käytöstä vuodesta 
2020 asti, eikä NPS-arvoa ole saatavilla vuodelta 2020. Verkkosivujen uudistamisen myötä, 
myös palautelaitteiden kysymykset päivitettiin ja laitteet otettiin osittain käyttöön vuoden 
2021 joulukuussa. 

 

 

 

 

 

 



11 

 
 

Vuonna 2020 ja 2021 sähköisesti annetut palaut-
teet       

Verkkosivujen palautelomake 
kpl/      
2020 

kpl/ 
2021 Palautelaite 1.12.2021- 

 kpl/ 
2021 

ensiapu  0 1 Erityispalvelut 1 
fysioterapia  0 2 Suun terveydenhuolto 5 
hallinto 0 10 Fysioterapia 1 
kotisairaanhoito ja kotisairaala  0 1 Hoitajan vastaanotto 4 
laboratorio 0 3 Lääkärin vastaanotto 11 
lääkärin vastaanotto  32 34 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1 
muu  4 83 Vammaispalvelut 2 
neuvola   5 2 sairaalapalvelut 1 
perheneuvola 0 1 muu palvelu 5 
sosiaalipalvelut, psykiatrinen työryhmä 4 1     
sosiaalipalvelut, taloustoimisto 0 1     
suun terveydenhuolto 5 29     
taloustoimisto 0 2     
hallinto 5 0     
terveyskeskussairaala  1 4     

Yhteensä: 56 174 Yhteensä: 31 

Taulukko: Sähköisesti annetut palautteet vuonna 2020–2021 

 
Vuonna 2021 verkkosivujen palautelomakkeen kautta tuli 174 palautetta ja 1.12.2021 osittain 
käyttöön otetuiden palautelaitteiden kautta 31 palautetta. Palautelaitteiden kautta saatujen 
palautteiden NPS-arvoksi muodostui 79.  

 
Kuva: NPS luku ja sen kehittyminen 2017–2021 

 

Palautelaitteiden kautta annettujen palautteiden mukaan 91 % prosenttia asiakkaista sai hoi-
dettua asiansa sujuvasti, 87 % sai tarpeitaan vastaavaa palvelua ja 87 % koki, että häntä koh-
deltiin hyvin ja asiallisesti. lähes 96 % asiakkaista oli sitä mieltä, että häntä kuunneltiin ja hänen 
mielipiteensä otettiin huomioon ja 91 % mielestä henkilökunta oli asiantuntevaa. 59 % asiak-
kaista koki asioivansa saman ammattilaisen kanssa kuin viime kerralla ja 82 % asiakkaista tiesi, 
keneen hänen tulee ottaa jatkossa yhteyttä. Omaolo oli tuttu 81 %:lle vastaajista. 

Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perustervey-
denhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuo-
den välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaih-
dosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähin-
tään kolme viikkoa ennen käyntiä. Tilastoa on seurattu kuukausitasolla 1.1.2019 lukien.  
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Taulukko: Terveysasemaa vaihtaneet 2021 

 
Taulukko: Pohjatilasto 1.1.2014 – 31.12.2021 

  

 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla: 

Keskimääräinen odotusaika 12/2021 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoi-
totakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon on 4,04 vrk. Hoitoon 
pääsy aika on vaihdellut terveysasemien osalta. Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysase-
mittain seuraavasti: 

 

Harjavalta  3,7 päivää 
Kokemäki  3,4 päivää 
Nakkila  6,5 päivää 
Eurajoki  2,9 päivää  
Luvia 3,7 päivää 

 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa: 

Keskimääräinen odotusaika 12/2021 Suun terveydenhuollon osalta odotusaika kiireettömään 
hoitoon on 12–14 viikkoa jokaisella terveysasemalla.  

Harjavalta  4 kuukautta 
Kokemäki  3 kuukautta 
Nakkila  3 kuukautta 
Eurajoki  3,5 kuukautta 
Luvia 3,5 kuukautta 

 

 

Kaavio: Hoitotakuu 2021 

Sosiaalihuollon hakemusten käsittely ja päätökset on pystytty antamaan hyvin määräaikojen 
puitteissa.  

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Tulleet 715 802 894 1010

Lähteneet 202 242 262 304

Nettovaikutus 513 560 632 706
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1.4.1.3 Kustannustehokkuus  

Kustannustehokkuus on tärkeä alkuperäisen SOTE-uudistuksen tavoite. Kustannusten jatku-
vaa nousua pyritään estämään resurssien joustavalla ja täysimääräisellä käytöllä ja palvelun 
vaikuttavuuden parantamisella. Kustannustehokkuutta mitataan SOTE-kustannus €/asukas 
(muutos). Kustannustehokkuutta pyritän jatkossa mittaamaan €/palveltu asiakas. Tavoitteena 
on yhtäaikaisesti lisätä palvelujen kattavuutta ja hillitä kokonaiskustannuksia. Vaikuttavalla 
perustason toiminnalla vähennetään tarpeetonta raskaiden palveluiden käyttöä. 

Kustannustehokkuus toteuma: Toiminnan kustannustehokkuuden osalta koronatyö tehtiin 
kustannustehokkaasti nykyisellä henkilöstöresurssilla. Kuntayhtymän kulut eivät lisääntyneet 
ja esim. koronakorvausten osalta jäsenkunnat hakivat. 2M € korvaukset valtiolta. Kilpailutuk-
sien myötä hintataso pysyi pitkälle nykyisellä tasolla tai jossain palveluissa jopa hieman laski. 
Sosiaalihuollon toetuma oli pitkälti suunnitelman mukainen, joten kustannusten pysyminen 
aiemmalla tasolla erityisesti subjektiivisissa palveluissa on iso kustannuksia hillitsevä tekijä. 
Erityisryhmien vastaanottotoiminnan hoitaminen omilla resursseilla haastavassa henkilöstöti-
lanteessa oli erittäin kustannustehokasta. Iltapäivystyksen väliaikainen sulkeminen tehosti 
henkilöstönkäyttöä virka-aikaiseen toimintaan ja oli myös kustannustehokkuutta edistävä toi-
menpide. 

1.4.1.4 Henkilöstön hyvinvointi 

Henkilöstön hyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä ja sairauspoissaolojen kehityksellä. 
Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittämiseen lisää työhyvin-
vointia. Kehityskeskusteluilla vaikutetaan toiminnan kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen, 
tiedonkulkuun ja esimiestyöhön. Työmotivaatiota lisää myös vastuu omasta ja tiimin toimin-
nasta 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 ta-
voitteita korostaen. Esimiestyön selkeälinjaisuus ja selkeästi asetetut tavoitteet tukevat työ-
hyvinvointia ja tiimien toimintaa.  

Henkilöstön hyvinvoinnin toteuma: Henkilöstön hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella kou-
lutuksella ja hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Henkilöstön hyvinvointia lisätään 
yhteisöllisellä harrastustoiminnalla (mm. yhteiset jumpat) sekä yksilöllisellä harrastustoimin-
nalla (mm. liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetuilla Tyky-seteleillä). 

Kessotessa Tyky-seteleitä oli mahdollista saada yhteensä 40 euron arvosta/työntekijä/vuosi 
liikuntaan ja kulttuuriin. Keväällä 460 henkilöä ilmoitti halukkuutensa Tyky-seteleihin. 

Suurempia yhteisöllisiä tilaisuuksia ei ollut mahdollista järjestää vuonna 2021 vallitsevan ko-
ronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi. Jouluateriaa ei voitu myös tarjota henkilös-
tölle samasta syystä, mutta korvauksena tästä henkilöstö sai joulukuussa 2021 lounassetelin. 

Työhyvinvointia kuvaava Pulssi-kysely toteutettiin osana Terve Työpaikka -toimintamallia Ter-
veystalon tarjoamana palveluna vuonna 2021. Kysely järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kyselyn 
avulla voidaan seurata työntekijöiden kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen ak-
tiivisuudesta. Kyselyn tuloksista tarkemmin henkilöstöraportissa.  

Sairauspoissaolo-% oli 5,8 % koko vuoden 2021 osalta (palkalliset sairauspoissaolot). Verrat-
tuna vuoteen 2020 voidaan todeta, että terveysperusteisten palkallisten poissaolojen määrä 
on noussut 1,3 %-yksikköä. Diagnoosityypeittäin sairauspoissaoloista 37 % oli tuki- ja liikunta-
elinsairauksia, 21 % mielenterveyden häiriöitä, 18 % muita sairauksia (sis. oma ilmoitus pois-
saolot, kasvaimet, ihosairaudet, ruoansulatuselintensairaudet), 9 % tapaturmia, verenkierto- 
ja aineenvaihduntasairauksia 8 % ja 5 % infektioita ja loppuosa oireet ja vaivat diagnooseja.  
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Sairauspoissaolopäiviä oli 13,8 päivää per henkilö. Huomioitavaa kuitenkin on, että 47 %:lla ei 
ollut ollenkaan sairauspoissaolopäiviä. Vertailun vuoksi Kunta10-tilastojen mukaan vuonna 
2020 kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää. Koko 
kunta-alalla 28 %:a henkilöstöstä ei ollut poissa päivääkään oman sairauden takia.  

Kehityskeskustelut toteutuivat vuonna 2021 78-prosenttisesti. Koulutuksia oli toteutunut yh-
teensä 3207 työpäivän verran, vaihdellen 1–18 päivää/osallistuja. Koronapandemia vaikutti 
sekä kehityskeskusteluihin että koulutusten toteutumiseen. 

Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdis-
tykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Vuonna 
2021 yhteistoimintaelin kokoontui kolme kertaa, ja Kessoten uusi yhteistyötoimikunta ko-
koontui 9 kertaa. Paikallisia neuvotteluja käytiin runsaasti Kessoten ensimmäisenä toiminta-
vuotena ja tehtiin paikallisia sopimuksia liittyen henkilöstön saatavuuteen ennen kaikkea ko-
rona työskentelyyn. Kuntayhtymän henkilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty ja uudistettu 
vastaamaan kuntayhtymässä tapahtunutta muutosta. 

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikutti monella tapaa ihmisten työssä ja työelämässä 
sekä vapaa-ajalla myös vuonna 2021. Rajoituksia ja suosituksia oli monenlaisia. Henkilöstö on 
sekä joustanut että venynyt ja jaksaminen on ollut koetuksella. Kevan mukaan korona-aika on 
koetellut erityisesti nuoria ja näkynyt nuorten jaksamisessa. Hoitoalan ammateissa aloittaa 
työuransa moni alle 30-vuotias kuntatyöntekijä, joista koronavuoden aikana yhä useampi jou-
tui olemaan sairauden vuoksi pois työstä. Toisaalta korona-aikana etätyö on lisääntynyt ja vä-
hentänyt sairauspoissaoloja ja etäjohtamiseen on oltu varsin tyytyväisiä. Kevan mukaan 
useissa hoitoalan ammateissa ja ammattiryhmissä, joissa tehdään ruumiillista työtä eikä etä-
työhön ollut mahdollista siirtyä, sairauspoissaolot lisääntyivät ja myös pitkittyivät vuonna 
2021. Kuntayhtymässä tämä on näkynyt myös siinä, että palvelualuekohtaisesti vertailtuna 
eniten sairauspoissaoloja kertyi juuri koti-, sairaala ja hoivapalveluiden alueelle. 

 

1.5 Henkilöstö 
 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2021 oli yhteensä 756 henkilöä (vakinainen henkilöstö 
620 henkilöä ja määräaikainen 136 henkilöä). Vakituisen henkilöstön määrän lisääntyminen 
vuonna 2021 johtui kuntayhtymän toiminnan laajentumisesta. N. 11 % henkilöstöstä teki osa-
aikaista työtä vuonna 2021 ja vuonna 2020 osa-aikatyön määrä oli n. 12 %. Osa-aikatyön teke-
misen syinä ovat esim. lasten tai omaisten hoito, terveydelliset syyt tai opiskelu. 

  Kessoten virat ja toimet 

  2021 

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE 77 

TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUJEN PALVELUALUE 164 

KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUJEN PALVELUALUE 357 

HALLINNON JA TUKIPALVELUJEN PALVELUALUE 64 

YHTEENSÄ 662 

Taulukko: Kessoten virat ja toimet palvelualueittain vuonna 2021 
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Virkojen / toimien muutoksista tehtiin vuonna 2021 päätöksiä seuraavasti: 

 Toimistopalveluiden esimiestehtäväkokonaisuuden hoitaminen ajalla 1.1.-31.8.2021. 

 Toimistopalveluiden esimiestehtäväkokonaisuuden hoitamisen jatkaminen ajalla 
1.9.2021 – 31.12.2021. 

 Johtavan hoitajan viran (vakanssinumero 4001-004) muuttaminen kehittämispäälli-
kön viraksi. 

 Ruskilan lähihuoltajan toimen (vakanssinumero 5203-012) muuttaminen lähihoitajan 
toimeksi. 

 Keinustoolin kuntohoitajan toimen (vakanssinumero 5191-002) muuttaminen lähi-
hoitajan toimeksi.  

 Lähihoitajan vakanssin perustaminen lyhytaikaiseen laitoshoidon yksikköön Tam-
meen. 

 Lähihoitajan vakanssinimike vakanssinumero (2221-023) muuttaminen hallintosih-
teerin vakanssiksi.  

 Toimistonhoitajan vakanssinimike vakanssinumero (2221-021) muuttaminen talous-
suunnittelijan vakanssiksi. 

Henkilöstön vaihtuvuus-% vuonna 2021 oli 5,2 % (vuonna 2020 7,9 %) alkaneiden työsuhteiden 

osalta ja 12,7 % (vuonna 2020 15,3 %) päättyneiden työsuhteiden osalta. Oman henkilöstön 
rekrytoinneissa oli vaikeuksia henkilöstön saatavuuden vuoksi, jonka takia jouduttiin turvau-
tumaan lisääntyvässä määrin ostopalveluiden käyttöön, mm. lääkärirekrytointien osalta. 

Henkilöstötalouden tunnusluvuista tarkempi selvitys vuoden 2021 henkilöstöraportissa. 

 

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittä-
miseen vaikuttavista seikoista 

 

Kuntalain 90 §:ssä todetaan, että kunnan ohjausvälineenä on hallintosääntö, jossa annetaan 
tarpeelliset määräykset mm. hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta 
ja riskienhallinnasta. Kuntalain mukaan tilintarkastajan tehtävistä säädetään 123 §:ssä, jossa 
mm. todetaan, että tilintarkastajan on tarkastettava; onko kunnan sisäinen valvonta ja riskien-
hallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntaa koskevien säännösten so-
veltamisesta kuntayhtymään säädetään kuntalain 64 §:ssä. 

Kuntayhtymän riskienhallintatyö perustuu hallintosäännön lukuun 10 sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta. Riskien kartoitusta on tehty päivittäisen työskentelyn yhteydessä. Sisäinen val-
vonta on tuottanut pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän 
hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edel-
lyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Vahinko- ja 
omaisuusriskit on ajantasaistettu säännöllisesti vuosittain. Toiminnallisista riskeistä suurim-
pana ovat henkilöstöriskit, hoito- ja toimintaprosessien riskit ja tietojärjestelmiä koskevat ris-
kit. 

Hyvinvointialueen lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa 2021 eduskunnassa ja sote-uudistuk-
sen lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Satakunnan maakuntahallitus asetti väliaikaisen val-
mistelutoimielimen (VATE:n) valmistelemaan hyvinvointialueen perustamista Satakuntaan. 
Kuntayhtymän henkilöstö osallistui laajasti hyvinvointialueen valmisteluun v. 2021, erityisesti 
hallinnon henkilöstöä työllisti hyvinvointialueen valmistelu. 
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Taloudelliset riskit v. 2021 ovat liittyneet uuden organisaation talousarvion oikeellisuuteen ja 
taloushallinnon prosessien luotettavuuteen ja toimivuuteen. Talousarviossa v. 2021 on ollut 
joitain alibudjetoituja kohtia, pääpiirteissään talousarvio on osoittautunut ”oikean suu-
ruiseksi”. Taloushallinnon prosessit ovat toimineet luotettavasti ja niiden toimivuus on pys-
tytty takaamaan. Taloushallinnon prosesseihin liittyy henkilöriskejä, ne eivät olet toteutuneet. 
Koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia, jotka on laskutettu jäsenkunnilta. 
Jäsenkunnat saavat näihin koronakustannuksiin korvaukset valtionhallinnolta. Kuntayhtymän 
taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 032 927,06 ja tilivuoden v. 2021 ylijäämä on 231 
404,16. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä, kun kuntayhtymän toiminta loppuu ja se 
puretaan. 

Vuoden 2020 alusta Eurooppaan tullut koronavirus (Covid19) epidemia on edelleen vaikutta-
nut merkittävästi toimintaan v. 2021. Epidemian osalta ei ole näköpiirissä, että se olisi loppu-
massa. Kansalaisten sosiaalisten kontaktien vähentäminen ja riskiryhmien suojeleminen on 
vaikuttanut palvelutuotannon toimintaan ja suunnitteluun. Kuntayhtymä on joutunut ko-
ronatilanteen hoitamisessa lisäämään resursseja, tekemään hankintoja ja tilaratkaisuja. Toi-
minnallisesti kiireetöntä toimintaa on vähennetty ja varautumista on tehostettu. Koronaepi-
demian päättymisen jälkeen toiminnallisena haasteena tulee olemaan hoitovelka ja kuntalais-
ten sairauksien hoitotasapainon saavuttaminen, koska ihmiset ovat pyrkineet minimoimaan 
kontakteja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Henkilöstön jaksaminen poikkeusoloissa 
toimimisessa ja resurssin riittäminen epidemian aikana on ollut iso haaste ja riski. Epidemian 
jatkuessa henkilöstön jaksaminen ja riittävyys on edelleen riski ja tulee aiheuttamaan vaikeuk-
sia henkilöstön saatavuudessa.   

 

1.7 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä   
 

Kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö ja toimintasääntö ovat tulleet voimaan 1.1.2021, 
hallinto- ja toimintasääntöä on päivitetty v. 2021 kuluessa. Hallintosäännössä määritellään lu-
vussa 10 kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Hallintosäännön mukaisesti yhty-
mähallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Operatiivisella tasolla 
kuntayhtymän johtaja ja palvelualueiden johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan toimeenpanosta sekä tuloksellisuudesta palvelualueillaan, ohjeistavat yksiköitä sekä ra-
portoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi yksiköiden esimiehet vas-
taavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuk-
sesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 29.11.2013 Ksthky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe-
rusteet. Päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksyttiin 2.12.2021 yh-
tymävaltuustossa sekä riskienhallinnan toteutumisesta annettiin katsaus yhtymähallitukselle 
28.10.2021. Kuntayhtymän lakisääteiset tehtävät on suoritettu asianomaisia lakeja ja säädök-
siä noudattaen.  

Kuntayhtymän sisäistä valvontaa ja riskien arviointia toteutetaan kuntayhtymän johtoryhmän 
ja palvelualueiden johtoryhmien kokouksissa sekä yksikkö palavereissa ja esimiesfoorumilla. 
Sisäinen valvonta ja riskien arviointi on ollut sekä toimintaan että talouteen liittyvää valvontaa 
ja arviointia, joka on toteutettu osaksi etukäteisvalvontana ja osaksi jälkikäteisvalvontana.  

Tärkeimmät valvonnan ja riskien arvioinnin osa-alueet ovat olleet: 

 talouden, taloushallinnon prosessien ja maksuvalmiuden seuranta 

 sopimusehtojen seuranta ja sopimusten päivittäminen 

 palkkausjärjestelmän sekä palkkojen maksatuksen ja sopimusehtojen seuranta 

 toiminnan ja prosessien valvonta ja arviointi 
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 asiakaspalautteen seuranta  

 henkilöstö ja sen toiminnan kehittäminen 

 työsuojelutoiminnan kehittäminen 

 tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen sekä tietoturva ja -suoja 

 osaamisen varmistaminen eri ohjelmien hankinnan yhteydessä 

 käyttöoikeuksien myöntäminen 

 terveysasemien pelastussuunnitelmien ylläpito 

 hyvän hallintotavan ja johtamisen kehittäminen 
 

Toiminnallisten riskien valvonta ja hallinta on toteutettu koulutuksen, kehittämisen ja esimies-
työn kautta. Eri maakunnalliset hankkeet ovat tässä mukana.  

Tiedonhallinnan riskejä minimoimaan ohjeistuksien, koulutuksen ja yhteistyön kautta (esim. 
Satakunnan sairaanhoitopiiri, 2MIt) lisäksi potilastietojärjestelmätoimittajien kanssa laajojen 
yhteistyöryhmien kautta (Varsinais-Suomen ja Satakunnan Pegasos-yhteistyö sekä Effica Li-
fecare-päivittämisen ohjausryhmät jne.). Yhteistyötä on edelleen jatkettu Harjavallan kaupun-
gin kanssa. Satasoten ICT-hankkeet ovat merkittävässä roolissa. 

Henkilöstöriskien valvonta ja riskienhallinta on toteutettu toiminnassa olevien raporttien ja 
suunnitelmien mukaan (henkilöstöraportit, työsuojelun toimintasuunnitelma ja työterveys-
huollon toimintasuunnitelma). Päivittäisvalvontaa toteutetaan esimiespalavereiden, henkilös-
töviestinnän ja toimintayksiköiden palaverien muodossa sekä henkilöstökäsikirjan ja ohjeis-
tuksien jatkuvan päivittämisen myötä. Henkilöstöresursseissa on ollut haasteita henkilöstön 
saatavuuden suhteen. Lisäksi pitkittynyt koronatilanne on kuormittanut henkilöstöä. 

Taloudellisten riskien riskienhallinta on päivittäisjohtamista organisaation eri tasoilla. Valvon-
taa suoritetaan mm. osto- ja myyntilaskujen seurannalla. Valtuutukset ja tilivelvollisten henki-
löiden nimeäminen on osa vuosittaista prosessia talouden riskien hallinnassa. Yhtymähalli-
tusta informoidaan suurempien hankintojen osalta. Talouden ja toiminnan raportointia toteu-
tetaan säännöllisesti kuntayhtymän johtoryhmässä ja palvelualueiden johtoryhmissä sekä yh-
tymähallitusta ja jäsenkuntia informoidaan säännöllisellä raportoinnilla. 

Havaittuihin puutteisiin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on puututtu mm. hallin-
nollisten päätösten myötä ja ohjeistuksien tarkentamisen kautta. Sopimushallintaan on kiinni-
tetty erityistä huomiota ja se etenee myös osana hyvinvointialuevalmistelua. Kuntayhtymän 
sisäinen intranet on tiedotuskanavana ja viestinnän osana parantanut osaltaan kuntayhtymän 
sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, koska viimeisimmät ohjeet ja säännöt ovat siellä kootusti. 

Tietoturvariskien varalta kuntayhtymällä on henkilökuntaa varten tietoturvaohjeistus sekä 
ajantasaiset palomuurit ja virustorjuntaohjelmat. Voimassa olevat ohjeistukset ovat: 

 tietoturvapolitiikka (2013) 

 tietoturvaperiaatteet (2013) 

 tietoturvatehtävät ja tietoturvan organisaatio (2013) 

 tietoturvarikkomusten seuraamusasteikko (2013) 

 tietosuojan seuranta ja valvonta suunnitelma (2013) 

 käyttökatko-ohjeisto (2015) 

 opiskelijan salassapito-ohje (2015) 
 

Tietoturvatyön päämäärä on turvata toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkko-
jen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tahaton 
tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat vahingot. 
Normaaliajan toiminnan tietojenkäsittelyn turvaamisen lisäksi varaudutaan toiminnan kes-
keyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen.    
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Tietosuoja turvaa rekisteröidyn oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. Jokaisella on oikeus hen-
kilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja va-
pauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, 
milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. 

Kuntayhtymässä on tehty aktiivisesti kehittämistyötä palvelualueilla kuntayhtymän omana ke-
hittämistyönä tai osallistumalla maakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeista 
mainittakoon esim. tulevaisuuden sote-keskushanke, verkostomainen perhekeskusmalli. Kun-
tayhtymän ensimmäisen toimintavuoden aikana sote-integraatio on alkanut ja se on erityisesti 
edennyt hankkeiden ja operatiivisen toiminnan kautta esim. avopalveluissa. 

  

1.8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus  
 

Kuntayhtymän toimintavuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen 231 404,16 euroa, vuosikate oli 483 
222,26 euroa eli 16,90 euroa/asukas. 

Toimintatuotot ylittivät talousarviossa budjetoidun määrärahan, toteumaprosentti oli 102,1 
%. Toimintatuotoissa myyntituotot sekä tuet ja avustukset ylittivät talousarvion määrärahan. 
Myyntituottojen ylitys aiheutui koronan aiheuttamasta lisätyöstä, tuet ja avustukset ylitys ker-
tyi valtion maksamista sotaveteraanien kuntoutuskorvauksista sekä hankerahoituksista.  Mak-
sutuotot ja muut myyntituotot alittivat talousarvion määrärahan. 

Toimintakulut ylittivät talousarviossa budjetoidun määrärahan, toteumaprosentti oli 101,8 %. 
Toimintakuluissa henkilöstökulut ja muut toimintakulut alittivat talousarvion määrärahan. 
Henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 98,1 %, henkilöstön saatavuudessa oli ongelmia koko 
henkilöstön osalta. Palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset ylittivät ta-
lousarvion määrärahan. Palveluiden ostojen ylitys aiheutui palveluseteleistä, siivouspalvelui-
den ostoista ja henkilötyöpanoksen ostamisesta palveluiden ostoina. Aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden ylitys aiheutui hoitotarvikkeiden erityisesti koronatarvikkeiden ostoista sekä il-
maisjakelutarvikkeista.   

Investointeja tehtiin Microsoft lisensseihin 122 581,50 eurolla, suunnitelman mukaiset poistot 
olivat 251 818,10 euroa. Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli vuonna 2021 6 571 916,54 eu-
roa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaisia lainoja. 
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1.8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 

- - 8100 ei 

ra ja ttu

e i ra ja ttu e i ra ja ttu e i ra ja ttu e i ra ja ttu

2021

79 497 901,08

6 862 010,32

1 126 357,22

935 532,76 88 421 801,38 31 490 300,83

-28 558 385,62

-5 604 062,01

-1 149 606,04

-38 315 381,08

-3 934 430,39

-3 631 479,86

-6 714 018,27 -87 907 363,27 -31 340 964,44

514 438,11 149 336,39

21 330,64

-19 656,48

-32 890,01 -31 215,85 6 189,04

483 222,26 155 525,43

-251 818,10 -221 394,66

0,00 275 000,00

231 404,16 209 130,77

231 404,16 209 130,77

450 KESSOTE

ei ra ja ttu 1

2020

TOIMINTATUOTOT

TULOSLASKELMA 2021

Koko organisaatio

MYYNTITUOTOT 28 940 326,00

MAKSUTUOTOT 2 204 275,50

TUET JA AVUSTUKSET 112 551,28

MUUT TOIMINTATUOTOT 233 148,05

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT -9 857 371,75

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT -2 049 594,93

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -472 570,52

PALVELUJEN OSTOT -13 172 453,12

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 954 000,36

AVUSTUKSET -1 669 963,58

MUUT TOIMINTAKULUT -1 165 010,18

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT 23 907,69

KORKOKULUT -2 490,62

MUUT RAHOITUSKULUT -15 228,03

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,59 100,48

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Asukasmäärä 28 590,00 28 765,00

Vuosikate/Poistot, % 191,89 70,25

Vuosikate euroa/asukas 16,90 5,41
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1.8.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut  

 

 

- - 8100 2021

483 222,26 155 525,43

0,00 483 222,26 275 000,00

-122 581,50 -122 581,50 -110 186,24

360 640,76

-18 636,30 -18 636,30 -37 272,74

389 836,86 10 102,24

-11 593,35 -103 301,75

-2 269 931,77 -940 490,86

8 482 241,10 6 590 552,84 485 204,99

6 571 916,54

6 932 557,30

31. 12. 7 071 155,28 138 597,98

1. 1. 138 597,98 6 932 557,30 404 016,91

2021

2 276 465,70

394,20

25,58

25,90

29,30

28 590,00

Lainanhoitokate

Kassan riittävyys, pv

Asukasmäärä 28 765,00

-265 418,93

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointen rahavirran kertymä 5 

vuodelta, €Investointien tulorahoitus, %

Laskennallinen lainanhoitokate

1,61

32,78

4,90

4 112 657,58

141,15

2 020,00

450 KESSOTE

RAHOITUSLASKELMA 2021

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE

SATUNNAISET ERÄT

INVESTOINTIEN  RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHAVARAT

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN 

VÄHENNYS

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA 

PÄÄOMIEN MUUTOKSET

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

SAAMISTEN MUUTOS

RAHAVAROJEN MUUTOS

-585 758,12RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-265 418,93

-548 485,38KOROTTOMIEN VELKOJEN 

MUUTOS 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-37 272,74

2020

320 339,19

-110 186,24

430 525,43
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1.8.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 

 

 

1

12/2021

120 540,05

120 540,05

1005 120 540,05

2 438 026,72

8 998,05

1100 8 998,05

1 884 596,75

1115 1 884 596,75

543 307,37

1131 347 512,63

1140 87 368,78

1150 108 425,96

1 124,55

1171 1 124,55

20 972,48

20 972,48

1212 16 451,48

1208 4 521,00

2 579 539,25

256 468,41

256 468,41

1505 256 468,41

6 876 769,06

6 876 769,06

5 526 224,19

1720 148,25

1738 3 757 830,33

1740 1 768 245,61

858 946,84

1798 19 345,02

1806 839 601,82

491 598,03

1826 399 545,98

1828 92 052,05

7 071 155,28

1911 100,00

1919 0,00

1930 6 163 761,39

1932 168 718,69

1934 600 888,02

1935 137 687,18

14 204 392,75

16 783 932,00

12/2021 12/2020

VASTATTAVAA

VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 699 086,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 990 310,33

Nordea 44 970,14

Itsenäistymisvarat 0,00

Välitystilit 0,00

Harjavallan taloustoimisto 100,00

Pegasos-laskutus 988,40

Osuuspankki Harjavalta 92 539,44

Muut siirtosaam. muilta 155 971,08

Muut siirtosaamiset kunnalta 110 261,17

RAHAT JA PANKKISAAMISET 138 597,98

Menojen selvittelytili 0,00

Arvonlisäveron palautus verott 281 318,24

SIIRTOSAAMISET 266 232,25

Myyntisaamiset jäsenkunnalta 3 518 726,46

Myyntisaamiset muilta 540 560,34

MUUT SAAMISET 281 318,24

LYHYTAIKAISET SAAMISET 4 606 837,29

MYYNTISAAMISET 4 059 286,80

Myyntisaamiset tytäryhteisöilt 0,00

AINEET JA TARVIKKEET 244 875,06

Keskusvarasto/TK 244 875,06

SAAMISET 4 606 837,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS 244 875,06

Muut osakkeet ja osuudet 4 500,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 708 775,85

SIJOITUKSET 20 951,48

OSAKKEET JA OSUUDET 20 951,48

Muut osakkeet ja osuudet 16 451,48

Muut kiinteät rakenteet ja lai 123 042,01

KONEET JA KALUSTO 3 163,69

Sairaala- ja terveydenhuollon 3 163,69

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 608 673,94

Kadut,tiet ja sillat 383 980,81

Johtoverkostot ja laitteet 101 651,12

Maa- ja vesialueet 8 998,05

RAKENNUKSET 2 012 496,94

Hallinto- ja laitosrakennukset 2 012 496,94

Tietokoneohjelmistot 54 491,75

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2 633 332,62

MAA- JA VESIALUEET 8 998,05

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 54 491,75

AINEETTOMAT OIKEUDET 54 491,75

VASTAAVAA

TASE 1-12/2021

- - 8100

12/2020

450 KESSOTE
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1 234 201,67

2000 1 234 201,67

16 451,48

2015 16 451,48

2 032 927,06

2040 2 032 927,06

231 404,16

231 404,16

3 514 984,37

37 598,30

2320 37 598,30

414 671,84

2362 414 671,84

452 270,14

12 816 677,49

0,00

2515 0,00

4 256 337,66

2538 414 936,39

2549 3 841 401,27

1 230 982,31

2556 0,00

2557 637 166,30

2558 33 168,08

2559 1 764,50

2563 244,00

2564 21 580,04

2579 6 996,00

2600 38 275,40

2602 186 122,27

2607 95 114,32

2608 150 382,57

2700 5 161,08

2755 55 007,75

7 329 357,52

2575 2 791,28

2580 4 719 439,63

2588 520 875,18

2589 2 086 251,43

12 816 677,49

16 783 932,00

20,9

14,5

2 264

79

0

0

6 597

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 1 234 201,67

Peruspääoma 1 234 201,67

MUUT OMAT RAHASTOT 16 451,48

Sijoitusrahasto 16 451,48

EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 823 796,29

Edellisten tilikausien yli-/al 1 823 796,29

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 209 130,77

Tulostilit 209 130,77

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 283 580,21

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VALTION TOIMEKSIANNOT 62 433,28

Muut valtion toimeksiantojen p 62 433,28

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,00

Itsenäistymisvarat 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 62 433,28

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN 4 353 072,69

LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. 18 636,30

Lyh.osuudet rahoitus- ja vakuu 18 636,30

LYHYTAIKAISET OSTOVELAT 1 864 615,45

Lyhytaik. ostovelat kunnalta 136 974,09

Lyhytaik.ostovelat muille 1 727 641,36

MUUT VELAT 320 326,79

Myyntien arvonlisävero 0,00

Ennakonpidätysvelka 216 085,42

Sosiaaliturvamaksuvelka 10 421,86

Tulojen selvittelytili 546,18

Puolueverot 0,00

Jäsenmaksut 5 865,01

Taloudellinen tuki/ryhmähenkiv 0,00

Kuel-eläkemenoperusteinen eläk 9 198,89

Kuel-työntekijän eläkemaksut 0,00

Työttömyysvakuutusmaksut, tt 28 241,35

Tapaturma- ja työttömyysvak.ma 41 670,45

Palkkojen selvittelytili 8 297,63

Välitystiliasiakkaat 0,00

SIIRTOVELAT 2 149 494,15

Siirtyvät korot muille 725,32

Lomapalkkajaksotus 1 737 472,52

Muut siirtovelat muille 211 284,47

Muut siirtovelat kunnalle 200 011,84

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 353 072,69

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,8

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 699 086,18

Lainakanta 31.12., euroa/asukas 1

Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa 816

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa 2 033

Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas 71

Lainakanta 31.12., 1000 euroa 19

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 42,6
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1.8.4 Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot 

  
KUNTAYHTYMÄN  KOKONAISTULOT JA -MENOT

Ulkoinen 1000 €:na

TULOT € MENOT  €

Toiminta Toiminta

   Toimintatuotot 88 422    Toimintakulut 87 907

   Verotulot 0     - Valmistus omaan käyttöön 0

   Valtionosuudet 0    Korkokulut 20

   Korkotuotot 0    Muut rahoituskulut 33

   Muut rahoitustuotot 21    Satunnaiset kulut 0

   Satunnaiset tuotot 0    Tulorahoituksen korjauserät

   Tulorahoituksen korjauserät        Pakollisten varausten muutos

      - Pysyvien vastaavien         - Pakollisten varausten lis (+), väh (-) 0

        hyödykkeiden luovutusvoitot 0         - Pysyvien vastaavien 

Investoinnit            hyödykkeiden luovutustappiot 0

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investoinnit

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0    Investointimenot 123

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

   Antolainasaamisten vähennykset 0    Antolainasaamiset lisäykset 0

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 19

   Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0    Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0

   Oman pääoman lisäykset 0    Oman pääoman vähennykset 0

Kokonaistulot yhteensä 88 443 Kokonaismenot yhteensä 88 102

Erotus 341

Tarkistus rahoituslaskelmaan 

Muut maksuvalmiuden muutokset 6 591

Kassavarojen  muutos 6 933

Erotus -342  
 

 

 

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan yhtymähallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikau-
den tuloksen käsittelystä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 yli-
jäämäinen tulos yhteensä 231 404,16 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien 
yli/alijäämätilille. 
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2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 
 
Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ylläpitää palvelutuotantonsa ydinosaamisalueilla 
nykyisessä laajuudessa. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä tuottaa tarvitta-
vat 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 tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostaen vaikuttaviin toimintamalleihin.  

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyh-
teisö, jolla on osaava ja hyvinvoiva henkilökunta. 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti 1.1.2021 koko perussosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuullisena organisaationa.   

 

 
 
Kuntayhtymän palvelutuotannon lähtökohtana on oma toiminta, jota täydennetään tarpeelli-
sin osin ostopalveluilla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa kuntayhtymä tukeutuu huomattavassa 
määrin ostopalveluihin. Koronan vuoksi lisärekrytointeja mm. rokotustoimintaan tarvittiin. 
Vuonna 2021 lääkärintyön, suun terveydenhuollon, psykologipalvelun ja henkilökohtaisen 
avun resurssipulan vuoksi on jouduttu turvautumaan yksittäisiin ostopalveluihin. 

Ennaltaehkäisevä perusterveydenhuollon toiminta on perustunut valtakunnallisiin terveyden 
edistämisen suunnitelmiin sekä osaksi myös omassa toiminnassa esille tulleisiin kehittämistar-
peisiin. Sosiaalihuollon ennaltaehkäisevä toiminta mukaan lukien, myös kohtaamispaikkatoi-
minnan laajentaminen on tuottanut palveluiden monimaisuutta ja saatavuuden parantamista. 

Osaamistasoa on kehitetty parantamalla prosessien toimivuutta.  

Kessote on osallistunut kaikilla palvelualueilla laaja-alaisesti kehittämistyöhön annettujen si-
toumusten mukaisesti esim. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen, sote-ra-
kenneuudistuksen hankkeeseen ja Satakati-hankkeeseen. 
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Hankkeet, joissa kuntayhtymä oli mukana vuonna 2021: 

 Tulevaisuuden sote-keskus 

 Monialainen tiimityömalli, lääkärinvastaanotto 

 Kehitysvammaisten moniammatillinen vastaanottotoiminta  

 LiPAKe 

 Grass Roots  

 Verkostomainen perhekeskusmalli 

 Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut Kessoten alueella 

 Kotiin annettavien palvelujen kehittämistyö 

 Satasote rakenneuudistus: Johtaminen ja ohjauksen kehittäminen  

 Satasote rakenneuudistus: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäis-
täminen digitaalisten välineiden avulla 

 SataKATI  
 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa onnistumisia tavoitteissa on ollut perhekeskustoimintamallin 
edistäminen ja sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön käynnistäminen, koh-
taamispaikkatoiminnan laajentaminen, kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien moniam-
matillinen kuntoutusvastaanottotoiminta sekä eri palveluiden pilotointikokeilut. Asiakasmää-
rät ovat pysyneet suunnitellulla tasolla ja ovat painottuneet kevyemmän tuen palveluihin. Ter-
veydenhuollon avopalveluissa onnistuttiin lisääntyvien koronatehtävien toimeenpanossa 
haastavassa henkilöstöresurssitilanteessa.   Avokatkaisuhoidon kehittäminen, etävastaanot-
tojen tuleminen perustyön rinnalle ja lääkärintyön kohdentaminen uusiin palvelumuotoihin ja 
kehittämistyöhön esim. vastaanottotoiminnassa mahdollisti hyvä saatavuuden ja palveluta-
son. Terveydenhuollon osalta koronasta johtuva lisätyö haittasi kehittämistyön etenemistä 
juuri perhekeskustoiminnassa ja muodosti hoitovelkaa terveystarkastuksiin. Yhteistyö ko-
ronatoiminnassa mahdollisti palveluita sekä työn toimivuuden ja tuloksellisuuden esim. tar-
tunnanjäljityksessä ja nopeassa rokotusten etenemisessä alueella. Koti-sairaala ja hoitopalve-
luissa resurssia käytettiin koronatyöhön, RAI –järjestelmää käyttöönotettiin ja kehittämistä 
edistettiin laatutyön ja valvonnan osalta. Sosiaalihuollon asiakasmäärät pysyivät suunnitellulla 
tasolla ja vuodeosasto toiminnan vasteet ja hoitojaksojen pituudet vastasivat asiakastarpee-
seen. Hallinto- ja tukipalveluissa uuden organisaation vaatimat määrittelytyöt ja infraan liitty-
vät muutokset ja uuden kokonaisuuden sisäänajo sekä vuoden aikana lisääntynyt hyvinvointi-
alueen valmistelu on sujunut hyvin ja asiat toteutuneet odotetusti. 

 
2.2 Tavoitteiden toteutuminen palvelualuetasolla toteuma v. 2021 

2.2.1 Hallinto ja tukipalvelut 

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

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

 tukipalvelut (ravintohuolto, tekninen huolto, siivouspalvelut ja välinehuolto, varasto-
toiminta) 

 toimistopalvelut (mukaan lukien ICT-palvelut) ja 

 muut hallinnon palvelut (sosiaaliasiamies-, potilasasiamies palvelut, virka-ajan ulko-
puolinen sosiaalipäivystys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, työllistäminen ja hanke-
toiminta) 

 luottamuselinhallinto (yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja 
yhteistoimintaelin. 
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2.2.1.1 Palvelualueen tulostavoitteet, mittarit ja keinot 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT        
SOTE-PALVELUT 

   

Kustannustehokkaat, 
joustavat ja ammatti-
taitoiset tukipalvelut 
koko sote-organisaa-
tion       tueksi 

*Tarkoituksen mukaiset ohjelmat ja asi-
anmukaiset välineet/laitteet 
* Tehokkaat järjestelmät toiminnan tu-
eksi (ohjelmistotuki, sähköinen osto- ja 
myyntilaskutus, arkistonhallinta, asia-
kirjanhallinta, varasto-ohjelma, Tiketti-
palvelu 
*Työprosessien kuvaus ja seuranta te-
hokkuuden takaamiseksi 
*Tietoturvasta huolehtiminen 

*Palvelupyyntöjen 
määrät ja reagointiaika 
*Kustannusseuranta 
*Aikatauluviiveet 
*Eräpäiväseuranta 
*Työaikaseuranta 

Talous- ja hallintojoh-
taja 
 
Yksiköiden vastuuhen-
kilöt 

Asiakastyytyväisyys *Asiakaspalautteet ja asiakasohjaus 
sekä sisäisten että ulkoisten asiakkai-
sen osalta. 
*Sähköiset palvelu- ja viestintäkanavat 
* Ammattitaitoinen sosiaali- ja potilas-
asiamiespalvelu 

Palautteiden seuranta, 
asiakastyytyväisyys 
 
 
*Palautteiden seuranta 
ja yhteydenottorapor-
tit 

Talous- ja hallintojoh-
taja 
 
Yksiköiden vastuuhen-
kilöt 
 
Talous- ja hallintojoh-
taja 
 

Vetovoimainen työnan-
tajakuva; positiivinen 
näkyvyys 

*Tehokas viestintä 
*Avoin tiedotus verkossa (nettisivut, 
intra ja some) 

*Palautteiden seuranta 
*Viestinnän ja tiedo-
tuksen ajantasaisuus ja 
ajankohtaisuus 

Kuntayhtymän johtaja 
Talous- ja hallintojoh-
taja 
Yksiköiden vastuuhen-
kilöt 

Toimivat prosessit ja 
joustava yhteistyö 

*Integraation kehittäminen  
*Hankkeet 
*Näkyvyys 
*Yhteistyö 

*Palautteet/omistaja-
ohjaus 

Kuntayhtymän johtaja 
Talous- ja hallintojoh-
taja 
Yksiköiden vastuuhen-
kilöt 

LAADUKAS                   
HENKILÖSTÖ- 
POLITIIKKA 

   

Osaava ja hyvinvoiva 
henkilöstö 

*Suunnitelmallinen koulutus 
*Ohjelmakoulutukset 
*Haastattelut ja kehityskeskustelut, 
työhyvinvointikyselyt 
*Yksikköpalaverit 
*Työturvallisuus ja riskienarviointi 

*Koulutusten toteu-
tuma 
*Palautteet 
*Sairauslomat ja työ-
tyytyväisyys 

Talous- ja hallintojoh-
taja 
Henkilöstösuunnittelija 

 

2.2.1.2 Toiminnan toteutuminen 2021 

Toimistopalvelun yksikköön siirtyi Kessoten myötä 11 sosiaalipalvelun sihteeriä jäsenkunnista 
hallinnon ja terveydenhuollon sihteerien joukkoon. Yksikkö tarjoaa hallinnon tukipalveluja kai-
kille Kessoten palvelualueille. Vuoden aikana keskeisessä osassa toiminnassa on ollut toimin-
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tojen yhtenäistäminen ja yhteisten sääntöjen ja toimintatapojen luominen sekä uusien ohjel-
mien opettelu ja taloushallinnon ohjelmistotuki uusille esimiehille. Työtehtäviä on muokattu 
tarkoituksen mukaisiksi uudelleenjärjestelyillä. Vuoden aikana otettiin käyttöön uuden sähköi-
sen myyntilaskutusjärjestelmän e-lasku- ja suoramaksujärjestelmät sekä uudistettiin myynti-
reskontraohjelma. Terveysasemien käteismakujen vastaanotto lopetettiin joulukuussa. Pal-
kanlaskenta siirtyi vuoden 2021 vaihteessa Harjavallan kaupungille.   

Toimistopalvelut on vuoden kuluessa mm. osallistunut koronarokoteajanvarauksen organi-
sointiin, uuden asiakasmaksulain ja maksukattomuutosten toteutukseen, valmistellut toi-
minta- ja taloussuunnitelman sekä tehnyt koti- ja asumispalveluasiakkaiden tuloselvitykset. 
Toimistoyksikköön on rekrytoitu taloussuunnittelija ja hallintosihteeri henkilöstöhallintoon, 
taloussuunnittelijan ja hallintosihteerin vakanssit toteutettiin nimikemuutoksilla. Kuntayhty-
män uudet nettisivut otettiin käyttöön loppu vuodesta ja ohjeistuksia on tehty ja päivitetty 
mm. henkilöstöhallinnossa.  

Teknisessä huollossa Tiketti-järjestelmää on ollut aktiivisessa käytössä. Tiketillä tehdään tek-
niselle huollolle tulevat korjaus- sekä kaikki muutkin työtilaukset. Tekniseen huoltoon tulee 
keskimäärin viisi Tikettiä päivässä. Vinnaren työpajalta on ollut työkokeilussa vuoden aikana 
1–4 henkilöä huollon ja varastotoiminnan apuna. Harjavallan terveyskeskuskiinteistön koneita 
ja laitteita on huollettu ja korjattu vuoden kuluessa. SataDiagin ja korvaushoidon tiloihin asen-
nettiin uusi ilmalämpöpumppu hajonneen tilalle. Varastotoiminnan tilausjärjestelmä Sone-
tista päivitettiin uusi versio.  Kiinteistöjen avainten luovutuskäytäntöjä on päivitetty. Vam-
maispalvelun asunnon muutostöitä on ollut runsaasti.   

Siivous- ja välinehuollon palveluiden toimintaa on häirinnyt sairauspoissaolot, sijaisten saata-
vuudessa on ollut haasteita. Työvoiman saatavuuden takia siivousta on pitänyt supistaa niiden 
tilojen osalta, joissa se on ollut mahdollista. Koneiden ja laitteiden korkea ikä haittaa toimin-
taa, niitä on pyritty uusimaan talousarvion määrärahojen puitteissa. Koneita ja laitteita on 
huollettu ja korjattu tarvittaessa. 

Ravintohuollossa on ollut Vinnaren työpajalta työkokeilussa 2 henkilöä. Hopearannan päivä-
toiminta on alkanut uudestaan koronasulun jälkeen, toimintaa on ollut 4 päivänä viikossa. Ho-
pearannan työpaikkaruokailussa käy vaihtelevasti henkilökuntaa ruokailemassa.  Ateriapalve-
lun kysyntä on hieman nousut vuoden kuluessa. Ravintohuollon esimies vaihtui toukokuussa. 
Ateriapalvelukuljetukset on kilpailutettu.  

 

ICT-toiminnassa vuosi on ollut työntäyteinen, siirtyneiden sosiaalitoimen yksiköiden työase-
mat ja tietoliikeverkot on vaihdettu kuntayhtymän työasemiksi ja tietoliikenneverkoksi. Siirty-
neiden sosiaalipalveluiden puhelinnumerot on siirretty kuntayhtymän vaihteeseen. Kuntayh-
tymään on hankittu vuoden kuluessa uusia sovelluksia kuten Kuntarekry-rekrytointisovellus 
tukemaan kuntayhtymän rekrytointiprosessia ja Vihta-ajanvarausjärjestelmä koronapande-
mian digitaaliseksi ajanvarausjärjestelmäksi. Varastotoiminnan tilausjärjestelmä Sonetista päi-
vitettiin uusi versio.  ICT-toiminnassa on tehty yhteistyötä Harjavallan kaupungin kanssa esim. 
yhteisten palveluiden ostojen suhteen.  

Henkilöstöhallinnossa vuosi on ollut kiireinen. Henkilöstöhallintoon saatiin uusi hallintosihtee-
rin vakanssi ja se täytettiin elokuussa. Palkkojen harmonisointi on vaatinut paljon valmistelua, 
palkkojen harmonisoinnin ensimmäinen osa toteutettiin 4/2021 ja palkkojen harmonisoinnin 
jatkototeutus on valmistelussa. Pääsopijajärjestöjen kanssa on neuvoteltu ja tehty paikallisia 
sopimuksia esim. liittyen henkilöstön saatavuuteen korona työskentelyyn. Kuntayhtymän hen-
kilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty ja uudistettu vastaamaan kuntayhtymässä tapahtu-
neita muutoksia.  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. 
Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021-28.2.2022. Kessoten henkilöstöstä suurin 
osa siirtyi sote-sopimuksen piiriin. 

Hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi Satakunnan hyvinvointialueella ja kuntayhtymän 
edustajia on nimetty valmistelun valmistelutoimielimeen, jaostoihin ja työryhmiin. Hyvinvoin-
tialueen valmistelu on työllistänyt hallinnon ja huollon palvelualueen henkilökuntaa, erityisesti 
hallinnon henkilökunnan työpanoksesta on merkittävästi kohdistunut hyvinvointialueen val-
misteluun. Hyvinvointialueen valmistelusta on tiedotettu aktiivisesti henkilökunnalle kuntayh-
tymän ja hyvinvointialueen toimesta. Yhteistyötoimikunnassa on säännöllisesti käsitelty asiaa. 

Kuntayhtymän johtoryhmän ja palvelualueiden johtoryhmien työskentely on ollut aktiivista ja 
tuloksellista. Kuntayhtymän esimiesfoorumi on kokoontunut säännöllisesti ja siellä on käsi-
telty ajankohtaisia esimiestyöhön liittyviä asioita. Kuntayhtymän sisäiseen ja ulkoiseen tiedo-
tukseen on panostettu esim. kuntayhtymän julkiset verkkosivut uudistettiin ja lisäksi sisäistä 
viestintää on toteutettu säännöllisillä viikkotiedotteilla ja henkilöstöviesteillä koko henkilös-
tölle.  

2.2.1.3 Hallinto ja tukipalveluiden kustannukset 

 

 
 

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 selvi-
tykset käräjäoikeudelle), Lastensuojelu (avohuolto: mm. perhetyö, tukihenkilö ja -
perhe, kotipalvelu, taloudellinen tukeminen, ensikoti, sijaishuolto: perhehoito, laitos-
hoito, jälkihuolto) sekä Lapsiperheiden palvelut SHL (sosiaalityö ja -ohjaus, varhaisen 
tuen palvelut mm. perhetyö, tukihenkilö- ja -perhe, kotipalvelu, taloudellinen tukemi-
nen, kohtaamispaikkatoiminta) 
 
 
 

Ta Tot 2021

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT %

Tuotot 452 200 790 138 337 938 174,7

Kulut -6 003 519 -6 258 280 -254 761 104,2

Netto -5 551 319 -5 468 142 83 177 98,5

Tuotot/kulut € / ulkoiset

Tammikuu-Joulukuu 2021

11 Hallinto ja tukipalvelut
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 Vammaispalvelut sisältävät sekä vammaispalvelulain että kehitysvammalain mukai-
set palvelut. Vammaisten avopalvelut (sosiaalityö ja -ohjaus, henkilökohtainen apu, 
liikkumista tukevat palvelut, päivä- ja työtoiminta) sekä Vammaisten asumis- ja laitos-
palvelut (perhehoito, tuettu asuminen, asumispalvelut) 

 

Palveluiden tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen ensisijaisuus. Palvelut 
ovat helposti saatavilla ja erityisesti varhaisen tuen palvelut ovat matalan kynnyksen palve-
luita, joiden piiriin on helppo hakeutua. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan viivytyksettä ja asia-
kas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Tavoitteena on painopisteen siirtyminen kor-
jaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Asiakkaan palveluketju on katkeamaton siirryt-
täessä palveluiden välillä. Palvelut perustuvat moniammatilliseen tiimityöhön palveluiden sek-
torirajat ylittäen ja palvelualueiden väliseen sote-integraatioon, jonka kehittäminen jatkuu 
vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on luoda asiakkaalle sujuvat perustason sote-palvelut. Pal-
veluja kehitetään Satakunnan hyvinvointialueen tavoitteiden ja hanketyön painopisteiden mu-
kaisesti. Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto sisältää palvelualueen ja sen alaisten tehtävä-
alueiden johtamiseen, kehittämiseen, laadunhallintaan sekä yksityisten palveluntuottajien 
valvontaan liittyvät tehtävät. Yksityisten palveluntuottajien valvontaa toteutetaan yhtymähal-
lituksen vahvistaman valvontaohjelman mukaisesti. 

Lapsiperheiden palvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista varhaisen tuen palveluista ml. 
kasvatus- ja perheneuvonta ja perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälki-
huollon palveluista sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Toiminnasta vastaa kaksi joh-
tavaa sosiaalityöntekijää, joista toinen vastaa sekä sosiaalihuoltolain mukaisista varhaisen 
tuen palveluista ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut ja toinen lastensuojelun      
avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista sekä sosiaalipäivystyksen koordinoinnista. Perheneuvo-
lan ammatillisesta asiantuntijaesimiestyöstä vastaa johtava erikoispsykologi. Lapsi- ja perhe-
palveluissa Kessoten alueella kehitetään perhekeskusmallin mukaista työskentelyä. 

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain 
mukaisista palveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, toimeentulotukityöskentelystä 
sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Läheistä yhteistyötä tehdään kuntien työllisyyden-
hoidon palveluiden kanssa. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Päihde- ja mielen-
terveystyön palvelujen koordinoinnista vastaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordi-
naattori.  

Vammaispalvelut koostuvat vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja kehitysvammaisten 
erityishuollon palveluista. Vammaispalveluihin kuuluvat vammaisten avopalvelu, laitos- ja asu-
mispalvelut sekä neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutusohjaus. Toiminnasta vastaa joh-
tava sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluiden kehittämisestä ja eri osa-alueiden koordinoin-
nista vastaa vammaispalveluiden koordinaattori. 
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2.2.2.1 Palvelualueen tulostavoitteet, mittarit ja keinot 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat sosiaali- ja terveys-
palvelut:  
 

   

 
Aikuiset, lapset, nuoret ja lapsi-
perheet ja vammaispalvelun 
asiakkaat saavat riittävän tuen 
ajoissa ja erityispalveluiden 
tarve vähenee. 
 
 
 
 
 
 
 
Erityispalvelut vastaavat asiak-
kaiden tarpeeseen oikea-aikai-
sesti 
 
 
 
Ennaltaehkäisevän ja varhaisen 
tuen kehittäminen 
 
 
 
Asiakasprosessien parempi hal-
tuunotto  
 
 
Asiakas saa riittävän avun ja 
tuen oikea-aikaisesti 
Sote-integraation kehittäminen 
 

 
Asiakas saa riittävän avun 
kynnyksettömästi perusta-
son palveluissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päällekkäisten palveluiden 
poistaminen ja työskentelyn 
suunnitelmallisuus 
 
 
 
Lasten, nuorten ja perhei-
den sekä aikuisten ohjautu-
minen varhaisen tuen pal-
veluihin ja tätä kautta syr-
jäytymisen välttäminen. 
 
Päihdehuollon laitoshoidon 
ja psykososiaalisten asumis-
palveluiden käyttö. 
 
 
Vammaispalveluiden kehi-
tysvammahuollon erityis-
huollon palveluita enem-
män omana toimintana 
 
 
 

 
Jokaisella palvelualueella toi-
mii perhekeskus yhteis-
työssä sivistyksen toimialan 
kanssa. 
 
Jokaisella palvelualueella on 
aikuisten kohtaamispaikka-
toimintaa ja ennaltaehkäise-
vät päihde- ja mielenter-
veyspalvelut 
 
 
Systeeminen lastensuojelun 
toimintamalli sekä moniam-
matilliset tiimit käytössä jo-
kaisella palvelualueella. Psy-
kosos. SAS-ryhmän tavoit-
teellinen työskentely. VPL 
palvelusuunnitelmat vuosit-
tain. 
 
Huostaanottojen, kiireellis-
ten sijoitusten, ls- ja shl-asi-
akkuuksien määrät. 
 
 
 
Palvelujen käytön määrät 
hallittuja ja perusteltuja. 
 
 
 
Omana toimintana tuotettu-
jen palvelujen määrät vs. os-
topalvelut 
 

 
Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät 
 
 
Palvelualuejohtaja, 
johtavat sosiaalityön-
tekijät ja päihde- ja 
mt koordinaattori 
 
Palvelualuejohtaja, 
johtavat sosiaalityön-
tekijät, vpl koordi-
naattori ja päihde- ja 
mt koordinaattori 
 
 
 
 
Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät 
 
 
 
Palvelualuejohtaja, 
johtava sosiaalityön-
tekijä, päihde- ja mt-
koordinaattori 
 
Palvelualuejohtaja, 
johtava sosiaalityön-
tekijä vammaispalve-
lujen koordinaattori 
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Laadukas henkilöstöpolitiikka: 
 

   

Henkilöstön hyvinvointiin, kou-
lutukseen ja osaamiseen panos-
taminen 
 

Työntekijäresursointi ja asia-
kastyytyväisyyskysely. 
 
Palvelualueiden välinen in-
tegraatio tiimityötä kehittä-
mällä. 
 
Menetelmällinen työote ja 
tiimityön suunnitelmallisuus 
 
 
Koulutukset 
 
 
Kehityskeskustelut 
 

Suunnitelman mukainen 
työskentely 
 
Työntekijäresursointi hy-
vällä tasolla asiakastyön-
määrään nähden. Asiakas-
tyytyväisyyskyselyn tulokset 
ovat hyvällä tasolla. 
 
Käytetyt työmenetelmät, 
säännölliset tiimit. 
 
Vähintään 1–2 koulu-
tusta/työntekijä/vuosi 
 
1 kehityskeskustelu /työnte-
kijä/vuosi 
 

Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät 
 
Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät, koordinaatto-
rit 
 
Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät 
 
Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät 
 
 
Palvelualuejohtaja ja 
johtavat sosiaalityön-
tekijät 

 

2.2.2.2 Toiminnan toteutuminen 2021/1-12 

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 tu-
kea, palveluiden oikea-aikaisuutta ja sote-integraatiota. Yhtenäisen sote-organisaation myötä 
palveluissa on päästy paremmin kehittämään ja toteuttamaan sote-integraatiota sekä mo-
niammatillista tiimityötä. Asiakastyössä on käytössä vaikuttavia menetelmiä ja niiden käyt-
töönottoa lisätään ja kehitetään työntekijöitä kouluttamalla ja valtakunnallisia linjauksia seu-
raamalla. Palvelut pyritään järjestämään kuntalaisille omana tuotantona. Ostopalveluja käyte-
tään silloin, kun omaa tuotantoa ei ole tai oma tuotanto on riittämätöntä. Jotta asiakkaille 
voidaan tarjota palvelua lakisääteisesti, varhaisen tuen painopisteellä sekä oikea-aikaisesti, tu-
lee omaa palvelutuotantoa täydentää ostopalveluilla. Palveluita ja toimintaa on kehitetty Sa-
takunnan sote-uudistuksen hanketyön kautta ja toiminnassa on näin valmistauduttu Satakun-
nan hyvinvointialueen perustamiseen.  

Palvelualueen tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti ja tiimityötä on kehitetty sote-integraa-
tion suuntaan. Lähiesimiestyöskentelystä ovat vastanneet palvelualueen esimiehet ja toimin-
taa on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työntekijöiden koulutustavoite ei Covid19-
epidemiasta johtuen toteudu suunnitellusti, koska useita koulutuksia on jouduttu kokoontu-
misrajoitusten vuoksi perumaan. Työhyvinvoinnista on huolehdittu työntekijäresursointia seu-
raamalla ja toimivaa organisaatiota rakentamalla. Kuormitusta on pyritty vähentämään mm. 
töiden uudelleenorganisoinnilla, varhaisella puuttumisella ja tarvittaessa järjestettävällä työn-
ohjauksella. Avoimien toimien rekrytointiin on panostettu mm. some-näkyvyyttä lisäämällä. 
Avoimien vakanssien rekrytoinnit ovat onnistuneet ja työntekijöiden vaihtuvuus palvelualu-
eella on ollut vähäistä. Vain kasvatus- ja perheneuvonnassa psykologien vakanssien täyttämi-
sessä ei olla onnistuttu ja omaa tuotantoa on korvattu ostopalveluna. Esimiestyön tukea on 
parannettu Kessoten esimiesten yhteisillä kokoontumisilla ja tiedotusta tehostamalla. Esimies-
työn osaamista on tehostettu tehtäväalueiden esimiesten johtamisen opinnoilla. Kehityskes-
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kustelut toteutuivat vuoden aikana suunnitellusti. Palvelualueen talous on toteutunut pääasi-
assa suunnitellun mukaisesti. Taloudellinen toteuma tulojen osalta on 98,2 % ja menojen 
osalta 99,1 %.  

Lapsiperhepalveluissa jokaisen kunnan alueella on jatkettu verkostomaisen perhekeskustoi-
mintamallin kehittämistä hankesuunnitelman mukaisesti. Sisote-yhteistyö Kessoten alueella 
käynnistettiin keväällä ja työtä koordinoiva yhteistyöryhmä on käynnistynyt loppuvuoden ai-
kana. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään jokaisen neljän kunnan alueella.  

Lastensuojelun avohuollon työntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä koulutettiin systeemisen 
lastensuojelutyön toimintamalliin ja systeemisen toimintamallin mukaan toimiva tiimi aloittaa 
työskentelyn tammikuussa 2022. Moniammatillisten lapsiperhetiimien toiminta on osa perhe-
keskustoimintamallin kehittämistä, ja tiimien koordinaattorit kehittävät toimintaa jokaisen 
kunnan alueella. Jokaisella alueella toimii nyt moniammatillinen lapsiperhetiimi.  

Kasvatus- ja perheneuvonnassa yhteistyötä on lisätty lapsiperhepalveluiden sisällä ja työtä on 
jalkautettu kuntien sote-asemille. Kokemäen perheneuvola ottaa vastaan myös muiden Kes-
sote kuntien asiakkaita. Kahden psykologin rekrytointi ei tuottanut tulosta ja psykologivajetta 
on paikattu ostopalvelulla. Perheoikeudellisissa palveluissa yhteistyötä lapsiperhepalveluiden 
sisällä on lisätty. Yksityisten palveluntuottajien valvontatyötä toteutetaan suunnitelmallisesti 
ja yhteistyössä Kosahon valvontakoordinaattorin kanssa.  

Asiakasmäärien painopiste on oikeasuuntainen. Eniten asiakkaista on varhaisen tuen palve-
luissa. Sosiaalihuollon asiakkaita on vuoden aikana ollut 517, lastensuojelun avopalveluiden 
asiakkaita 139 ja sijais- ja jälkihuollon asiakkaita 112, joista sijaishuollossa 58 ja jälkihuollossa 
54. Palvelutarpeen arviointeja tehtiin 202 lapselle. Avohuollon sijoituksia tehtiin tai jatkettiin 
36 kertaa (Eurajoki 12, Harjavalta 18, Kokemäki 6) ja kiireellisiä sijoituksia on tehty 21 (Eurajoki 
6, Harjavalta 4, Kokemäki 6, Nakkila 5). Huostaanottoja on vahvistettu kaksi (1 Eurajoki, 1 Ko-
kemäki) ja valmisteltu 2, jotka odottavat Hallinto-oikeuden päätöstä. Vuoden aikana aloitettiin 
koekotiutus neljälle sijaishuollossa olevalle lapselle, joista yksi johti huostaanoton purkuun ja 
kaksi jatkuu vuodelle 2022.  

Kessoten tavoitteen mukaisesti perheille tarjotaan palveluita riittävästi ja oikea-aikaisesti. Pal-
velut pyritään tuottamaan itse, mutta palvelun tarve on tällä hetkellä suurempi kuin mitä 
omana palveluna pystytään tuottamaan. Näin ollen palveluja joudutaan myös ostamaan yksi-
tyisiltä palveluntuottajilta. Shl ja ls asiakkaiden ja palvelutarpeen kasvava määrä on lisännyt 
ostopalveluiden käyttöä. Riittävä varhainen tuki on kuitenkin estänyt asiakkaiden siirtymistä 
korjaavien ja kalliimpien palveluiden piiriin. Tavoite kustannustehokkaasta ja inhimillisestä 
työstä on toteutunut. Lapsiperhepalveluiden avohuollon palveluiden kilpailutus toteutettiin 
kevään aikana Satakunnan yhteisenä kilpailutuksena. Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden 
aiemman kilpailutuksen sopimukset päättyivät vuoden 2021 lopussa ja näiden palveluiden kil-
pailutus Satakunnan yhteisenä kilpailutuksena aloitettiin syyskuussa 2021. Kilpailutus valmis-
tuu kevään 2022 aikana. Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta on 99,9 % ja me-
nojen osalta 103,5 %.  

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueella kuntalaiset ovat saaneet palvelua 
kuntien sote-asemilla, missä ennaltaehkäisevään työskentelyyn on panostettu lisäämällä yh-
teistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä sekä 3. sektorin kanssa niin, että kuntalaisten 
palvelunsaanti jokaisessa kunnassa on mahdollisimman helppoa. Ennaltaehkäisevää päihde- 
ja mielenterveyspalvelua on kehitetty ja koordinoitu jokaisella sote-asemalla Kessoten alueella 
ja Satakunnan yhteistyöfoorumissa.  

Päihde- ja mielenterveystiimin toiminta on vakiintunut ja sen kokoonpanoon kuuluu sekä so-
siaali- että terveydenhuollon ammattilaisia sekä vaihtuvia asiantuntijoita. Päihde- ja mielen-
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terveyspalveluiden tiimityöllä pyritään karsimaan päällekkäistä työtä ja lisäämään suunnitel-
mallisuutta asiakkaan palveluprosessissa. Uutena toimintamuotona aloitettu Kessoten avokat-
kaisuhoito sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteistyönä jatkuu. Päihde- ja mie-
lenterveyspalveluiden koordinaattorin selvitystyö Kessoten päihde- ja mielenterveyspalvelui-
den hoitopolkujen ja palveluiden kartoittamiseksi on valmistunut ja sen tuloksia on hyödyn-
netty. Vuoden alussa käynnistynyt jalkautuva päihde- ja mielenterveystyö on osoittanut am-
matillisen tukihenkilötyön keskeisen tarpeen ja sen puitteissa tehtävä verkostotyö on asiak-
kaalle merkityksellistä ja toimintana kustannustehokasta. Tätä jalkautuvaa päihde- ja mielen-
terveystyötä ollaan nyt laajentamassa koskemaan koko Kessoten aluetta yhteistyössä kotihoi-
don kanssa.  

Päihdepalveluiden avopalveluiden asiakasmäärä oli 291 ja käyntejä toteutui 1999. Ympärivuo-
rokautista päihdekuntoutusta sai 27 asiakasta ja hoitovuorokausia toteutui 617. Kohtaamis-
paikat ovat toiminnassa Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa. Eurajoella kohtaamispaikka 
aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa. Kohtaamispaikoissa asiakkaita kävi 126 ja käyntiker-
toja toteutui 2649. Käyntejä rajoitettiin tai paikkoja suljettiin määräajaksi koronan vuoksi.  

Vuoden alussa aloittanut päihde- ja mielenterveystyön SAS-tiimi on vakiinnuttanut toimin-
taansa. Tiimi selvittää ja arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja tarvittaessa etsii oikea-aikaisesti 
asiakkaan tarpeita vastaavan asumismuodon. SAS-tiimin työssä korostuu suunnitelmallisuus, 
varhainen tuki sekä kotiin annettavien palveluiden oikea-aikainen ja riittävä saatavuus. Tiimin 
työskentelyssä on korostettu asumispalvelupäätöksiä tehtäessä huolellinen arviointityö ja si-
joituksen tekeminen tarvittaessa määräajaksi ja sijoituksen etenemistä kuntoutumisen osalta 
on arvioitu säännöllisesti. Pidemmän aikavälin kuluessa tällä voidaan vaikuttaa paremmin sii-
hen, että palveluiden käytön määrät ovat hallittuja ja perusteltuja. Asumispalvelujen piirissä 
asiakkaita on 85.  

Psykososiaalisten asumispalveluiden toimintaohje on päivitetty vastaamaan uutta asiakas-
maksulakia. Yksityisten palveluntuottajien valvontatyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja yh-
teistyössä Kosahon valvontakoordinaattorin kanssa. Työryhmä on laatinut suunnitelman Kes-
soten oman työkykyisten ja vajaakuntoisten kuntoutus- ja arviointiyksikön toteuttamiseksi, 
jolloin omana palveluna kyettäisiin tuottamaan tarvittava palvelu nykyisen kalliin ja toimimat-
toman ostopalveluna toteutetun järjestelyn sijaan. Suunnitelmaa ei toistaiseksi ole pantu toi-
meen. Psykososiaalisten asumispalveluiden kilpailutus on toteutettu yhteistyössä Euran, Huit-
tisten ja Säkylän kanssa. Uudet sopimukset astuvat voimaan 1.2.2022 alkaen. Tehtäväalueen 
taloudellinen toteuma on tulojen osalta 98,7 % ja menojen osalta 101,1 %.  

Vammaispalveluiden tehtäväalueella palveluja ja toimintoja on kehitetty ja yhteistyötä lisätty 
avoterveydenhuollon kanssa. Yhtymähallitus on perustanut joulukuussa 2020 erityishuollon 
johtoryhmän, jonka ensimmäinen kokous oli toukokuussa. Ostopalvelun sijaan omana toimin-
tana on aloitettu kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien moniammatillinen kuntoutus-
vastaanottotoiminta. Vastaanottoja on pidetty vuoden aikana 29 kpl. Toimintakeskus Toima-
rin toiminnan kehittäminen on aloitettu ja tavoitteena on 1.1.2022 alkaen järjestää omana 
toimintana enemmän päivätoimintaa ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa. Henkilökohtai-
sen avun ja kuljetuspalvelun palvelutarvearvioiden käyttöönoton valmistelu Omaolo -sovel-
lukseen on aloitettu ja tavoitteena on saada palvelutarvearviot käyttöön yhdessä omaishoidon 
tuen palvelutarvearvion kanssa.   

Vammaispalvelujen asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa on käytössä palveluseteli. 
Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista henkilökohtaiseen apuun valmistellaan. Kessotessa 
käytössä on Effector –palvelusetelijärjestelmä, ja yhteistyössä avoterveydenhuollon palvelu-
jen kanssa on suunniteltu ohjelman laajentamista myös apuvälinepalvelujen varasto-osioon.  
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Yhteistyötä omaishoidon tuen palvelujen ja kotihoidon kanssa on lisätty. Vammaispalvelun 
valvontakäynnit yksityisten palveluntuottajien asumispalveluyksiköihin on toteutettu yhteis-
työssä 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 uu-
den toimintaohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän laajentumisen vuoksi kuljetustarpeet ovat 
aiempaa laajemmat ja tämän vuoksi Kessotessa pilotointiin liikennepalveluiden välitys- ja oh-
jausjärjestelmä ajalla 1.8.2021-31.1.2022 yhteistyössä FCG Smart Transportation Oy:n kanssa. 
Välitys- ja ohjausjärjestelmän avulla Kessoten alueen kuljetuksia on mahdollista ohjata, yhdis-
tellä ja optimoida keskitetysti. Tavoitteena on moderni, taloudellisesti ja toiminnallisesti teho-
kas palvelujärjestelmä, jossa on mahdollista yhdistellä kuljetuksia ja joka vastaa palveluja käyt-
tävien asiakkaiden tarpeisiin. Välityskeskuspalvelut on kilpailutettu loppuvuoden 2021 aikana 
ja yhtymähallitus on hyväksynyt joulukuussa palveluntuottajaksi Keskustaksi Oy:n, joka aloit-
taa kuljetusten välityksen 1.2.2022 alkaen. Kessoten kuljetukset (vammaispalvelu-, sosiaali- ja 
erityishuoltolain mukaiset, terveydenhuollon henkilökuljetukset sekä pientavara- ja näytekul-
jetukset) on kilpailutettu kesän 2021 aikana ja sopimukset autoilijoiden kanssa on tehty 
1.8.2021 alkaen. Kessoten käytössä on kolme päiväautoa ja 74 sopimusautoa.  

Oikaisuvaatimuksia vammaispalvelun päätöksiin on tullut 20, sosiaalihuoltolain mukaisiin pää-
töksiin 7 ja hallinto-oikeuteen on tehty 5 valitusta. Hallinto-oikeus on hylännyt 1 valituksen, 
palauttanut 5 valitusta takaisin uudelleen käsiteltäväksi ja 1 valitusta hallinto-oikeus ei ole ot-
tanut käsiteltäväkseen. Valitusten määrä lisääntyi vuoden 2021 aikana johtuen mm. kuljetus-
palvelujen järjestämistavan muutoksesta. Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta 
on 97,2 % ja menojen osalta 98,6 %. 

Covid-19-epidemian vaikutukset ovat näkyneet kokonaisvaltaisesti toiminnassa ja palveluissa. 
Asiakaskontakteja on toteutettu etäyhteyksin ja kasvotusten tapahtuvaa asiakastyötä on jou-
duttu vähentämään mm. kiireetöntä toimintaa supistamalla. Työntekijöiden tiimit ja henkilös-
töpalaverit on toteutettu pääosin etäyhteyksin. Koulutuksia ja yhteistyöryhmiä on myös jou-
duttu perumaan ja siirtämään. Asiakkaita, ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevia kunta-
laisia, on kontaktoitu tukea ja selviytymistä varmistellen ja ohjaamalla heitä palveluiden piiriin. 
Yhteistyötä terveydenhuollon työhön on korostettu, mutta sote-integraation edistyminen 
suunnitellusti on hidastunut resurssien ollessa sidottuna covid-19-työhön.  

Sosiaalihuollossa epidemian vaikutukset ovat kauaskantoisia ja vaikutusten ennustetaan nä-
kyvän pitkäaikaisena hyvinvoinnin laskuna ja palvelutarpeen kasvuna mm. lapsiperhepalve-
luissa, taloudellisen tuen tarpeessa sekä päihde- ja mielenterveystyössä. Kohtaamispaikkatoi-
mintaa, ryhmätoimintoja ja avopalvelutyötä on jouduttu supistamaan ja toimintaa ei ole 
päästy kehittämään suunnitelmien mukaan. Kohtaamistyötä on kuitenkin tarjottu asiakkaille 
työntekijän henkilökohtaisilla kontakteilla mm. puhelut, ulkoilut, kotikäynnit ja virastotapaa-
miset asiakkaan kanssa. Syrjäytymisen ehkäiseminen on ollut merkittävässä osassa asiakkaan 
henkilökohtaisissa kohtaamissa, koska pandemiasta johtuen asiakkaat ovat kokeneet olevansa 
yksinäisiä. Kokemäellä päivätoimintakeskus Kumun ja Hovipajan sekä Eurajoella toimintakes-
kus Toimarin toimintaa on jouduttu supistamaan. Asiakastyölle on kuitenkin löydetty myös 
korvaavia keinoja ja menetelmiä. Syrjäytymisen ehkäiseminen on ollut merkittävässä osassa 
asiakastyössä yksinäisyyden kokemusten lisäännyttyä. Vammaispalveluissa epidemian vaiku-
tus näkyy erityisesti vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun alhaisessa käytössä sekä 
kehitysvammaisten toimintakeskusten Toimarin ja Hovipajan toiminnassa, joissa toimintaa on 
supistettu rajoitusten vuoksi ja ryhmäkokoja on pienennetty. 
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2.2.2.3 Perhe- ja sosiaalipalveluiden kustannukset  
 

 
 

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 psykososi-
aalisista palveluista) 

 

Eurajoen terveysasemien toiminta siirtyi ulkoistuksen päättyessä kuntayhtymän omaksi toi-
minnaksi. Valtaosa Terveystalon Eurajoen ja Luvian terveysasemilla työskennelleestä henkilös-
töstä siirtyi kuntayhtymän työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä.  

Fysioterapia- ja apuvälinepalvelujen esimieheksi on nimetty substanssin tunteva henkilö. So-
siaalipalvelujen integraation yhteydessä jäsenkunnista kuntayhtymään siirtyvät fysiotera-
peutit ja kuntohoitajat siirtyvät Fysioterapia- ja apuvälinepalvelut -yksikön työntekijöiksi. Yk-
sikkö tuottaa fysioterapia- ja apuvälinepalveluja kuntayhtymään alueen moniammatillisiin tii-
meihin.  

Lääkärinvastaanoton esimiestyötä on organisoitu uudelleen jakamalla hoitotyön esimiesteh-
tävät terveysasemittain kahdelle hoitotyön esimiehelle. Peruserikoissairaanhoidon koko-
naisuus laajenee kirurgiaan ja lastenkirurgiaan. Kokonaisuutta kehitetään tarpeen mukaan. 

Vuoden 2021 aikana siirryttiin tiimimuotoiseen organisaatiorakenteeseen, jossa toiminnalli-
nen yksikkö on moniammatillinen tiimi. Kaikessa toiminnassa korostetaan ennakointia ja yh-
teistyötä muiden palvelualueiden kanssa. Henkilöstö toimii joustavasti palvelualuerajat ylittä-
vissä moniammatillisissa tiimeissä. Tiimeillä on selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista seu-
rataan. Tiimit vastaavat sovittujen asiakkaiden kokonaisvaltaisesta palvelusta. Jokaisella tii-
millä on oma `teamleader´, joka vastaa tiimin toiminnasta sovitulla tavalla. 

Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus sekä asiakaskokemus paranevat, kun palveluraken-
netta kehitetään kasvattamalla kevyiden palvelujen osuutta. Tämä tarkoittaa etäpalveluiden 
ja sähköisten palveluiden lisäämistä, jolloin lähivastaanotot vähenevät. 

 

 

 

 

Ta Tot 2021

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT %

Tuotot 28 191 988 27 697 072 -494 916 98,2

Kulut -27 798 463 -27 552 723 245 740 99,1

Netto 393 525 144 349 -249 176 36,7

Tammikuu-Joulukuu 2021

31 Perhe- ja sosiaalipalvelut
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2.2.3.1 Palvelualueen tulostavoitteet, mittarit ja keinot 

 

Tavoite Mittari Keinot Vastuuhenkilöt 

Laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

   

Vaikuttavuus: 
saavutetaan asiakasläh-
töiset terveys-ja hyvin-
vointitavoitteet 

Terveysindikaattorit (BMI, 
HbA1C, RR, LDL, Audit, BDI, 
tupakointi, Karies) 
Tavoite 2021: terveysindi-
kaattorit on määritelty 80 
%:lle asiakkaista/potilaista 
 
Terveys- ja hoitosuunnitel-
mat 
Tavoite 2021: 
yksilöllinen terveys ja hoito-
suunnitelma tehty 80 %:lle 
asiakkaista/potilaista 
 

Moniammatillinen tiimi vastaa 
asiakkaan/potilaan yksilölliseen 
palvelutarpeeseen  
 
Vastuu-/yhteyshenkilö sovitaan 
ensikontaktissa 
 
Tiivis ja joustava alueellinen ja 
moniammatillinen yhteistyö  
 
Tutkitusti vaikuttavat toiminta-
tavat 

Palvelualuejohtaja 
Yksiköiden vastuuhenki-
löt 

Asiakaskokemus: 
asiakkaat/potilaat ovat 
tyytyväisä saamaansa 
palveluun 

Asiakastyytyväisyys (NPS) 
Tavoite 2021: 
NPS>80 ja otos riittävä  
 
 
  
 

Palvelutarpeeseen vastaami-
nen/hoito alkaa ensikontaktissa 
 
Lisätään sähköistä asiointipalve-
lua ja digipalvelun (Omaolo) 
käyttöä 

Palvelualuejohtaja 
Yksiköiden vastuuhenki-
löt 

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 tuot-
tama lisäarvo asiakkaalle tutki-
muksia tilattaessa 
 
Resurssien joustava ja täysimää-
räinen käyttö 
 
Hoidamme asiakkaat kuormitta-
matta erikoissairaanhoitoa 
 

Palvelualuejohtaja 
Yksiköiden vastuuhenki-
löt 
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Laadukas henkilöstö-
politiikka 

   

Henkilöstön työhyvin-
vointi: 
työntekijät voivat hyvin, 
ovat motivoituneita ja 
ammattitaitoisia 
 
 

Pulssi-kysely 
Tavoite 2021: 
työkykyarviot 80 %:sti kii-
tettäviä ja kehitys positii-
vista 
  
 
Tavoite 2021: laskennalli-
nen tehty työaika lisääntyy 
 

Perhe-elämän ja työn yhteenso-
vittaminen 
 
Suunnitelmallinen koulutus 
 
Johtamisen vahvistaminen 
 
Yhteistyö tth:n kanssa 
 
Työergonomian parantaminen 
 

Palvelualuejohtaja 
Yksiköiden vastuuhenki-
löt 

 

2.2.3.2 Terveydenhuollon avopalveluiden toiminnan toteutuminen 2021 

Vuoden 2021 alussa lääkärinvastaanoton tiimityön suhteen ei ollut päästy tavoitteiden mu-
kaiseen, sujuvaan toimintamalliin, vaan esim. Harjavallan vastaanotolle oli muodostettu useita 
erilaisia asiakasjonoja. Kehitystyötä vauhdittamaan ja selkeyttämään on hankittu tukea Savoa 
Partners Oy:lta. Episoditiimi aloitti toimintansa Harjavallan terveyskeskuksessa huhtikuussa. 
Harjavallassa keskimääräinen kiireetön hoitoon pääsy oli kuukausittain alle 4 vrk huhtikuusta 
lähtien. Pitkään palveluita tarvitsevien asiakkaiden asioita valmentavalla työotteella hoitava 
terveyshyötytiimi käynnisti toimintaansa loppuvuodesta. Asiakasmäärä on vielä pieni, mutta 
lähes kaikille terveyshyötytiimin asiakkaille on laadittu asiakaslähtöinen terveys ja hoitosuun-
nitelma. 

Nakkilassa ja Kokemäellä aloitettiin toimintamallin muutoksen valmistelu loppuvuodesta. Eu-
rajoella toimintamallia on uudistettu jo 2020 alussa ja muutoksilla on pystytty parantamaan 
hoitoon pääsyä ja vähentämään häiriökysyntää. Toimintamallien kehittäminen on linjassa 
maakunnallisten Satasote-hankkeiden ja kansallisen kehittämisen kanssa.  

Huonosta lääkäritilanteesta johtuen ilta-aikaista kiirevastaanottoa supistettiin 1.9.2021 alkaen 
Harjavallan terveysasemalla. Asioita hoidettiin enemmän virka-aikana eikä supistuksesta ai-
heutunut lisäkuormitusta erikoissairaanhoidolle. Iltojen käyntimäärät Satasairaalan yhteis-
päivystyksessä eivät kuntayhtymän asukkaiden osalta lisääntyneet.  

Kevättalvella toteutettiin maakunnallinen radiomarkkinointikampanja Omaolon tunnettavuu-
den ja käytön lisäämiseksi. Omaolon käyttömäärän kasvu on myös tiimityömallin tavoitteena. 
Omaolon Korona-oirearvion yhteyteen liitettiin sähköinen Satasairaalan tarjoama AVPH-ajan-
varausmahdollisuus Koronanäytteelle, mutta AVPH ei ollut toimiva ratkaisu. Myöhemmin ke-
väällä ajanvarausjärjestelmä on vaihdettu. Nyt käytössä on Vihta-ajanvarausjärjestelmä. Pe-
gasos-potilastietojärjestelmässä on otettu käyttöön hoitoon liittyvä tekstiviestipalvelu. 

Terveyden edistäminen keskittyi vahvasti koronapandemian torjumiseen. Rokotustoiminnan 
ja tartunnanjäljitys veivät resursseja kiireettömältä neuvola- ja kouluterveydenhuollolta. Hoi-
tovelkaa on kertynyt neuvola- ja kouluikäisten lasten terveystarkastusten viivästyttyä. Ko-
ronapandemian vuoksi henkilöstöresurssien käyttö oli täysimääräistä ja joustavaa. Hengitys-
tieoireisten vastaanoton toteuttamiseen, Korona-näytteenottoon, jäljitystyöhön ja rokotus-
toiminnan toteuttamiseen tarvittiin ja tehtiin laajaa yhteistyötä eri henkilöstöryhmien ja koko 
organisaation osalta. Kuntalaisten koronarokotukset etenivät tehokkaasti hyvässä tahdissa. 
Rokotustiimit toimivat kevään ja kesän aikana Luvian ja Kokemäen terveysasemilla. Loppuvuo-
desta rokotuksia sai kaikilla terveysasemilla normaalin toiminnan ohessa sekä pop-up-roko-
tuksissa.  
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Koronan vuoksi asiakastyytyväisyyskyselyjä on tehty vain Eurajoella. Henkilöstön työtyytyväi-
syyskyselyjä tehtiin Eurajoen ja Harjavallan lääkärinvastaanotoilla.  

Psykososiaalisissa erityispalveluissa jatkettiin alkuvuonna 2021 pandemiatilanteen vuoksi 
etäkontaktien hyödyntämistä puhelimitse ja Teams-ohjelmalla. Vuoden alusta psykiatristen 
sairaanhoitajien toimet ovat olleet erityispalveluiden yksikössä.  

Psykologi- sekä puheterapeuttipalveluissa oli huomattavaa resurssivajetta ja tämän takia pal-
velujen saatavuus viivästyi jonkin verran suunnitellusta. Psykiatrisen työryhmän moniamma-
tillista tiimityötä tiivistettiin Harjavallassa lisäämällä psykiatrian erikoislääkärin konsultaatioita 
ja vastaanottoja. Vastaava mahdollisuus on myös Eurajoella ja Luvialla. 

Korvaushoidon kehittämistä jatkettiin korvaushoidon ohjausryhmän johdolla ja palvelut pää-
tettiin keskittää yhdelle korvaushoitoon erikoistuneelle sairaanhoitajalle, joka toimii sekä Har-
javallassa että Kokemäellä ja konsultoi myös Eurajoen ja Luvian hoitajia päihdelääkärin ohella. 
C-hepatiittihoidot aloitettiin uutena perusterveydenhuollon tasolla. 

Kuntoutusohjaus ja kuntoutuksen työryhmät toimivat suunnitellusti. Palvelusetelin käyttöön-
ottoa alettiin valmistella. 

Perustoiminnan lisäksi päivitettiin Lasten ja nuorten hyvinvointi -osahankkeen suunnitelmaa 
osana Satakunnan tulevaisuuden SOTE-keskus-hanketta v. 2021–22. 

Suun terveydenhoidossa on ollut lähes normaalia toimintaa. Kaikkia toimenpiteitä on tehty 
tällä hetkellä. Aerosolia tuottavissa toimenpiteissä henkilökunnan on pitänyt edelleen suojau-
tua hyvin. Tästä johtuen suojavarusteita kuluu huomattavasti normaalia enemmän. 

Alkuvuonna Eurajoen hammaslääkäritilanne oli erityisen haastava, mutta se saatiin korjattua 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Viime vuodelta pandemiaan liittyen on kertynyt hoitovelkaa. 
Ostopalveluita käytettiin rekrytointitilanteesta johtuen suunniteltua enemmän hoidon turvaa-
miseksi. Uusi ylihammaslääkäri aloitti keväällä.  

2.2.3.3 Terveydenhuollon avopalveluiden kustannukset 

 

 
 

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 yksikkö ja Harjavallassa 2 yksikköä sekä kaikenikäisten omaishoidontuki) 
 

 Asumispalvelut (Eurajoki 2 tehostetun palvelun asumisyksikköä, Eurajoki laitos-
hoidon osasto ja intervalliosasto, Harjavalta laitoshoidon osasto ja intervalliosasto, 

Ta Tot 2021

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT %

Tuotot 18 200 835 19 017 335 816 500 104,5

Kulut -16 196 979 -16 587 202 -390 223 102,4

Netto 2 003 856 2 430 133 426 277 121,3

Tuotot/kulut € / ulkoiset

Tammikuu-Joulukuu 2021

41 Terveydenhuollon avopalvelut
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Kokemäki 2 intervallihoidon osastoa, Kokemäki 3 tehostetun palvelun asumispalvelu-
osastoa, Nakkila 2 tehostetun palvelun asumisyksikköä, Nakkila laitoshoidon ja inter-
vallihoidon osasto) 

 

 Sairaalapalvelut (terveyskeskussairaala ja kotisairaala Harjavalta, terveyskeskussai-
raala ja kotisairaala Eurajoki)  

 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden hallinto sisältää palvelualueen ja sen alaisten tehtäväaluei-
den johtamiseen, laadunhallintaan, yksityisten palveluntuottajien valvontaan sekä kotiin an-
nettavien palveluiden palvelusetelien hallinnointiin liittyvät tehtävät. Yksityisten palveluntuot-
tajien valvontaa toteutetaan yhtymähallituksen vahvistaman valvontaohjelman mukaisesti. 
Myös omaa palvelutuotantoa valvotaan samoin periaattein. Jatketaan Eurajoen vanhuspalve-
luiden laatusertifikaatin ylläpitoa ja laajennetaan sitä asteittain koskemaan kaikkia palvelualu-
eita. Palvelualueella panostetaan henkilöstön osaamiseen järjestämällä mm. saattohoitokou-
lutuksia jokaiselle työyksikölle. Erityisesti lääkäriresursointia tulee lisätä koko palvelualueella, 
myös kotihoidossa, että palveluasumisessa. Palvelualueen viranhaltijat osallistuvat hyvinvoin-
nin edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa. Palvelualueelta nimetään edustajat mm. paikal-
lisiin vanhusneuvostoihin sekä osallistutaan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö-
hön yleensä, kuten hyvinvointikertomusten laadintaan.  

2.2.4.1 Palvelualueen tulostavoitteet, mittarit ja keinot 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat asiakkaan 
palvelutarvetta vastaa-
vat hoivapalvelut 
 
 

Monipuolinen hoivapalveluvalikoima 
 
Riittävä lääkäriresurssi 
 
 
Laatusertifikaatin ylläpito ja laajentami-
nen asteittain 
 
Valvontaohjelman mukaiset valvonta-
käynnit 

Laatusuositus 
 
Käytettävissä olevat 
lääkäriresurssit, htv 
 
Auditoinnit ja kehit-
tämistilaisuudet 
 
Valvontaraportit 

Palvelualuejoh-
taja ja tehtävä-
alueiden päälliköt 
 
Ylilääkäri 
Laatuasiantuntija 
 
Valvontakoordi-
naattori 

Laadukas henkilöstöpoli-
tiikka 

Panostetaan työntekijöiden koulutukseen Koulutuspäivien määrä Palvelualuejoh-
taja 

Vaikuttavat palvelut Osallistutaan kuntien vanhusneuvostojen 
ja laaja-alaisten hyvinvointityöryhmien 
kokouksiin 

Osallistumismäärä Kehittämispääl-
likkö 

 

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 neu-
vontapuhelinnumero ja -sähköposti, chat-palvelu sekä sähköinen huoli-ilmoituskanava. Palve-
luohjauksen yhtenäistäminen alueellisesti, mm. palveluntarpeen arvioinnin menetelmät kai-
killa palvelualueilla yhtenäisiksi. Huoli-ilmoitusten vastaanotto tulee myös palveluneuvonnan 
kautta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitetään kotihoitoon TEKOJA-tiimin toimintamallia kai-
kille neljälle palvelualueelle, jolloin kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää en-
naltaehkäisevästi (vältytään kaatumisilta ja raskaammilta hoitomuodoilta). Kotihoidon riittä-
vien resurssien varmistamiseksi kehitetään kotihoidon toiminnanohjausta sekä resurssipoolia. 
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Omaishoitajien jaksamista tuetaan monipuolisten palvelujen ja koulutusten avulla. Tiedonke-
ruun ja havainnoinnin välineenä toimivan RAI- järjestelmän käyttöönotto vuoteen 2023 men-
nessä. Pitkän aikavälin tavoitteena tuottaa kotihoitoa ympärivuorokauden, jotta alueen laitos-
hoitopainotteisuutta saadaan laskettua. 

 

Tavoite  Keinot  Mittari  Vastuuhenkilö  

Kustannustehokkaat 
palvelut: Kotihoidon 
tuottavuus kasvaa 

Toiminnanohjauksen tehos-
taminen  
 
 
Etäkotikäyntien käyttöön-
oton valmistelu 

Asiakastuntien osuus hoitotyöhön käy-
tettävästä työajasta. 
 
Tavoite 
– lähihoitajilla 60 % 
– sairaanhoitajalla 40 % 

Avopalvelupäällikkö 
ja kotihoitojen esi-
miehet 

Laadukkaat palvelut: 
Kotihoidon laatu para-
nee 

Laadunhallinnan kehittämi-
nen  

Suunnitellun palveluajan toteutuminen 
(%) 
Toteuma poikkeaa korkeintaan +/-10 % 
suunnitelmasta 

Avopalvelupäällikkö 
+ laatukoordinaattori 
sekä kotihoitojen esi-
miehet 

Vaikuttavat kotihoi-
don palvelut 

TEKOJA-tiimin toimintamalli 
koko palvelualueelle 
 
Kotihoidon kuntouttava arvi-
ointijaksomalli otetaan käyt-
töön  
 
Kaatumisen ennaltaehkäisy –
toimintamalli juurrutetaan 
käytäntöön  

Kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksot.  
 
Siirtyminen raskaampiin hoitomuotoi-
hin 
Tavoite: 
alle 15 % säännöllisen kotihoidon asiak-
kaista / vuosi  
 
Kotona tapahtuvat kaatumiset (lkm) 
Tavoite: 
vähenevät 10 % edel. vuoteen 

Avopalvelupäällikkö 
ja kotihoitojen esi-
miehet yhteistyössä 
fysioterapian osas-
tonhoitajan 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskeiset tunnusluvut   

Kotihoito VUOSI 2020 TA 2021 

Säännöllisen kotihoidon asi-
akkaat 

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 käyntiä/vuosi 

Omaishoidontuki   

– alle 65 v. 96 100 

– 65 v ja yli 140 155 

yhteensä 236 255 
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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. Laitospaikkoja vähennetään asteittain ja pai-
kat muutetaan kevyemmän hoidon ja hoivan paikoiksi. Ikäihmisten perhehoitoa pyritään lisää-
mään koko alueella. Ikääntyneiden perhehoidon osalta kuulutaan seudulliseen perhehoitoon, 
jota hallinnoi Eura. Tavoitteena on, että lisätään kaksi pitkäaikaisen perhehoidon paikkaa (Har-
javalta) ja kaksi lyhytaikaisen perhehoidon paikkaa (Nakkila).  

Ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa on käytössä palveluseteli, joka lisää asiakkaan va-
linnanvapautta asumispaikkaa valitessa. Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt tehdään vuosit-
tain. 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Palvelurakenne pai-
nottuu kotona asu-
miseen 

Laitospaikkoja vähennetään as-
teittain ja paikat muutetaan ke-
vyemmän hoidon ja hoivan pai-
koiksi 
 
 
 
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 ko-
rostuvat kuntoutus ja asiakas-
lähtöisyys.  
 
Asiakas ja omaiset otetaan mu-
kaan hoidon suunnitteluun. 

 
Asiakkaiden sairaalajaksot 
 
 
 
 
Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt 
vuosittain 
 

Asumispalvelu-
päällikkö ja hoi-
vayksiköiden esi-
miehet 

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 terveyskeskus-
sairaalapaikkoja on Keski-Satakunnassa yhteensä 30. Infektiopotilaiden hoito pyritään keskit-
tämään Eurajoen terveyskeskussairaalaan, Harjavallan terveyskeskussairaalassa pyritään ke-
hittämään alkoholistien vieroitushoitoa sekä terveyskeskussairaalaan kuntoutukseen tulevien 
potilaiden hoitoa. Molemmissa terveyskeskussairaaloissa panostetaan ja kehitetään edelleen 
saattohoitoa. Hajautetun terveyskeskussairaalan mallin, jossa osa sairaansijoista olisi tehoste-
tun palveluasumisen yhteydessä, edelleen kehittämiseksi kotisairaala alkaa toimia koko kun-
tayhtymän alueella ympärivuorokautisesti. Tämä tukee myös kotisaattohoidon edelleen kehit-
tämistä.  
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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 osas-
tonhoitajat 

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 hoitosuun-
nitelmat 

Tehdyt hoitosuunnitelmat 
Lihasvoima- ja tasapaino -testi 
Käyntimäärät vastaanotolla 
Sairaalahoitojaksot 

Ylilääkäri 

 

2.2.4.2 Toiminnan toteutuminen 2021/1-12 

Sosiaalipalvelujen (sekä yksityisen että oman tuotannon) valvontaa on toteutettu valvonta-
suunnitelman mukaisesti.  Yksiköiden henkilöstömäärää ja mitoitusta seurattiin kaikkien yksi-
köiden osalta säännöllisesti.  Valvontakoordinaattori laatii valvontaan liittyvistä toimenpiteistä 
valvontaraportin 3 kk välein ja se tuotiin tiedoksi yhtymähallitukselle.  

Eurajoen kotihoidon laatusertifikaatin ulkoinen auditointi on pidetty elokuussa.  

Jäsenkuntien vanhusneuvostot ovat järjestäytyneet uudelleen ja Kessoten edustajiksi vanhus-
neuvostoihin on nimetty edelleen kotihoidon esimiehet. Myös palvelualuejohtaja on ollut kut-
suttuna mukana vanhusneuvostojen kokouksissa. Lisäksi palvelualueen viranhaltijat ovat osal-
listuneet jäsenkuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämis -työhön, mm. hyvinvointikertomus-
ten laadintaan.   

Riittävän lääkäriresurssin varmistamiseksi on Trinitakselta ostettu lisäpalvelua Eurajoen alu-
een yksiköihin ja kotihoidolle. Myös muissa Kessoten hoivayksiköissä on ollut säännölliset ge-
riatrin konsultaatioajat. Loppuvuodesta palvelualueen omaa lääkäriresurssia on vahvistettu 
niin, että Eurajoen terveyskeskussairaalan ja koko Kessoten alueen hoivayksiköiden lääkäri-
kierrot on toteutettu omien lisäresurssien toimesta.  

Kotona asumista tukevat palvelut ja varhainen tuki 

Yhteydenottoja neuvontapuhelimeen on ensimmäisen vuoden aikana tullut yhteensä 408. 
Matalan kynnyksen chat-palvelun on hankittu ja aloitusta valmisteltu. Asiakkaat ovat saaneet 
puhelimitse annettavaa palveluohjausta runsaasti.  

Erilaisia toimintamalleja on yhtenäistetty, kuten SAS-prosessin ja palveluohjauksen toiminta-
mallit. Omaishoidontukea koordinoi kaksi viranhaltijaa. Omaishoidettavien määrä on lisäänty-
nyt ennakoitua enemmän.  
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Kuntouttava päivätoiminta on alkanut koronatauon jälkeen kaikkien kuntien alueilla. Ikäänty-
neiden päivätoiminta kotiin annettuna on myös vakiinnuttanut toimintansa. 

Toiminnanohjaus on edennyt keskitetty Harjavaltaan (Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila) ja se 
toimii nyt Hopearannassa. Eurajoen alueen toiminnanohjaus liitetään myöhemmin keskitet-
tyyn malliin. Kotisairaanhoidon resursseja on kohdentunut paljon korona-tartunnanjäljityk-
seen ja koronarokotteiden antamiseen.  

RAI- järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaan. Raisoft-ohjelma on saatu 
integroitua syksyn aikana Pegasokseen. RAI-kouluttajat ovat aloittaneet henkilöstön koulutuk-
set. Kessote on mukana myös SataKATI –hankkeessa, jonka kautta tavoitteena on tuoda ko-
tona asumiseen helpotusta teknologian avulla (mm. erilaiset anturit, lääkemuistuttajat jne.). 
Kotihoidossa on aloittanut myös etäkotihoitaja. Hän huolehtii VideoVisit-kuvapuhelimen väli-
tyksellä 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 vastaus-
ten keskiarvo kotihoitojen osalta oli seuraavanlainen: Eurajoki 3,71, Harjavalta 3,43, Kokemäki 
3,17 Nakkila 3,33 (vastausasteikko 1–5). 
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Kotihoito    TA 2021  1–12/2021 

Asiakastuntien osuus hoitotyöhön käytet-
tävästä työajasta.     

 

Tavoite    

– lähihoitajilla 60 %    

–sairaanhoitajilla 40 %      

Eurajoki  
sh 24 %  

lh 47,8 %   
Harjavalta  
sh 25,4 %  
lh 42,9 %  

Kokemäki  
sh 21,5 %  
lh 45,6 %  

Nakkila  
sh 56,5 %  

lh 48 %    
   

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat   973/asiakasta/vuosi    

Eu 300   
Ha 253   
Ko 300   
Na 120   

 
Eu 315  
Ha 148 
 Ko 210  

Na 94 

Käyntikerrat    224 966 käyntiä/vuosi  

Eu 85249    
 Ha 31577    
 Ko 80000    
Na 28140    

 
Eu 72876  
Ha 30785 
 Ko 71151  
Na 27588 

Kotona tapahtuvat kaatumiset (arvio lkm)      
Eu 22  

 Ha 49  
Ko 60 

 Na 66 

Siirtyminen raskaampiin hoitomuotoihin  

 

Tavoite: alle 15 % säännölli-
sen kotihoidon asiakkaista / 
vuosi    

Määrä / % 

Eu 17/5,4 %  
Ha 35/23,6 %  

Ko 29/ 14 %  
Na 16/ 17% 

 

Omaishoidontuki    TA 2020    1–12/2021 

– alle 65 v.    96    104 

– 65 v ja yli    140    173 

yhteensä    236    277 

Neuvontapuhelimen yhteydenotot         408 
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Ikääntyneiden huoli-ilmoitukset / Palveluohjausvuosi 2021: 

    Eurajoki    Harjavalta    Kokemäki    Nakkila    

Huoli-ilmoitukset    52  101   94   32   

Palvelutarpeen arvi-
oinnit ja palveluoh-
jaus    

182  265  161  162   

Neuvontapiste / oh-
jaus puhelimitse    

 6800   1583    1106  667  

  

Asumispalvelut  

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkuudet ovat ajalla 1–12/2021 yht. kuusi asiakasta 
(31.12.2021).  

Asumispalveluiden ympärivuorokautisessa hoidon ja hoivan yksikössä asiakas hoidetaan lop-
puun saakka, tarvittaessa hoidon järjestämiseen osallistuu kotisairaala. Sairaalajaksoja ajan-
jakson 1–12 /2021 aikana oli yhteensä 19 (asiakkaita yht. 130, 31.12.2021).   

Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt on tehty syyskuussa. Asumispalveluissa vastausprosentti oli 
65,7 % ja vastausten kokonaiskeskiarvo 3,59 (asteikolla 1–5). 

Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut ovat olleet yhtenäi-
set koko Kessoten alueella. Ne on päivitetty 1.7.2021 voimaan astuvan asiakasmaksulain mu-
kaisiksi. 

Asumispalveluihin ei ole odotusaikaa palvelun myöntämisen ja palvelun alkamisen välillä, vaan 
myönnetty palvelu alkaa palvelun myöntämisestä alkaen.  

 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila 

Ympärivuorokautisessa hoivassa ja 
hoidossa olleet 75 v täyttäneet 31.12. 
tilanteen mukaan 

89 84 73 59 

% 75-vuotta täyttäneistä 8,4 % 8,1 % 7,1 % 7,8 % 

 

Sairaalapalvelut   

Sairaalapaikkojen määrä on ollut 1.1.2021 alkaen yhteensä 30. Sairaalahoitoa tarvitsevien in-
fektiopotilaiden hoito on keskistetty Eurajoen terveyskeskussairaalaan.  

Harjavallan kotisairaalassa aloitettiin tammikuun 2021 alusta alkaen yövuorot, joten kotisai-
raala toimii Nakkila-Harjavalta-Kokemäki alueella ympäri vuorokauden.   

Saattohoitokoulutusta henkilöstölle on suunniteltu ja kolme työntekijää on ilmoittautunut pal-
liatiivisen hoidon erikoistumiskoulutukseen.   

Kotiutukset on suunniteltu hyvin. Keskimääräinen hoitojakson pituus on ollut Eurajoella 6,3 
vrk ja Harjavallassa 6,8 vrk.  Kotisaattohoidossa loppuun asti kotona hoidettuja on ollut yh-
teensä 22 potilasta 

Myös terveyskeskussairaaloiden ja kotisairaaloiden henkilöstö on osallistunut laajasti korona-
pandemiatyöhön, kuten tartunnanjäljitykseen, näytteenottoon ja rokottamiseen.  
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 Eurajoki Harjavalta 

Vaaratapahtumien raportointi 

-potilasturvallisuus 
-työturvallisuus 
-tietoturva 

 

29 
6 
0 

 

46 
13 
8 

Kuormitusprosentti 71,8 89.56 

Sairaalahoitojaksot 426 971 

Kotisairaalan käyntimäärät 1870 5200 

 

2.2.4.3 Koti- ja sairaalapalveluiden kustannukset 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta Tot 2021

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT %

Tuotot 39 785 467 40 917 261 1 131 794 102,8

Kulut -36 652 863 -37 766 146 -1 113 283 103

Netto 3 132 604 3 151 115 18 511 100,6

Tuotot/kulut € / ulkoiset

Tammikuu-Joulukuu 2021

51 Koti- , sairaala- ja hoivapalvelut
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2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 
 (mukana myös kuntien maksuosuudet) 

2.3.1 Käyttötalouden toteutuminen  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon ky

Ta Tot 2021

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT %

11 Hallinto ja tukipalvelut

Tuotot 452 200 790 138,44 337 938 174,7

Kulut -6 003 519 -6 258 278,80 -254 760 104,2

Netto -5 551 319 -5 468 140,36 83 179 98,5

31 Perhe ja sosiaalipalvelut

Tuotot 28 191 988 27 697 072,39 -494 916 98,2

Kulut -27 798 463 -27 552 723,43 245 740 99,1

Netto 393 525 144 348,96 -249 176 36,7

41 Terveydenhuollon avopalvelut

Tuotot 18 200 835 19 017 335,03 816 500 104,5

Kulut -16 196 979 -16 587 201,74 -390 223 102,4

Netto 2 003 856 2 430 133,29 426 277 121,3

51 Koti , sairaala ja hoivapalve

Tuotot 39 785 467 40 917 261,12 1 131 794 102,8

Kulut -36 652 863 -37 766 146,43 -1 113 283 103

Netto 3 132 604 3 151 114,69 18 511 100,6

80 Rahoitus

Tuotot 22 000 21 325,04 -675 96,9

Kulut -25 700 -47 377,46 -21 677 184,3

Netto -3 700 -26 052,42 -22 352 704,1

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot 86 652 490 88 443 132,02 1 790 642 102,1

Kulut -86 677 524 -88 211 727,86 -1 534 204 101,8

Netto -25 034 231 404,16 256 438 -924,4

Tuotot/kulut € / ulkoiset

Tammikuu-Joulukuu 2021

Toimielin: 11, 31, 41, 51, 80

Summatasot: Toimielin
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2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Investointien toteutuminen 

Kuntayhtymässä toteutettiin vuonna 2021 seuraava investointi: 

 Ict-hankinnoista toteutui Microsoft lisenssien investointi 122 581,50 euroa. 
 

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TULOSLASKELMA TA-2021 TP-2021 TOT-% TP-2020

Toimintatuotot

  Myyntituotot 77 856 345,00 79 497 901,08 102,11 28 940 326,00

  Maksutuotot 7 504 595,00 6 862 010,32 90,50 2 204 275,50

  Tuet ja avustukset 174 400,00 1 126 357,22 645,85 112 551,28

  Muut toimintatuotot 1 095 150,00 935 532,76 85,43 233 148,05

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ86 630 490,00 88 421 801,38 103,10 31 490 300,83

Toimintakulut

  Henkilöstökulut -36 002 203,00 -35 312 053,67 98,08 -12 379 537,20

     Palkat ja palkkiot -29 146 532,00 -28 558 385,62 97,98 -9 857 371,75

     Henkilösivukulut -6 855 671,00 -6 753 668,05 98,51 -2 522 165,45

        Eläkekulut -5 506 825,00 -5 604 062,01 101,77 -2 049 594,93

        Muut henkilösivukulut -1 348 846,00 -1 149 606,04 85,23 -472 570,52

  Palvelujen ostot -36 316 065,00 -38 315 381,08 108,70 -13 172 453,12

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 434 860,00 -3 934 430,39 114,54 -2 954 000,36

  Avustukset -3 595 114,00 -3 631 479,86 101,01 -1 669 963,58

  Muut toimintakulut -7 046 632,00 -6 714 018,27 95,28 -1 165 010,18

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ-86 394 874,00 -87 907 363,27 101,60 -31 340 964,44

TOIMINTAKATE 235 616,00 514 438,11 218,34 149 336,39

Rahoitustuotot ja -menot

  Muut rahoitustuotot 22 000,00 21 330,64 96,96 23 907,69

  Korkokulut -5 500,00 -19 656,48 357,39 -2 490,62

  Muut rahoituskulut -20 200,00 -32 890,01 162,82 -15 228,03

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ-3 700,00 -31 215,85 843,67 6 189,04

VUOSIKATE 231 916,00 483 222,26 208,36 155 525,43

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelmanmukaiset poistot -256 950,00 -251 818,10 98,00 -221 394,66

  Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

  Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 275 000,00

TILIKAUDEN TULOS -25 034,00 231 404,16 165,00 209 130,77

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)

Varausten lisäys (-)/vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ-25 034,00 231 404,16 165,00 209 130,77
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2.3.4 Rahoitusosan toteutuminen 

 

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kuntayhtymän menot on rahoitettu. Sen 
avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen las-
kelmaan.  

RAHOITUSLASKELMA TA-2021 TP-2021 TOT-% TP-2020

TULORAHOITUS

  Vuosikate 231 916,00 483 222,26 208,36 155 525,43

   Satunnaiset erät 200 000,00 0,00 0,00 275 000,00

TULORAHOITUS YHTEENSÄ 431 916,00 483 222,26 111,88 430 525,43

Investoinnit

  Käyttöomaisuusinvestoinnit -250 000,00 -122 581,50 49,03 -110 186,24

  Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot 0,00 0,00 0,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -250 000,00 -122 581,50 49,03 -110 186,24

VARSINAISEN TOIMINNAN JA

INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA181 916,00 360 640,76 198,25 320 339,19

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18 636,30 -37 272,74

  Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0,00 0,00

Lainakannan muutokset yhteensä -18 636,30 -37 272,74

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien 389 836,86 10 102,24

  Vaihto-omaisuuden muutos -11 593,35 -103 301,75

  Saamisten muutos -2 269 931,77 -940 490,86

  Korottomien velkojen muutos 8 482 241,10 485 204,99

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 6 590 552,84 -548 485,38

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 6 571 916,54 -585 758,12

KASSAVAROJEN MUUTOS 6 932 557,30 -265 418,93

Kassavarojen muutos

  Kassavarat 31.12. 7 071 155,28 138 597,98

  Kassavarat 01.01 138 597,98 404 016,91

Kassavarojen muutos 6 932 557,30 -265 418,93
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2.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (1000 €)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN 

Määrärahat menot                                                                     Määrärahat tulot Netto

Sito-

vuu

s 

N/B

Alkup. 

talous-

arvio

TA:n 

muu-

tok-

set

TA 

muutos-

ten 

jälkeen

Toteu-

ma

Poik-

keama 

Alkup. 

talous-

arvio

TA:n 

muu-

tok-

set

TA 

muutos-

ten 

jälkeen

Toteu-

ma

Poik-

keama 

Talous-

arvio 

netto

Toteu-

ma 

netto

Poik-

keama

KÄYTTÖTALOUS-

OSA

Hallinto ja talous N 5 758 0 5 758 6 012 -254 452 0 452 790 338 -5 306 -5 222 -84

Peso N 27 798 0 27 798 27 553 245 1 746 0 1 746 1 577 -169 -26 052 -25 976 -76

Terv.huolto N 16 186 0 16 186 16 576 -390 1 474 0 1 474 2 014 540 -14 712 -14 562 -150

Kosaho N 36 653 0 36 653 37 766 -1 113 6 529 0 6 529 6 311 -218 -30 124 -31 455 1 331

Jäsenk.  maksuos. N 0 0 0 0 0 76 429 0 76 429 77 729 1 300 76 429 77 729 -1 300

TULOSLASKELMA-

OSA  

Muut rah.tulot N 22 0 22 21 -1 22 21 1

Korkomenot N 5 0 5 20 -15 0 -5 -20 15

Muut rah.menot N 20 0 20 33 -13 0 0 0 0 0 -20 -33 13

Poistot N 257 0 257 252 5 -257 -252 -5

Satunnaiset erät N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTOINTIOSA

Vuosikorjaukset ja 

ict-laitteistot/-

ohjelmat B 200 0 200 123 77

Tk-kiintiestön 

saneeraus B 50 0 50 0 50

RAHOITUSOSA

Lainakannan muutokset

   Pitkäaik.lainojen lis B 0 0 0 0 0

   Pitkäaik.lainojen väh,B 19 0 19 19 0

   Lyhytaik. lainojen muutosN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 291 0 291 6 591 -6 300

YHTEENSÄ 86 946 0 86 946 88 354 -1 408 86 943 0 86 943 95 033 -4 510 -25 230 -255

Valtuustoon sitovien määrärahojen osalta kosahon palvelualueen nettokustannukset ylittyivät, muut palvelualueet alittivat nettokustannukset.

Jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät.

Muut rahoitustulot alittivat nettotulot, korkomenot ja muut rahoitusmenot ylittivät nettokustannukset sekä poistot alittivat nettokustannukset.

Investoinnit alittivat talousarvion määrärahan.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Maksuvalmius ylitti talousarvioon arvioidun.

Kuntayhtymän tilikauden tulos ylitti talousarvissa arvioidun.

TOTEUTUMISESTA
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

3.1 Tuloslaskelma 
 

 

 

 

 

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TULOSLASKELMA 2021 2020

Toimintatuotot

  Myyntituotot 79 497 901,08 28 940 326,00

  Maksutuotot 6 862 010,32 2 204 275,50

  Tuet ja avustukset 1 126 357,22 112 551,28

  Muut toimintatuotot 935 532,76 233 148,05

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 88 421 801,38 31 490 300,83

Toimintakulut

  Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot -28 558 385,62 -9 857 371,75

     Henkilösivukulut

        Eläkekulut -5 604 062,01 -2 049 594,93

        Muut henkilösivukulut-1 149 606,04 -472 570,52

  Palvelujen ostot -38 315 381,08 -13 172 453,12

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat-3 934 430,39 -2 954 000,36

  Avustukset -3 631 479,86 -1 669 963,58

  Muut toimintakulut -6 714 018,27 -1 165 010,18

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -87 907 363,27 -31 340 964,44

TOIMINTAKATE 514 438,11 149 336,39

Rahoitustuotot ja -menot

  Muut rahoitustuotot 21 330,64 23 907,69

  Korkokulut -19 656,48 -2 490,62

  Muut rahoituskulut -32 890,01 -15 228,03

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -31 215,85 6 189,04

VUOSIKATE 483 222,26 155 525,43

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelmanmukaiset poistot-251 818,10 -221 394,66

  Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

   Satunnaiset tuotot 0,00 275 000,00

TILIKAUDEN TULOS 231 404,16 209 130,77

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)

Varausten lisäys (-)/vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 231 404,16 209 130,77
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3.2 Rahoituslaskelma 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA 2021 2020

TULORAHOITUS

  Vuosikate 483 222,26 155 525,43

  Satunnaiset erät 0,00 275 000,00

TULORAHOITUS YHTEENSÄ 483 222,26 430 525,43

Investoinnit

  Investointimenot -122 581,50 -110 186,24

  Rahoitusomaisuudet investointeihin 0,00 0,00

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0,00 0,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -122 581,50 -110 186,24

TOIMINNAN JA

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 360 640,76 320 339,19

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18 636,30 -37 272,74

  Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0,00 0,00

Lainakannan muutokset yhteensä -18 636,30 -37 272,74

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien389 836,86 10 102,24

  Vaihto-omaisuuden muutos -11 593,35 -103 301,75

  Saamisten muutos -2 269 931,77 -940 490,86

  Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen8 482 241,10 485 204,99

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 6 590 552,84 -548 485,38

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 6 571 916,54 -585 758,12

RAHAVAROJEN MUUTOS 6 932 557,30 6 932 557,30 -265 418,93 -265 418,93

  Rahavarat 31.12. 7 071 155,28 138 597,98

  Rahavarat 01.01 138 597,98 404 016,91  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

3.3 Tase 
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4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
Liitetieto 1 
Jaksotusperiaatteet 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. 
Osa joulukuun palkkojen lisistä maksettu maksuperusteisesti tammikuussa. 
 
Pysyvien vastaavat 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen  
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rahoitusosuuksia 
ei ole saatu. 
 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 
Poistosuunnitelma uudistettiin 1.1.2013 alkaen Kilan ohjeiden mukaiseksi. Poistosuunnitel-
man mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetieto-
kohdassa, suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaan. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Rahoitusomaisuus arvostus nimellisarvoon 
 
Johdannaissopimusten käsittely 
Ei ole 
 
Avustusten käsittely  
Ei ole 
 
 
Liitetieto 2 
Tuloslaskelman esittämistavan muutos 
 
Ei ole 
 
 
Liitetieto 3 
Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin 
 
Ei ole 
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Liitetieto 4 
Edellisten tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
 
Jäsenkunnat siirsivät sosiaali- ja vanhuspalveluiden tuottamisvastuun  
kuntayhtymälle 1.1.2021 alkaen.  
Tästä johtuen vuodet 2020 ja 2021 eivät ole vertailukelpoisia. 
 
 
Liitetieto 5 
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset 
Ei ole 
 

4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 
 

Liitetieto 6 
Kuntayhtymän toimintatuotot 

Toimintatuotot     

  2021 2020 

Jäsenkuntien maksuosuudet 77 826 869,98 26 758 302,65 

Muut myyntituotot 1 671 031,10 2 182 023,35 

Maksutuotot 6 862 010,32 2 204 275,50 

Tuet ja avustukset 1 126 357,22 112 551,28 

Muut tuotot 935 532,76 233 148,05 

Yhteensä 88 421 801,38 31 490 300,83 

 

 
Liitetieto 7 
Verotulojen erittely 
Ei ole 
 
 
Liitetieto 8  
Valtionosuuksien erittely 
Ei ole 
 
 
Liitetieto 9 
Palveluiden ostojen erittely 

Palveluiden ostot     

  2021 2020 

Asiakaspalveluiden ostot 28 696 693,07 5 836 216,23 

Muiden palveluiden ostot 9 618 688,01 7 336 236,89 

Palveluiden ostot yhteensä 38 315 381,08 13 172 453,12 
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Liitetieto 10 
Valtuustoryhmille annetut tuet 
 
Ei ole 
 
 
Liitetieto 11 
Suunnitelman mukaiset poistoajat 1.1.2013 lukien 

  Poistomenetelmä Poistoaika 

Aineettomat hyödykkeet     

  a. aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta 

  b. Muut pitkävaikutteiset menot     
       * perustamis- ja järjest.menot tasapoisto 2 vuotta 

       * tutkimus- ja kehittämismenot tasapoisto 2 vuotta 

       * atk-ohjelmistot tasapoisto 3 vuotta 

       * muut tasapoisto 2 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet     
Rakennukset ja rakennelmat      
       * Hallinto- ja tstorak, kivinen tasapoisto 40 vuotta 

       * Sairaalarakennukset,kivinen tasapoisto 40 vuotta 

Kiinteät rakenteet ja laitteet     
       * kadut, tiet ja sillat (parkkipaikka) tasapoisto 15 vuotta 

       * Puh.verkko, keskusasema,alak. tasapoisto 10 vuotta 

       * Muut kiint. Kon.,laitt. Ja rakenteet tasapoisto 10 vuotta 

Koneet ja kalusteet     
       * Muut kevyet koneet tasapoisto 5 vuotta 

       * Sairaala-, terveydenhuolto yms.lait. tasapoisto 5 vuotta 

       * ATK-laitteet tasapoisto 3 vuotta 

       * Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3 vuotta 

Muut aineelliset hyödykkeet     
       * Arvo- ja taide-esineet ei poistoa   
       * Osakkeet ja osuudet ei poistoa   
Aktivointiraja   25 000 € 

 
 
Liitetieto 12  
Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset 
 
Ei ole  
   
 
Liitetieto 13 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 
 
Ei ole 
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Liitetieto 14  
Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 

Satunnaiset tuotot 2021 2020 

      

Työterveyshuollon myynti     

Suomen Terveystalolle 0,00 275 000,00 

Yhteensä 0,00 275 000,00 

 

 

Liitetieto 15 
Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu muista yhtiöistä 

  2021 2020 

     

Osinkotuotot 10 080,00 16 394,40 

 

 
 
Liitetieto 16 
Poistoeron muutokset 

Ei ole 

 

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 

4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

  

Liitetieto 17 
Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alen-
nukset 

Ei ole 
 
  
Liitetieto 18 
Arvonkorotusten periaatteet ja arvon määritysmenetelmät 

Ei ole 
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Liitetieto 19 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 

 

 

Liitetieto 20–22 
Omistukset muissa yhteisöissä 

Ei ole 
 
 
Liitetieto 23 
Saamisten erittely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamisten erittely

2021 2020

Pitkä-

aikaiset

Lyhyt-

aikaiset

Pitkä-

aikaiset

Lyhyt-

aikaiset

Saamiset jäsenkunnalta

    Myyntisaamiset 0,00 3 757 830,33 0,00 3 518 726,46

    Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

   Siirtosaamiset 0,00 92 052,05 0,00 110 261,17

Yhteensä 0,00 3 849 882,38 0,00 3 628 987,63
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Liitetieto 24 
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

Siirtosaamiset     

  2021 2020 

Pitkäaikaiset siirtosaamiset     

     Siirtosaamiset 0,00 0,00 

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yht. 0,00 0,00 

     

Lyhytaikaiset siirtosaamiset    

  Tulojäämät    

     Kelan korvaus työterv.huollosta 100 000,00 35 000,00 

     Lääkäreiden koulutuskorvaukset 33 849,89 22 061,93 

     Satasote hankkeiden valtionosuus 144 867,62 52 507,94 

     Eurajoen kunta 33 509,87 32 432,29 

     Harjavallan kaupunki 40 113,69 30 296,61 

     Kokemäen kaupunki 0,00 25 237,60 

     Nakkilan kunta 18 428,49 22 294,67 

    Valtiokonttori 100 000,00 0,00 

     Hyvityslaskut ed. vuodelta 14 868,29 4 340,79 

     Muut tulojäämät 5 960,18 42 060,42 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht. 491 598,03 266 232,25 
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4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 

Liitetieto 25 
Oman pääoman erittely 

Oma pääoma     

  2021 2020 

Peruspääoma 1.1. 1 234 201,67 1 234 201,67 

   Lisäykset 0,00 0,00 

  Vähennykset    

Peruspääoma 31.12. 1 234 201,67 1 234 201,67 

     

Muut rahastot 16 451,48 16 451,48 

  Rahaston pääoma 1.1.    

  Siirrot rahastoon    

  Siirrot rahastosta    

Rahaston pääoma 31.12. 16 451,48 16 451,48 

     

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 2 032 927,06 1 823 796,29 

  Siirto vahinkorahastoon    

  Edellisten tilik. Virheiden oikaisu 0,00 0,00 

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 2 032 927,06 1 823 796,29 

     

Tilikauden yli-/alijäämä 231 404,16 209 130,77 

     

Oma pääoma yhteensä 3 514 984,37 3 283 580,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liitetieto 26 
Erittely poistoeroista 
 

Peruspääoman jakautuminen kunnittain

Asukasluvut 1.1.2020 Peruspääoma 31.12.21 Omistusosuus%

Eurajoki 9 402 403 405,67 32,69

Harjavalta 6 931 297 384,04 24,10

Kokemäki 7 103 304 763,93 24,69

Nakkila 5 329 228 648,03 18,53

Yhteensä 28 765 1 234 201,67 100

Kuntayhtymällä on Finda Oy:n osakkeita 4455 kpl joille on avattu sijoitusrahasto

taseeseen. Niiden arvo jakaantuu kuntien kesken seuraavasti:

Harjavalta 11 711,22

Nakkila 4 740,26

Yhteensä 16 451,48
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Ei ole 
 
 
Liitetieto 27 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 

 

 

Liitetieto 28 
Erittely liikkeeseen laskutetuista joukkovelkakirjoista 

Ei ole 
 
 
Liitetieto 29 
Erittely pakollisista varauksista 
 
Ei ole 
 
 
Liitetieto 30 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat jäsenkunnille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vieras pääoma

2021 2020

Pitkä-

aikaiset

Lyhyt-

aikaiset

Pitkä-

aikaiset

Lyhyt-

aikaiset

Velat jäsenkunnille

    Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ostovelat 0,00 414 936,39 0,00 136 974,09

    Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00

    Siirtovelat 0,00 2 086 251,43 0,00 200 011,84

Yhteensä 0,00 2 501 187,82 0,00 336 985,93

Vieras pääoma yhteensä 0,00 2 501 187,82 0,00 336 985,93
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Liitetieto 31 
Sekkilimiitti 

Sekkilimiitti     

  2021 2020 

Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 2 500 000,00 2 500 000,00 

 - siitä käyttämättä oleva määrä 2 500 000,00 2 500 000,00 

 

Liitetieto 32 
Muut velat -erän jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin velkoihin 

Muiden velkojen erittely     

  2021 2020 

Muut velat      

      Liittymismaksut 0,00 0,00 

      Muut velat 1 230 982,31 320 326,79 

Muut velat yhteensä 1 230 982,31 320 326,79 

 

 

Liitetieto 33 
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

Lyhytaikaiset siirtovelat     

  2021 2020 

  Tuloennakot     

  Menojäämät    

     Palkkojen  ja henk.kust. jaksotus 4 719 439,63 1 737 472,52 

     Korkojaksotus 2 791,28 725,32 

     Eurajoen kunta 652 996,79 118 459,83 

     Harjavallan kaupunki 518 751,77 1 891,31 

     Kokemäen kaupunki 560 471,89 78 195,43 

     Nakkilan kunta 354 030,98 1 465,27 

     Keva 417 232,07 200 658,25 

    Karvianen 103 000,00 0,00 

     Muut menojäämät 643,11 10 626,22 

Yhteensä 7 329 357,52 2 149 494,15 

 

 

4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitteet 
 
Liitetieto 34 
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 

Ei ole 
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Liitetieto 35–37 
Vakuudet 
 
Ei ole  

 

Liitetieto 38  
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset 

Vuokravastuut     

  2021 2020 

Toimitilojen vuokravastuut 6 257 068,22 654 885,50 

Leasing-vastuiden yhteismäärä 339 887,80 142 797,56 

Yhteensä 6 596 956,02 797 683,06 

  Seuraavalla kaudella maksettavat 6 408 112,80 803 727,30 

      

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon  

mukaisia vastuita.     

 

Liitetieto 39 
Kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien puo-
lesta 
 
Ei ole 
 
 
Liitetieto 40 
Muut vastuusitoumukset 
Ei ole 
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Liitetieto 41 

Muut kuntayhtymää koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt 

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt     

Järjestelyjen tarkoitus 2021 2020 

Sopimusvastuu    

      Suomen Terveystalo/Attendo 6 491 326,56 5 638 311,72 
        sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen  
        asumispalvelu 

  

       Sopimus toistaiseksi    

        Vuoden 2020 luvuissa mukana Eurajoen terveysasemien   

        toiminnan ulkoistaminen joka päättyi 31.12.2020   

     

  Holmi Cares Oy 490 424,41 0 

      Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito ja    

      lapsiperhepalveluiden avopalvelut   

     Sopimus toistaiseksi    

     

 Familar Oy 448 806,36   

      Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito ja    

      lapsiperhepalveluiden avopalvelut   

    Sopimus toistaiseksi    

     

 Vuollekodin kannatusyhdistys 1 222 594,30 362 286,80 
        sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen  
asumispalvelu 

  

   Sopimus toistaiseksi    

     

  Invalidiliiton asumispalvelut 403 906,17 365 224,45 

   vammaispalvelulain mukainen asumipalvelu ja päivätoiminta   

  Sopimus toistaiseksi    

     

 KVPS Tukena Oy 1 114 747,98 0 

   Erityishuoltolain mukainen asumispalvelu sekä   

   työ- ja päivätoiminta    

   Sopimus toistaiseksi    

     

 Pienkoti Tyllintupa 471 452,23 78 121,50 

    sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain    

   mukaista asumispalvelua    

  
663 473,50 624 720,04 

Turun seudun lihastautiyhdistys 

   Avustajien palkat / tuettu työnantajuus -palvelu   

   Sopimus toistaiseksi    
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   Suomen Terveystalo Oy 533 743,61 333 590,23  

      erikoislääkäripalvelut, mammo-     

      grafiaseulonnat, röntgen- ja     

      ultraäänilausunnot,      

      työterveyshuolto     

     Sopimus toistaiseksi     

      

   Satakunnan sairaanhoitopiiri 9 637 797,18 2 245 272,49  

       Laboratorio- ja röntgentoiminnan    

       ulkoistaminen sekä      

       lääkehuolto sekä     

       Sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain   
       mukainen 

   

       asumispalvelu, laitoshoito, perhehoito ja työ- ja 
       päivätominta 

   

       Sopimus toistaiseksi     

      

  Ajatar-hoivapalvelu Oyt 338 220,05 28 372,07  

    kotihoitoa sekä turvapuhelinasiakkaiden     

    auttamiskäynnit     

      Sopimus toistaiseksi     

      

   Trinitas 307 798,98 196 163,58  

       geriatrialääkärin      

       etävastaanotto     

       Sopimus 31.12.2020     

      

   Cgi 622 189,12 337 424,78  

       taloushallinnon      

       atk-järjestelmät, Pegasos,ProConsona     

       potilastietojärjestelmä     

       Sopimus toistaiseksi     

      

   Esperi Care 1 286 289,31 227 829,59  

      Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu    

      Sopimus toistaiseksi     

      

  Mehiläinen Oy 2 428 136,16 355 412,07  

   Erityishuoltolain mukainen asumispalvelu sekä    

   työ- ja päivätoiminta     

    Sopimus toistaiseksi     

      

  Dna Oy 309 292,45 244 801,70  

     Puhelin - ja tietoliikenne     

     yhteydet     

     Sopimus toistaiseksi     

      

Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. 30 614,98 31 344,76  
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4. 5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 
Ei ole 

4.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 
 

Liitetieto 42 
Henkilöstön lukumäärä osastoittain 

 

 

Liitetieto 43 
Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulujen aktivointi taseeseen 
 
Ei ole 
 
Liitetieto 44 
Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luotta-
mushenkilömaksut 

Puolueyhdistys     

  2021 2020 

Eurajoen sosialidemokraatit 280,00 342,00 

Harjavallan sosialidemokraatit 310,50 351,00 

Kokemäen sosialidemokraatit 216,00 216,00 

Luvian työväenyhdistys 239,00 117,00 

Nakkilan työväenyhdistys 54,00 27,00 

Eurajoen kokoomus 81,00 18,00 

Harjavallan kokoomus 175,50 168,75 

Nakkilan kokoomus 65,25 76,50 

Kokemäen kokoomus 244,00 72,00 

Eurajoen keskustapuolue 32,40 10,80 
Suomen keskustan Kokemäen kunnallisjär-
jestö 415,50 294,00 

Keskustan Nakkilan kunnallisjärjestö 103,50 36,00 

Keskustapuolue Luvia 0,00 9,00 

Vasemmistoliitto Harjavallan yhdistys 360,00 342,00 

Vasemmistoliitto Kokemäen osasto 0,00 18,00 

Kokemäen perussuomalaiset 27,00 0,00 

Luvian perussuomalaiset 9,00 22,50 
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Yhteensä 2 612,65 2 120,55 

 

Liitetieto 45 
Tilintarkastajan palkkio 

Tilintarkastajan palkkiot     

BDO Audiator Oy 2021 2020 

Tilintarkastuspalkkiot 9 674,59 6 006,60 

Tilintarkastajan lausunnot 0,00 0,00 

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 2 105,69 567,00 

Muut palkkiot 0,00 324,00 

Yhteensä 11 780,28 6 897,60 

 

Liitetieto 46 
Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta 
 
Tehdyn selvityksen perusteella kuntayhtymässä ei ole intressitahoja, joilla olisi välitöntä tai 
välillistä liiketoimintaa kuntayhtymän kanssa. 

  
Kuntayhtymän johtajalle on tehty johtajasopimus 15.4.2021, jonka mukaan kuntayhtymän 
johtajalla on oikeus 12 kk:n palkan mukaiseen erokorvaukseen. 
 

Liitetieto 47 

Toimiminen kilpailuilla markkinoilla 

Ei ole (selvitys liitteenä) 
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5  ALLEKIRJOITUKSET 
 

TILINPÄÄTÖS 31.12.2021 

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Harjavalta, 25.3.2022 

________________________________________ 

Juha Korkeaoja 

________________________________________ 

Päivi Lindholm 

________________________________________ 

Elina Mustonen 

________________________________________ 

Arja Nummelin 

________________________________________ 

Teemu Peippo 

________________________________________ 

Tapio Rosendahl 

________________________________________ 

 Tomi Salonen 

________________________________________ 

Marjatta Sutinen 

 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Harjavallassa, ____ . ____. 2022 

BDO Audiator Oy, Tilintarkastusyhtiö 

 

Aino Lepistö 

JHT 
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6  LUETTELOT JA SELVITYKSET 
 

Tilikaudella 1.1.-31.12.2021 olivat käytössä seuraavat kirjanpitoaineistot: 

 Tilinpäätös sidottuna paperisena 

 Tilinpäätöserittelyt paperisena 

 Peruskirjanpito / päiväkirja sähköisesti 

 Pääkirjanpito / pääkirja sähköisesti 

 Tositteista paperisena 

 Osakirjanpitojen tapahtumaluettelot 

 Palkkakirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito paperisena 

 Myyntireskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti 

 Ostoreskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti 
 

Sähköisesti kolmella eri medialla eli cd-kopio, muistitikku ja g-asema. 

 

Tilikaudella 01.01-31.12.2021 olivat käytössä seuraavat tositelajit: 

ALKUSA Alkusaldot 

BUD Talousarvio 

BUDL Lisämääräraha 

EXCMUI Excel muistiotosite 

KOMTOS Käyttöomaisuus 

MRPHYV Hyvityslask. kuittau 

MRPMAN MRP Manuaalisuorituk 

MRPMK MRP Kehotusmaksut 

MRPVII MRP Viitesuoritukset 

MUIST0 Saatavien poistot 

MUIST1 Muistiotositteet 1 

MUISIS Muistiotositteet, sisäinen 

OMAKS2 Ostoresk.man.maksut 

OMAKSU Ostoreskontra maksut 

OSTOT Ostolaskut 

PALKAT Palkkatositteet 

PANKKI Pankkien tiliotteet 

SISROP Maksetut laskut Pegasos 
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VARLAA Varasto, Sonet 

YMR01 Ennakkomaksut 

YMR10 MR Laskulaji 10 Pegasos potilaslaskutus 

YMR11 MR Laskulaji 11 Pegasos vuodeosastolaskutus 

YMR12 MR Laskulaji 12 Pegasos työterveyshuollon laskutus 

YMR13 MR Laskulaji 13 Pegasos kotisairaanhoidon laskutus 

YMR14 MR Laskulaji 14 Pegasos kuntalaskutus 

YMR21 MR Laskulaji 21 Lifecare hammashuollon laskutus 

YMR30 MR Laskulaji 30 ProeLaskutus/Rondolaskutus 

YMRHYV MR hyvityslaskun kuittaus 

YMRMAN MR Manuaalisuoritukset 

YMRVII MR Viitesuoritukset 

 

 



71 

 



 

 

 



1 

 

 


