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1. VUODELLE 2022 ASETETUT PAINOPISTEALUEET 

 

Vuoden 2022 talousarvion strategiset tavoitteet  
 

Valtakunnallisessa SOTE-uudistuksessa on lähdetty vahvistamaan perustason palveluita ja 

siirtämään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Päätavoitteiksi on asetettu saatavuus, en-

naltaehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä. Yleisesti hyväksyttynä tavoit-

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

valtakunnallisia ja yleisiä tavoitteita mukaillen. Strategiset tavoitteet ovat: 

 

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

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

hoitaa paremmin kansansairauksia.  

Näihin vaikuttavuustavoitteisiin päästään moniammatillisen tiimityön tehostamisella, tutkitus-

ti vaikuttavien toimintamallien ja hoitojen käyttämisellä, siirtämällä toiminnan painopistettä 

ennaltaehkäisyyn ja avuntarpeen varhaiseen tunnistamiseen sekä panostamalla hyte-

yhteistyöhön alueellisesti. 

 

Toiminnassa pyritään tunnistamaan asiakasryhmiä, jotta palvelut pystytään kohdentamaan pa-

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

Terveyshyödyn saavuttamista seurataan vaikuttavuusindikaattoreilla, joita ovat esim. BMI, 

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

ovat mm karies ja ientulehdus. 

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

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

kasmääriä.  

 

Asiakaskokemus:  

Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyydellä. Asiakkaan osallisuus ja kuulluksi tule-

minen parantavat asiakaskokemusta. Erityisesti ennaltaehkäisevät päihde- ja mielenterveys-

palvelut tarjotaan ilman kynnystä. Kaikissa palveluissa pyritään oikea-aikaisuuteen ja tehok-

kuuteen. Olennaista on nopea reagointi ja palvelun aloittaminen ensikontaktilla. Tätä tuetaan 

nimeämällä asiakkaalle vastuutyöntekijä, jonka kanssa asiointi hoidetaan. Pidemmissä palve-

lusuhteissa jatkuvuus ja palveluiden kattavuus taataan palveluvastuun keskittämisellä yhteen 

tiimiin ja yhteyshenkilöön. Näin palveluiden pirstaloituminen, asiakkaan tarpeeton siirtely 

ammattilaisten välillä ja päällekkäisten töiden tekeminen vähenevät. Asioinnista pyritään te-

kemään vaivatonta mm sähköisiä palveluita parantamalla.  

 

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). Tavoitteena on yhtäaikaisesti lisätä palvelujen kattavuutta ja hillitä kokonaiskustan-

nuksia. Vaikuttavalla perustason toiminnalla vähennetään tarpeetonta raskaiden palveluiden 

käyttöä. 

 

Henkilöstön hyvinvointi  

Henkilöstön hyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä ja sairauspoissaolojen kehityksel-

lä. Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittämiseen lisää työhy-

vinvointia. Työmotivaatiota lisää myös vastuu omasta ja tiimin toiminnasta ja niiden tuloksis-

ta. Tiimeille asetetaan selkeät tavoitteet ja annetaan mahdollisuudet tavoitteiden saavuttami-

seen. Perhe-elämän ja työn joustava yhteensovittaminen nostetaan erilliseksi keinoksi paran-

taa työhyvinvointia. Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti työn tavoitteita korostaen. Esi-
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miestyön selkeälinjaisuus, tuki ja selkeästi asetetut tavoitteet tukevat työhyvinvointia ja tii-

mien toimintaa.  

 

Hyvinvointialueen valmistelu 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveydenhuollon avopalveluiden palvelualueiden yhteinen 

kehittäminen ja mahdollinen yhdistäminen tulee odottamaan ja mukailemaan Satakunnan hy-

vinvointialueen valmistelua. Kaikki Kessoten linjaukset, toiminnan kehittäminen ja yhteistyö 

tulee olemaan yksilinjaista Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Hyvinvointi-

alueen valmisteluun tulee kohdistumaan huomattava osuus henkilöstötyöpanoksesta, jotta uusi 

organisaatio Satakunnassa voi ottaa suunnitelma vuosina 1.1.2023 lukien järjestämisvastuun 

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.  

 

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän visiona on olla Suomen toimivin sote 

yhtymä. Tämä tarkoittaa, että palvelu on vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Asiakkaat ovat tyytyväi-

siä saamaansa palveluun ja henkilöstö on hyvinvoivaa.  

 

 

 

 

 
 

 

2.2 Tavoitteiden toteutuminen palvelualuetasolla toteuma 1 - 9 /2022 

 

2.2.1 Hallinto ja tukipalvelut 

Tulosvastuulliset viranhaltijat: Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja 

Palvelualuejohtaja: Talous- ja hallintojohtaja 

 

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

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

välinehuolto, toimistopalvelut (sisältää ict-palvelut)  

Tukipalvelut tuottavat palveluita pääosin kuntayhtymän sisäisille asiakkaille 

ruokahuollon, siivouksen ja välinehuollon, teknisen ja varastotoiminnan, hal-

linnon ja talouden sekä ict-palveluiden muodossa. Hallinnon ja tukipalvelui-

den yksiköt tekevät kiinteää yhteistyötä kuntien vastaavien yksiköiden kans-

sa sekä työpajojen ja kuntoutumis- ja työllisyyspalvelujen kanssa.  

 

Kessoten toimistopalveluyksikkö tuottaa sihteeripalveluja organisaation jo-

kaiseen yksikköön. Toimistopalvelujen taloushallinnossa huolehditaan päi-

vittäisestä maksuliikenteestä, ostolaskujen maksatuksesta, kirjanpidosta sekä 
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yleislaskutuksesta. Toimisto huolehtii Kessoten arkistotoimesta, luottamus-

toimien asiakirjojen valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä henkilöstöhal-

linnon tehtävistä, viestinnästä ja tietosuoja-asioista. Lisäksi toimistoyksik-

köön kuuluvat terveydenhuollon sihteerityö, koti-, sairaala- ja hoivapalvelu-

jen sekä perhe- ja sosiaalityön sihteeritehtävät. Toimisto huolehtii myös 

henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusta. Kessoten työntekijöiden pal-

kanmaksu hankitaan Harjavallan kaupungilta. 

 

- luottamuselinhallinto 

luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja -hallitus sekä tarkastuslauta-

kunta ja yhteistyötoimikunta. Perussopimuksessa linjataan kuntayhtymän johtamisen 

ja organisoinnin perusteet sekä määritellään eri luottamuselimet, niiden tehtävät ja ko-

koonpanot sekä paikkajako kuntien kesken. Hallintosäännössä määritellään tarkem-

min kuntayhtymän johtamista ja organisointia. Luottamuselinhallinto tekee kuntayh-

tymän taloutta ja toimintaa koskevat päätökset, jotka konkretisoituvat vuosittain laa-

dittavassa talous- ja toimintasuunnitelmassa talousarvion määrärahoina sekä toimin-

nallisina ja taloudellisina tavoitteina. 

 

        Henkilöstömäärä 66   

 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT 

SOTE-PALVELUT 

   

- Kustannustehokkaat, 

joustavat ja ammattitai-

toiset tukipalvelut koko 

sote-organisaation 

tueksi 

 

*Tarkoituksen mukaiset ja te-

hokkaat sekä ajantasaiset ICT-

palvelut *Huollon palveluiden 

laitteiden ja koneiden nykyai-

kaistaminen 

*Aikataulujen laadinta toimin-

nalle 

 

*Palvelupyyntöjen mää-

rät ja reagointiaika 

*Kustannukset (toteuma 

> TA) 

*Aikataulujen toteutu-

minen 

 

Talous- ja hallintojohta-

ja 

Yksiköiden vastuuhen-

kilöt 

Asiakastyytyväisyys *Asiakaspalautteet ja asiakasoh-

jaus sekä sisäisten että ulkoisten 

asiakkaisen osalta. 

*Palautteet ja yhteyden-

ottoraportit 

Talous- ja hallintojohta-

ja 

Yksiköiden vastuuhen-

kilöt 

 

Laadukas viestintä *Viestinnän (sisäinen ja ulkoi-

nen) kehittäminen sekä viestin-

täkanavien hyödyntäminen  

 

*Viestinnän ajantasai-

suus, ymmärrettävyys ja 

tavoittavuus 

Kuntayhtymän johtaja 

Talous- ja hallintojohta-

ja 

Palvelualuejohtajat 

Yksiköiden vastuuhen-

kilöt 

LAADUKAS HEN-

KILÖSTÖPOLI-

TIIKKA 

   

Osaava ja hyvinvoiva 

henkilöstö 

*Suunnitelmallinen koulutus 

*Henkilöstömitoitus, työn ja-

kautumisen seuranta ja työaika-

seuranta 

*Työhyvinvointi (kehityskes-

kustelut, yksikköpalaverit sekä 

sairauslomien ja työtyytyväi-

syyden seuranta) 

*Koulutusten toteutuma 

*Kehityskeskustelujen 

toteutuminen ja sairaus-

lomien seuranta (luku-

määrä, pituudet, syyt 

jne.)  

*Työaikaseuranta, yli-

töiden määrä, saldot 

Talous- ja hallintojohta-

ja 

Yksiköiden vastuuhen-

kilöt 

Henkilöstöpäällikkö 
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TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2022/1 - 9 

 

Hallinnon ja huollon palveluissa on korostunut hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen kaikkien 

yksiköiden osalta. Erityisesti se on työllistänyt hallinnossa, jossa koordinoidaan koko kuntayhtymän hy-

vinvointialueen valmistelua sekä osallistutaan ja tehdään konkreettisesti valmistelua. Koronapandemian 

jatkuminen ja siitä aiheutuneet sairaspoissaolot ovat aiheuttaneet ongelmia Kessoten toiminnalle. 

 

Toimistopalveluissa alkuvuosi on keskittynyt tilinpäätöksen valmisteluun ja koronatyöhön ja nyt vuoden 

edetessä yhä enemmän hyvinvointialueen valmisteluun. Vuoden 2021 aikana toimistopalveluissa haettiin 

yhtenäisiä ja tehokkaita toimintamalleja, joita on pyritty entisestään kehittämään. Sijaistusjärjestelyt on 

saatu toimimaan sisäisin järjestelyin. Toimistopalveluissa on vuoden aikana ollut useampi opiskelija työ-

harjoittelussa. Hyvinvointialueen valmistelussa on kirjattu sopimuksia, laadittu koostetta vuoden 2023 

hankintasuunnitelmasta sekä laitehankintainvestoinneista vuosille 2023 - 2027, osallistuttu taloushallin-

non työpajoihin, arkisto- ja asianhallintatyöryhmään, talousarviovalmisteluun, sosiaalitoimen asiakastieto-

järjestelmän päivitykseen (Omni), puhelinvaihdejärjestelyihin, asiakaspalautteita ja palvelutietovarantoa 

käsitteleviin työryhmiin sekä kerätty volyymitietoja mm. laskutusmääristä, ostolaskuista, toimittajista ja 

taloushallinnon esijärjestelmistä. Kuntalaskutukseen liittyvät kotihoidon tilastointiongelmat on saatu kor-

jattua. Kessoten valmiussuunnitelma on päivitetty ja tiedotteita laadittu covid-pandemiaan liittyen niin 

henkilöstölle kuin kuntalaisillekin. Aikataulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Säännöllisillä kuukausipa-

lavereilla ja tiimikokoontumisilla on varmistettu laadukkaan viestinnän toteutuminen.  

 

Alkuvuoden aikana Kessote on ottanut käyttöön laajennetun asiakaspalautejärjestelmän sekä chat-

palvelun sekä lisännyt some-näkyvyyttä mm. Instagramiin liittymällä. 

 

Ravinto- ja siivouspalveluissa on osallistuttu hyvinvointialueen valmisteluun esim. tehtävänkuvauksia 

kokoamalla. Välinehuollossa on tehty nykytilaselvitys ja valmistaudutaan toiminnan siirtymiseen Sata-

diagin alaisuuteen. Ravintohuollossa haasteita on aiheuttanut elintarvikkeiden hintojen nousu ja sen vai-

kutukset. Yksiköstä on osallistuttu erikoisruokavaliokoulutuksiin ja eläköityneiden työntekijöiden tilalle 

on saatu palkattua uudet työntekijät. Siivouspalveluissa on ollut henkilöstöpulaa, mikä on aiheuttanut 

haasteita yksikön toiminnalle. 

 

Tekninen huolto on toiminut normaalisti, toiminta on ylläpidetty nykyisillä resursseilla. Piha-alueet on 

saatu pidettyä kunnossa. Lisäksi on tehty erilaisia toimitilojen muuttoja: mm. Harjavallan kohtaamispaik-

ka Haiku muutti huhtikuussa uusiin tiloihin. Tekninen huollosta on osallistuttu hyvinvointialueen (HVA) 

valmisteluun eri työryhmissä. Teknisen huollon toimesta on tehty selvityksiä kalustosta ja rakennuksista. 

Vammaispalveluiden asunnonmuutostyöt ovat lisänneet työkuormaa. Koulutuksien osalta on osallistuttu 

painelaitteiden käytönvalvojan koulutuksen verkkokoulutuksena. Satasairaalan logistiikkakeskukselta on 

käyty tekemässä varastoarviota. Kiinteistöhuolto on pysynyt inflaation tuomasta korotuksesta huolimatta 

hyvin budjetissa. 

 

Ict-toiminnassa hyvinvointialueen valmistelu sekä jäsenkunnille tuotettavan ict-toiminnan läpikäynti ovat 

osaltaan lisänneet työkuormaa. Tiketti-järjestelmän käyttö on jatkanut kasvuaan ict:n osalta, mikä on 

myönteinen asia. Monitoimilaitteissa on liitytty Sarastian kilpailuttamaan sopimukseen. Wlan-

järjestelmän päivitysprojekti toteutettiin johtuen tuen loppumisesta aikaisemmasta. Haasteena on ollut 

komponenttien saatavuus. Uusina käyttöönottoina on toteutettu Satakati-hankkeen digihoiva-palvelu ja 

nettisivujen Pyydä apua –nappi. Vihta-ajanvarausjärjestelmä on laajennettu koronanäyte- ja rokoteajanva-

rauksesta neuvolapalveluihin. 
 

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mm. suunnitelmallisella koulutuksella ja hyvällä ja oikea-aikaisella työ-

terveyshuollolla. Esimerkiksi alkuvuodesta 2022 toteutettiin henkilöstön ensiapukoulutukset, jotka ovat 

olleet ”rästissä” koronasta johtuen. Koulutuksia henkilöstölle oli toteutunut tammi-syyskuun aikana yh-

teensä 527 päivää (ka. 0,7 pv/hlö). Henkilöstöhallintoa on työllistänyt erityisesti hyvinvointialueen val-

misteluun liittyvät selvittelyt ja palaverit sekä aineistojen laadinta. 
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Ylityöprosentti 1-9.2022 oli 3,98 %. Ylitöiden määrä nousi hivenen kolmannen vuosineljänneksen aikana 

verrattuna edelliseen vuosineljännekseen: 4-6.2022 ylityöprosentti oli 3,2 %. Käytyjen kehityskeskustelu-

jen määrä oli 1-9.2022 ajanjaksona 19,4 %. 

 

Sairauspoissaoloprosentti 1-9.2022 oli 7,34 %, suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana 

ajankohtana oli 7,1 %. Koronatapaukset nostivat sairauspoissaoloprosenttia helmi-ja maaliskuussa.  

 

Sairauspoissaolojen tautidiagnoosit olivat: oma ilmoitus poissaolot 31,4 %, tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

18,5 %, mielenterveyden häiriöt 13,1 %, tapaturmat 12,1 %, muut sairaudet 8,5 %, kasvaimet 7 %, veren-

kierto- ja aineenvaihduntasairaudet 6,4 %, infektiosairaudet 2,9 %. Varhaisen tuen malli päivitettiin tou-

kokuussa ja tässä mm. nostettiin oma ilmoitus poissaolo seitsemään päivään. Työkyvyn tukemisen malliin 

otettiin mukaan myös HR Case-palaverit Terveystalon työterveyshuollon kanssa. 

 

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut aktiivisesti keskimäärin kerran kuukaudessa samoin kuin työsuoje-

lutoimikuntakin. Tammi-syyskuun aikana käsiteltiin mm. seuraavia asioita: 

- Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen vuodelle 2022. 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaaminen covid-19-taudilta. 

- Tartuntatautilain 48 a §:n mukainen erityinen syy, muun työn tarjoamisvelvollisuus ja palkan-

maksu. 

- Vuokratyövoiman käyttöönotto koti-, sairaala- ja hoivapalveluissa. 

- Palkkaharmonisointi. 

- Selvitys Satakunnan hyvinvointialueelle. 

- Hallintosäännön tarkistaminen. 

- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. 

- Jaksotyöaikamuotokokeilu fysioterapia ja neuvola tulokset. 

- Vuoden 2021 tilinpäätös. 

- Henkilöstöraportti 2021. 

- Nimikemuutokset koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualueella. 

- Harjavallan pääterveysaseman ilta-aikaisen kiirevastaanoton sulkeminen 1.4.2022 alkaen. 

- VATEn suositus kuntiin ja kuntayhtymiin eräissä henkilöstöasioissa. 

- Yhteistoimintaneuvottelu – Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvä henkilöstö. 

- Kessoten työsuojelun toimintaohjelma vuodelle 2022. 

- Hyvinvointialueen valmistelu 

- Kuntayhtymän talous- ja toimintakatsaus 1-3/2022 

- Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suunnitelma mahdollisen työ-

taistelun varalta palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi 

- Eräiden toimintayksiköiden nimimuutokset Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualueel-

la 

- Varhainen tuki –toimintamallin päivittäminen 

- Kuntayhtymän talous- ja toimintakatsaus 1-6/2022 

- Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys 1.1.2022-31.12.2022 

- Titanian työajan tasoittumissuunnitelman muutos hyvinvointialueelle siirtymisen takia 

- Atk-tukihenkilön ja perhetyöntekijän nimikemuutokset. 

 

Tuloslaskelma 

 

Hallinnon ja huollon palvelualueella toimintatuotot eivät ole kertyneet tammi-syyskuussa ohjeellisen 

toteuman mukaisesti (ohjeellinen toteumaprosentti 75 %), toimintatuottojen toteumaprosentti oli 25,4 

%. Tuet ja avustukset on ylittänyt ohjeellisen toteumaprosentin, myyntituotot ja muut toimintatuotot 

tiliryhmät olivat alitoteutuneet. Hallinnon ja huollon sisäistä laskutusta ei ole vielä toteutettu, se toteu-

tetaan koko vuoden osalta. Toimintakulut on toteutunut yli ohjeellisen toteumaprosentin, toteumapro-

sentti oli 77,4 %. Tiliryhmistä aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän toteuma on alle ohjeellisen to-

teumaprosentin, muiden tiliryhmien toteumat ovat ylittäneet ohjeellisen toteumaprosentin. 
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Ta Tot 2022

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2021

Ed. vuosi 

kuukausitot

Toimintatuotot 1 070 600 272 268,16 -798 332 25,4 1 428 819 317 827

Myyntituotot 927 200 102 377,07 -824 823 11 999 245 159 336

Tuet ja avustukset 75 000 121 884,89 46 885 162,5 346 357 112 254

Muut toimintatuotot 68 400 48 006,20 -20 394 70,2 83 217 46 237

Toimintakulut -5 663 667 -4 382 963,67 1 280 703 77,4 -6 005 823 -4 286 981

Henkilöstökulut -3 124 443 -2 380 614,77 743 828 76,2 -3 035 771 -2 273 778

  Palkat ja palkkiot -2 519 565 -1 917 650,88 601 914 76,1 -2 438 922 -1 838 158

  Henkilösivukulut -604 878 -462 963,89 141 914 76,5 -596 849 -435 620

    Eläkekulut -502 303 -382 190,57 120 112 76,1 -504 174 -369 373

    Muut henkilösivukulut -102 575 -80 773,32 21 802 78,7 -92 675 -66 247

Palvelujen ostot -1 582 360 -1 190 337,24 392 023 75,2 -1 953 448 -1 239 811

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -557 770 -398 056,68 159 713 71,4 -594 768 -439 813

Muut toimintakulut -399 094 -413 954,98 -14 861 103,7 -421 836 -333 579

Toimintakate -4 593 067 -4 110 695,51 482 371 89,5 -4 577 004 -3 969 154

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0,00 0 0 -5 158 6

  Muut rahoitustuotot 0 0,00 0 0 6 6

  Korkokulut 0 0,00 0 0 -5 164 0

Vuosikate -4 593 067 -4 110 695,51 482 371 89,5 -4 582 162 -3 969 148

Poistot ja arvonalentumiset -289 450 -179 568,60 109 881 62 -240 849 -178 061

  Suunnitelman muk. poistot -289 450 -179 568,60 109 881 62 -240 849 -178 061

Tilikauden tulos -4 882 517 -4 290 264,11 592 252 87,9 -4 823 011 -4 147 209

Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 882 517 -4 290 264,11 592 252 87,9 -4 823 011 -4 147 209

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2022

11 Hallinto ja tukipalvelut
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2.2.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: palvelualuejohtaja  

                        

Palvelualueen toiminnan kuvaus: 

 

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

velut ja vammaispalvelut) sekä näiden alaiset toimintayksiköt. Palveluiden tavoitteena on ennaltaeh-

käisevän työn ja varhaisen tuen ensisijaisuus. Palvelut ovat helposti saatavilla ja erityisesti varhaisen 

tuen palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joiden piiriin on helppo hakeutua. Asiakkaan palve-

lutarve arvioidaan viivytyksettä ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Tavoitteena on 

asiakastyön painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Asiakkaan 

palveluketju on katkeamaton siirryttäessä palveluiden välillä. Palvelut perustuvat moniammatilliseen 

tiimityöhön palveluiden sektorirajat ylittäen ja palvelualueiden väliseen sote-integraatioon, jonka ke-

hittäminen jatkuu vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on luoda asiakkaalle sujuvat perustason sote-

palvelut. Palveluja kehitetään Satakunnan hyvinvointialueen tavoitteiden ja hanketyön painopisteiden 

mukaisesti. 

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mukai-

sista palveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, toimeentulotukityöskentelystä sekä virka-

aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Päihde- ja mielenter-

veyspalvelujen koordinoinnista vastaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattori. 

         

Lapsiperheiden palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mukaisista palve-

luista ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon pal-

veluista sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Toiminnasta vastaa kaksi johtavaa sosiaalityön-

tekijää, joista toinen vastaa varhaisen tuen palveluista sekä sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista 

ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut ja toinen lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon 

palveluista sekä sosiaalipäivystyksen koordinoinnista. Perheneuvolan ammatillisesta asiantuntija-

esimiestyöstä vastaa johtava erikoispsykologi. 

 

Vammaispalvelut koostuvat vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja kehitysvammaisten eri-

tyishuollon palveluista. Vammaispalveluihin kuuluvat vammaisten avopalvelu, laitos- ja asumispalve-

lut sekä neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutusohjaus. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityönte-

kijä. Vammaispalveluiden kehittämisestä ja eri osa-alueiden koordinoinnista vastaa vammaispalvelui-

den koordinaattori. 

 

 Henkilöstömäärä: 84 

 

       PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat sosiaali- ja 

terveyspalvelut:  

Asiakas saa riittävän avun 

ja tuen oikea-aikaisesti ja 

laadukkaasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kessotessa toimii verkosto-

mainen perhekeskus yhteis-

työssä muiden toimijoiden 

kanssa  

 

Lasten ja nuorten psykiatrisen 

hoitotyön kahden sairaanhoita-

jan toimen perustaminen 

 

Jokaisen kunnan alueella on 

aikuisten ja perheiden kohtaa-

mispaikkatoimintaa ja ennalta-

ehkäisevät päihde- ja mielen-

terveyspalvelut 

 

 

Shl-ilmoitusten ja ls-

ilmoitusten lukumäärä 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtaamispaikkojen 

kävijämäärä 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja 

ja johtavat sosiaa-

lityöntekijät  
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Yhdyspintatyöskentelyn 

kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityispalvelut vastaavat  

asiakkaan tarpeeseen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadukas henkilöstöpoli-

tiikka: 

Henkilöstön hyvinvointiin, 

koulutukseen ja osaami-

seen panostaminen 

 

Rekrytointitarpeen enna-

kointi ja laadukkaan rekry-

tointiprosessin toteuttami-

nen 

Lakisääteinen ja oikea-

aikainen palvelu- ja päätöksen-

tekoprosessi 

 

Toimarin iltapäivä- ja päivä-

toiminnan kehittäminen sekä 

määräaikaisten vakanssien 

vakinaistaminen (LPP ja VPL) 

 

Uuden perhetyöntekijän toi-

men perustaminen 

 

Sisote-yhteistyön tiivistäminen 

 

Moniammatilliset tiimit toi-

minnassa jokaisella tehtävä-

alueella 

 

Systeemisen lastensuojelun 

toimintamallin juurruttaminen  

 

 

 

 

Jälkihuollon ohjaajan toimen 

muuttaminen viraksi. 

 

Päihde- ja mielenterveystiimin 

sekä SAS-tiimin toiminnan 

juurruttaminen 

 

Moniammatillisen kuntoutus-

vastaanottotoiminnan juurrut-

taminen 

 

 

 

 

Vähintään 1-2 koulu-

tusta/työntekijä/vuosi  

 

1 kehityskeskustelu /työn-

tekijä/vuosi  

 

 

 

Kessoten yhteisen rekrytointi-

prosessin noudattaminen  

 

Lakisääteisten asiakas-

työtä ohjaavien määräai-

kojen toteutumisen seu-

ranta 

 

Ostopalveluiden piirissä 

olevien asiakkaiden mää-

rä 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyöryhmän ko-

koontumisten määrä 

 

Palaute tiimien muilta 

toimijoilta 

 

Shl:n, ls avohuollon ja ls 

sijaishuollon asiakkaiden 

määrä 

 

Avohuollon- ja kiireellis-

ten sijoitusten sekä huos-

taanottojen määrä 

 

Ls-asiakkaiden mää-

rä/sosiaalityöntekijä 

 

Asumispalveluissa ole-

vien asiakkaiden määrä 

 

Toteutuneiden vastaanot-

tojen määrä 

 

 

Toteutuneet koulutukset 

 

Toteutuneet kehityskes-

kustelut 

 

Some-näkyvyyden li-

sääminen 

 

Hakijamäärät / rekrytoin-

ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja 

ja johtavat sosiaa-

lityöntekijät  

 

 

 

Palvelualuejohtaja 

ja johtavat sosiaa-

lityöntekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja 

ja johtavat sosiaa-

lityöntekijät 
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TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2022/1-9 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut ovat toteutuneet kuntalaisille suunnitellusti kuntien sote-asemilla lähipal-

veluina sekä keskitettyjen palvelujen osalta jalkautuvina palveluina. Palveluiden järjestämisessä on 

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

integraatiota. Yhtenäisen sote-organisaation myötä palveluissa on päästy paremmin kehittämään ja to-

teuttamaan sote-integraatiota sekä moniammatillista tiimityötä. Asiakastyössä on käytössä vaikuttavia 

menetelmiä ja niiden käyttöönottoa lisätään ja kehitetään työntekijöitä kouluttamalla ja valta-

kunnallisia linjauksia seuraamalla. Palvelut pyritään järjestämään kuntalaisille omana tuotantona. Os-

topalveluja käytetään silloin, kun omaa tuotantoa ei ole tai oma tuotanto on riittämätöntä. Jotta asiak-

kaille voidaan tarjota palvelua lakisääteisesti, varhaisen tuen painopisteellä sekä oikea-aikaisesti, tulee 

omaa palvelutuotantoa täydentää ostopalveluilla. Erityisesti lasten- ja perheiden palveluiden kasvanut 

kysyntä näkyy ostopalveluiden kasvaneessa määrässä.  

 

Palveluita ja toimintaa on kehitetty Satakunnan hyvinvointialueen hanketyön ja työryhmien kautta, ja 

toiminnassa on näin valmistauduttu Satakunnan hyvinvointialueen käynnistymiseen 1.1.2023. Perhe- 

ja sosiaalipalveluiden henkilöstöä on aktiivisesti mukana mm. vammaispalveluiden, työikäisten sekä 

lapset, nuoret ja perheet - työryhmien kehittämistyössä. Valmistelutyö sitoo henkilöstön työaikaa ene-

nevissä määrin. Sisote- yhteistyöryhmä rakentaa yhteistyötä ja toimii mm. verkostomaisen perhekes-

kuksen ohjausryhmänä. Kessote on mukana Satakunnan perhekeskuksen konseptoinnissa. 

 

Alkuvuodesta aktivoitui uusi maahantulon tilanne, kun suomeen alkoi saapua ukrainasta sotaa pa-

kenevia siviilejä. Tämä aktivoi kuntien, Kessoten, Aluehallintoviraston sekä Migrin yhteistyötoi-

minnan. Perhe- ja sosiaalipalveluissa osallistutaan yhteistoimintaan ja tilanteen kehittymistä seura-

taan. Viikottaisille kokoontumisille ei ole ollut alkukevään jälkeen enää tarvetta. Toistaiseksi tilanne ei 

ole lisännyt palvelutuotantoa merkittävästi kuin akuutin ruoka-avun jakamisen sekä yhteistoiminnan 

lisäämisen osalta. 

 

Covid-19-epidemian vaikutukset ovat näkyneet kokonaisvaltaisesti toiminnassa ja palveluissa. Asia-

kaskontakteja toteutettiin etäyhteyksin ja kasvotusten tapahtuvaa asiakastyötä jouduttiin vähentämään 

mm. kiireetöntä toimintaa supistamalla. Näiden osalta toiminta on vähitellen päässyt palaamaan kohti 

normaalia. Työntekijöiden tiimejä, henkilöstöpalavereja, koulutuksia ja yhteistyöryhmiä on edelleen 

toteutettu osittain etäyhteyksin. Asiakkaita ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevia kuntalaisia, on 

kontaktoitu tukea ja selviytymistä varmistellen ja ohjaamalla heitä palveluiden piiriin. Psykiatristen 

sairaanhoitajien resurssilla pyritään vastaamaan lasten ja nuorten palvelutarpeeseen. Yhteistyötä ter-

veydenhuollon työhön on korostettu, mutta sote-integraation edistyminen suunnitellusti on hidastunut 

resurssien ollessa sidottuna covid-19-työhön. Sosiaalihuollossa epidemian vaikutukset ovat kauaskan-

toisia ja vaikutusten ennustetaan näkyvän pitkäaikaisena hyvinvoinnin laskuna ja palvelutarpeen kas-

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

Lapsiperhepalveluiden kohtaamispaikkatoimintaa on käynnistetty yhteistyössä kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa.  Lasten ja nuorten ryhmätoimintaa on saatu käynnistettyä, mutta ryhmätoimintaan 

ei ole tullut ilmoittautuneita. Jokaisella soteasemalla toimii kohtaamispaikka yhteistyöryhmä, joka 

suunnittelee yhteistyötä ja toimintaa yhteistyössä eri toimialueiden kanssa.   

 

Syrjäytymisen ehkäiseminen on ollut merkittävässä osassa asiakkaan henkilökohtaisissa kohtaamissa, 

koska pandemiasta johtuen asiakkaat ovat kokeneet olevansa yksinäisiä. Syrjäytymisen ehkäiseminen 

on ollut merkittävässä osassa asiakastyössä yksinäisyyden kokemusten lisäännyttyä. Vam-

maispalveluissa epidemian vaikutus näkyi erityisesti alkuvuonna kuljetuspalvelun alhaisessa käytössä 

sekä kehitysvammaisten toimintakeskusten Toimarin ja Hovipajan toiminnassa, joissa toimintaa supis-

tettiin rajoitusten vuoksi ja ryhmäkokoja pienennettiin. Syyskauden alkaessa toimintakeskuksissa ovat 

käynnistyneet normaaleilla asiakasmäärillä. 

 

Palvelualueen tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti ja tiimityötä on kehitetty sote-integraation suun-

taan huomioiden siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle. Lähiesimiestyöskentelystä ovat vastan-

neet palvelualueen esihenkilöt ja toimintaa on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työntekijöi-

den koulutustavoite ei Covid19-epidemiasta johtuen ole toteutunut suunnitellusti, koska useita koulu-
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tuksia on jouduttu kokoontumisrajoitusten vuoksi perumaan vielä alkuvuoden aikana. Työhyvinvoin-

nista on huolehdittu työntekijäresursointia seuraamalla ja toimivaa organisaatiota rakentamalla. Kuor-

mitusta on pyritty vähentämään mm. töiden uudelleenorganisoinnilla, varhaisella puuttumisella, tarvit-

taessa järjestettävällä työnohjauksella sekä määräaikaisilla toimilla. Avoimien toimien rekrytointiin on 

panostettu ja rekrytoinnit ovat onnistuneet kiitettävästi. Some-näkyvyyttä on lisätty Kessoten omissa 

some-kanavissa koko organisaation osalta. Esihenkilötyön tukea on parannettu Kessoten esihenkilöi-

den yhteisillä kokoontumisilla ja tiedotusta tehostamalla. Kehityskeskustelut toteutetaan vuoden aika-

na suunnitellusti. Palvelualueen talous on toteutunut keskimääräisen kulukehityksen ylityksellä, koska 

palvelutarve ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. Taloudellinen toteuma menojen osalta on 79,3 % ja tulo-

jen osalta 79 %.   

 

Vammaispalveluiden tehtäväalueella on jatkettu Kessoten kuljetuspalveluiden kokonaisuuden kehit-

tämistä. Loppuvuodesta 2021 Kessote kilpailutti kuljetusten välityskeskuspalvelun ja uusi välityskes-

kuspalvelu (Keskustaksi Oy) aloitti toiminnan 1.2.2022 alkaen. Joulukuun 2021 lopulla Kessote ja 

Keskustaksi käynnistivät käyttöönottoprojektin, jonka aikana valmisteltiin uuden välityskeskuspalve-

lun sujuva käyttöönotto. Välitys- ja ohjausjärjestelmän avulla Kessoten alueen kuljetuksia on mah-

dollista ohjata, yhdistellä ja optimoida keskitetysti. Tavoitteena on moderni, taloudellisesti ja toimin-

nallisesti tehokas palvelujärjestelmä, jossa on mahdollista yhdistellä kuljetuksia ja joka vastaa palve-

luja käyttävien asiakkaiden tarpeisiin. Kessoten johto, vammaispalvelut ja vammaisneuvosto ovat tii-

vistäneet yhteistyötä, ja vammaisneuvostolle on annettu mm. selvityksiä kuljetuspalveluiden nykyti-

lanteesta. Lisäksi Kessote on järjestänyt vammaisneuvostolle ja Keskustaksille yhteisiä keskusteluti-

laisuuksia sekä myös Kessoten sopimusautoilijoille, päiväautoille ja Keskustaksille. Lisäksi autoili-

joille on järjestetty koulutustilaisuus. Tilaisuuksien tavoitteena on ollut kuljetuspalvelukokonaisuuden 

kehittäminen asiakkaiden ja autoilijoiden kokemusten pohjalta. Kesäkuussa Kessote pyysi autoilijoil-

ta sekä Keskustaksi Oy:ltä kirjallista palautetta järjestelmän toimivuudesta ja jatkoi tämän pohjalta 

selvitysprosessia kuljetuspalvelujärjestelmän toimivuudesta. Asiakasmaksulaissa 1.7.2021 tapahtuneen 

muutoksen vuoksi kuljetuspalveluasiakkaiden matkojen omavastuuosuuksien laskutus on siirtynyt 

1.2.2022 alkaen Kessotelle ja laskutusaineiston siirtoa eri tietojärjestelmien välillä on testiajettu ja 

valmisteltu. Omavastuuosuuksien laskutus on saatu toteutettua, ja asiakkaiden omavastuuosuuksia on 

laskutettu kahden kuukauden toteutumien mukaan.  

 

Uudet liikkumisen tuen palvelujen myöntämisperusteet on tulleet voimaan 1.2.2022 alkaen ja henki-

lökohtaisen avun uusi toimintaohje on tullut voimaan 1.1.2022 alkaen. Henkilökohtaisen avun ja kul-

jetuspalvelun palvelutarvearviot on otettu käyttöön Omaolo –palvelussa.  

 

Syksyn aikana Kessotessa on käynnistynyt vammaispalveluiden asiakasraati, kokoontumisia on yh-

teensä kolme (syys-, loka- ja marraskuussa). Syyskuun asiakasraadissa käsiteltiin kuljetuspalvelua ja 

lokakuussa vammaispalvelujen toimintaa, palvelusuunnitelmia, päätöksentekoa sekä palvelujen saa-

tavuutta kaikille yhdenvertaisesti. Kessoten yhtymähallitusta ja vammaisneuvostoa tiedotetaan asia-

kasraadin tuloksista ja vammaispalvelujen tiimissä on asiakasraadin tulokset käsitelty ja tehty tarvit-

tavia konkreettisia toimenpiteitä niiden pohjalta. Asiakasraadin toiminta on ollut onnistunutta, ja se on 

saanut hyvää palautetta eri osapuolilta. 

 

Vammaispalvelussa on aloitettu vuoden 2021 aikana Toimintakeskus Toimarin kehittäminen. Tavoit-

teena on lisätä omaa toimintaa ostopalvelun sijaan. 1.1.2022 alkaen Toimarin iltapäivätoiminnassa on 

aloittanut kuusi uutta lasta. Vaikeavammaisten päivätoiminta alkoi uutena toimintana 15.8.2022. Uu-

sien toimintojen myötä Toimariin on rekrytoitu kaksi määräaikaista työntekijää. 

 

Yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä Kessoten muiden palvelu- ja tehtäväalueiden kesken tiiviste-

tään ja kehitetään edelleen.  Yhteistyötä tehdään erityisesti kotihoidon ja omaishoidontuen palvelujen 

kanssa. Ostopalvelun sijaan omana toimintana on vuoden 2021 aikana aloitettu kehitysvammaisten ja 

muiden erityisryhmien moniammatillinen kuntoutusvastaanottotoiminta. Kessoten lääkäritilanteen 

vuoksi moniammatillista vastaanottotoimintaa ei ole pystytty alkuvuoden 2022 aikana järjestämään 

suunnitellusti. Lastenneurologin kanssa yhteistyössä loppukeväästä pystyttiin järjestämään ainoastaan 

muutamia vastaanottoja. Vastaanottotoiminta on käynnistetty uudelleen syksyn aikana ja avo-
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terveydenhuollon palvelujen kanssa on sovittu lääkäriresurssista. Vammaispalvelut ovat järjestäneet 

lapsi- ja perhepalveluiden sekä Avustajakeskuksen kanssa yhteistyöpalaverin. 

  

Alkuvuoden aikana vammaispalvelussa oli henkilöstömuutoksia. Toimarissa aloitti uusi vastaava oh-

jaaja sekä kaksi uutta lähihoitajaa. Lisäksi yksi sosiaaliohjaaja on jäänyt osa-aikaeläkkeelle (50 %) ja 

yksi sosiaaliohjaaja on hoitovapaalla (50 %), ja heidän osa-aikaisuuden sijaisuutta tekee määräaikai-

nen sosiaaliohjaaja.  

 

Oikaisuvaatimuksia vammaispalvelun päätöksiin on tullut 11 ja hallinto-oikeuteen on tehty 12 vali-

tusta. Hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset koskevat pääasiassa kuljetuspalvelun tuttutaksioikeutta. 

Hallinto-oikeus on palauttanut 6 valitusta takaisin uudelleen käsiteltäväksi ja hylännyt kaksi valitusta. 

 

Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta on 76,1 % ja menojen osalta 76,4 %. Vammais-

palvelun menojen ylittymistä selittää sekä pitkäaikaisen että lyhytaikaisen laitoshoidon tarve. Lisäksi 

Eurajoelle on avattu kevään 2022 aikana asumisyksikön yhteyteen uusi rivitalo, jonne on muuttanut 

useampia asiakkaita kuin oli arvioitu ennalta. Lisäksi Kessoten alueelle on muuttanut vuoden 2021 ja 

alkuvuoden 2022 aikana uusia asiakkaita naapurikunnista asumispalveluun, ja heidän palvelutar-

peeseen ei oltu varauduttu. Kessote voi laskuttaa jälkikäteen kotikuntalain mukaiset korvaukset näi-

den asiakkaiden entisiltä kotikunnilta. Vammaispalvelun tulojen toteumasta puuttuu osa kuljetus-

palvelujen omavastuuosuuksien laskutustuloista. Vammaispalvelun henkilöstössä on ollut vaihtu-

vuutta ja resurssipulan vuoksi työntekijöiden ei ole ollut mahdollista pitää irtisanoutumisen yhtey-

dessä lomiaan, vaan ne on korvattu heille rahana. 

 

Lapsiperhepalveluiden tehtäväalueella jokaisen kunnan alueella toimii verkostomainen perhekeskus 

yhteistyössä muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Verkostomaisen perhekeskuksen käynnissä ole-

via toimintoja on juurrutettu pysyviksi käytännöiksi soteasemille. Jokaisella soteasemalla toimii koh-

taamispaikkayhteistyöryhmä. Lapsiperhepalveluissa kohtaamispaikkatoimintaa järjestävät yhdistykset 

mm. MLL.  Kessotessa otettiin keväällä käyttöön Pyydä Apua! -nappi. Pyydä apua! -nappi on so-

siaalipalveluille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava ja se on tarkoitettu kaiken-

ikäisille avuntarvitsijoille. Se on verkkopalvelussa oleva nappi, jota painamalla kuka tahansa voi pyy-

tää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain. Pyydä apua! -nappi on esimerkki 

helposta sosiaalipalveluiden sähköisestä palvelusta. Palvelu on käytössä aina ja kaikkialla eli se ei ole 

sidottu aikaan tai paikkaan eikä kysyjän tarvitse etsiä oikeaa henkilöä tai tahoa kysymykselleen tai 

avunpyynnölleen. Nappi otettiin käyttöön 27.1.22. Ajalla 27.1.22-30.9.22 yhteydenottoja napin kautta 

on tullut 33 kpl. Yhteistyötä kuntien sivistystoimien kanssa on kehitetty ja opiskeluhuolto, opetustoimi 

ja sosiaali- ja terveystoimi toteuttavat opiskeluhuoltoa suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä. 

Valomerkkitoiminta ja tulipysäkkitoiminta on käynnistynyt Kessoten alueella. 1.8.2022 alkaen Kesso-

ten alueella käynnistyy Ankkuri-toiminta osana Tulevaisuuden Sote-keskus-hanketta. Pilottina käyn-

nistyvä toiminta jatkuu keväälle 2023. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten rikoksia, ala-

ikäisten rikoskäyttäytymiseen ja muuhun häiriökäyttäytymiseen puuttuminen myös silloin, kun käytös 

ei ylitä rikosilmoituksen tekemisen kynnystä, nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan, kun 

perheessä on ala-ikäisiä lapsia sekä ehkäistä ja tunnistaa väkivaltaiseen ekstremismin radikalisoitumis-

ta. Satakunnassa toimii kaksi Ankkuri-tiimiä, ja Kessote jakaantuu molempiin tiimeihin. 

 

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelujen tehostamiseksi Kessoteen perustettiin kaksi psykiatrisen 

sairaanhoitajan vakanssia ja työntekijät aloittivat työnsä 1.4.2022. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuo-

ret. Psykiatrisen sairaanhoitajan työn tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen keskusteluapua ja tu-

kea erilaisiin lapsen tai nuoren mieltä kuormittaviin tilanteisiin. Keskusteluavun ohella käytössä on 

myös mm. toiminnallisia menetelmiä. Työskentelyn tavoitteena on ehkäistä kasvuun ja kehitykseen 

liittyvien pulmien sekä erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamien kriisien vaikeutuminen. Tehtäviin 

kuuluu lasten ja nuorten lievien mielenterveyshäiriöiden arvio ja hoito sekä tarvittaessa ohjaus jatko-

hoidon piiriin. Syyskuun lopussa huomattiin, että psykiatristen sairaanhoitajien tarve on syksyn aikana 

lisääntynyt ja heidän kalenterit ovat täyttyneet nuorten vastaanottoajoista. Sairaanhoitajat siirtyivät 

myös dokumentoimaan terveydenhuollon Pegasos järjestelmään. 
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Moniammatilliset lapsiperhetiimit toimivat Kessoten alueella. Moniammatilliseen lasten ja nuorten 

tiimiin voi olla yhteydessä, kun lapsen, nuoren tai perheen asioissa tarvitaan useamman ammattilaisen 

näkemystä. Yhteydenoton voi tehdä perhe itse tai lapsen, nuoren tai perheen kanssa työskentelevät ta-

hot. Tiimissä selvitellään tilannetta yhdessä ja tehdään suunnitelma lapsen ja perheen tukemiseksi. 

Tiimin toiminta on tarkoitettu 0-17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille. Asiat käsitellään luottamuk-

sellisesti perheen suostumuksella eikä palveluun tarvita lähetettä. Tavoitteena on löytää ja tarjota per-

heille heidän tarvitsemaansa apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Moniammatillisessa lasten 

ja nuorten tiimissä ovat edustettuna seuraavien tahojen ammattilaiset: lastenneuvola, perheneuvola, 

lapsiperheiden sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus, opetustoimi ja seurakunta. 

 

Kasvatus- ja perheneuvonnassa toimii 2 psykologia ostopalveluna yhteensä 4–5 päivänä viikossa ja 

sosiaaliohjaaja aloitti työskentelyn 1.3.2022 alkaen. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on jalkautua enemmän 

asiakkaiden koteihin sekä lapsen ja hänen perheensä muihin mahdollisiin toimintaympäristöihin.  

 

Asiakasmäärien painopiste on oikeansuuntainen. Eniten asiakkaita on varhaisen tuen palveluissa. So-

siaalihuollon asiakkaita oli syyskuussa 440 (sisältäen myös alueen kasvatus- ja perheneuvonnan asi-

akkaat). Lastensuojelun avopalveluiden asiakkaita oli 169 ja sijais- ja jälkihuollon asiakkaita 117, jois-

ta sijaishuollossa 47 ja jälkihuollossa 70. Syyskuun lopussa lastensuojelun asiakaslapsien määrän vaih-

teluväli oli 25-37 lasta/sosiaalityöntekijä ja lisäksi ko. työntekijöillä on shl:n tai jälkihuollon asiakkai-

ta. Tämän myötä lakisääteisen mitoituksen toteutuminen on kyseenalaista. Lastensuojelun sosiaali-

työntekijöiden rekrytointi toteutettiin keväällä onnistuneesti ja kaikki vakanssit saatiin täytettyä. Pal-

velutarpeen arviointeja oli käynnissä syyskuun lopussa 66 lapsella. Avohuollon sijoituksia tehtiin 50 

kpl (Eurajoki 19, Harjavalta 21, Kokemäki 7, Nakkila 3) ja kiireellisiä sijoituksia 15 kpl (Eurajoki 3, 

Harjavalta 5, Kokemäki 6, Nakkila 1). Kiireellisen sijoituksen jatkamispäätöksiä tehtiin 7 kpl (Eurajo-

ki 1, Harjavalta 2, Kokemäki 4). Hallinto-oikeus on vahvistanut kaksi vuonna 2021 vireille laitettua 

huostaanottohakemusta (Harjavalta 2) ja toukokuussa johtava viranhaltija vahvisti yhden huostaanoton 

(Harjavalta). Yhden lapsen (Kokemäki) huostaanottoa valmisteltiin syyskuussa. Syyskuun loppuun 

mennessä yksi huostaanotto purettiin, yhden lapsen osalta annettiin kielteinen päätös huostaanoton 

purkuhakemukseen ja neljä hakemusta sijaishuoltopaikan muutoksesta kotiin tuli vireille. Näistä yksi 

lapsi siirrettiin koekotiutukseen, yhden osalta annettiin kieltävä päätös ja kahden lapsen tilanne on sel-

vityksessä.  

 

Kessoten tavoitteen mukaisesti perheille tarjotaan palveluita riittävästi ja oikea-aikaisesti. Palvelut py-

ritään tuottamaan itse, mutta palvelun tarve on tällä hetkellä suurempi kuin mitä omana palveluna pys-

tytään tuottamaan. Näin ollen palveluja joudutaan myös ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Shl 

ja ls asiakkaiden ja palvelutarpeen kasvava määrä on lisännyt ostopalveluiden käyttöä. Lapsiper-

hepalveluihin saatiin vuoden 2022 alusta perustaa uusi perhetyöntekijän vakanssi ja uusi työntekijä 

aloitti työnsä keväällä. Henkilöstölisäyksen kautta on pyritty turvaamaan asiakkaille suunnattujen pal-

veluiden laadukkuutta sekä tuen oikea-aikaisuutta. Uuden perhetyöntekijän avulla on pystytty li-

säämään omana tehtävän työn määrää, mutta ennusteena on, että varatut määrärahat tulevat ostopal-

velujen osalta ylittämään. Riittävä varhainen tuki on kuitenkin estänyt asiakkaiden siirtymistä korjaa-

vien ja kalliimpien palveluiden piiriin. Tavoite kustannustehokkaasta ja inhimillisestä työstä on toteu-

tunut. Lastensuojeluilmoituksia on syyskuun 2022 loppuun mennessä tullut 730 kpl sekä yhteydenot-

toja sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 240 kpl. 

 

Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallisen valvonnan yhteydessä Kessotessa havaittiin, että las-

tensuojeluilmoitusten ja palvelutarpeen arviointien käsittelyajat ylittivät lakisääteisen määräajan. Yli-

tysprosentit olivat lieviä ja ylitysten syytä selvitetään. Valtaosa asiakkaista on saanut palvelun laki-

sääteisessä määräajassa. Ylitys oli tapahtunut keskimäärin noin 12 %:ssa asiakastapauksia ja ylitykset 

olivat lyhyitä. Määräaikojen ylitykset johtuvat kasvaneesta asiakasmäärästä. 

 

Lastensuojelun avohuollossa on käytössä systeemisen toimintamallin mukainen työskentely, ja sys-

teeminen tiimi on kokoontunut säännöllisesti joka toinen viikko. Yksityisten palveluntuottajien val-

vontatyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja yhteistyössä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksi-

kön sekä Kosahon valvontakoordinaattorin kanssa. Alkuvuoden aikana on tehty muutamia lausuntoja 

toimiluvan muutoksiin ja yhden lastensuojelulaitoksen osalta on käynnissä mittavampi lupaprosessi. 
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Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden kilpailutus toteutettiin syyskuussa 2021 Satakunnan yhtei-

senä kilpailutuksena ja kilpailutus valmistui keväällä 2022. Alkuvuoden aikana lapsiperhepalveluissa 

otettiin käyttöön Lasteri, mikä on lastensuojelun sijaishuoltoyksiköiden ja niiden valvontatiedot yh-

distävä tietopohja, jonka käyttö auttaa lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen sijaishuoltopaikan löy-

tämisessä. Virka-aikainen sosiaalipäivystys muuttui 1.1.22 kuntakohtaisesta päivystyksestä Kessoten 

yhteiseksi sosiaalipäivystykseksi. Muutoksen myötä koko Kessoten alueella päivystää päivittäin vaih-

tuva sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja-työpari. 

 

Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta on 86,8 % ja menojen osalta 88,1 %. Lapsiperhe-

palveluiden asiakasmäärät sekä varhaisen tuen palveluissa että lastensuojelun avohuollossa ovat kas-

vaneet viime vuodesta ja lisäksi perheiden palveluiden tarve on kasvanut mm. avohuollon sijoitusten, 

perhetyön ja perhekuntoutuksen osalta. Lisääntyneeseen palvelun tarpeeseen ei pystytä vastaamaan 

yksistään omana tehtävänä työnä, vaan palveluja joudutaan lisäksi ostamaan yksityisiltä palve-

luntuottajilta. Menojen ylitys johtuu ostopalvelukustannuksista sekä toimeksiantosuhteisten palvelui-

den kasvusta. 

 

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueella aikuissosiaalityön tiimi kokoontuu                

viikoittain neljän kunnan osalta. Työntekijät ovat auttaneet toinen toisiaan, kun korona aikana on ollut 

ajoittain henkilöstöresurssivajetta. Toimeentulotukien määräaikoja seurataan säännöllisesti koko kulu-

van vuoden ajan. Tammi-syyskuun aikana käsittelyssä on ollut yhteensä 910 ehkäisevän ja täydentä-

vän toimeentulotuen hakemusta. Päätökset ovat olleet määräaikaisia 2 päätöstä lukuun ottamatta. 

Näissä kahdessa päätös on tehty 8 päivän kuluessa. Kaikki ylitykset ovat olleet 1 päivän ylityksiä, eikä 

mikään niistä ole ollut kiireellisiä. 

 

Kohtaamispaikkojen ja päivätoimintakeskuksen osalta jouduttiin alkuvuodesta supistamaan ja kes-

keyttämäänkin ryhmätoimintoja koronapandemian vuoksi, mutta maaliskuussa saimme käynnistettyä 

niitä taas normaalitoimintaan. Eurajoelle avattiin maaliskuussa uusi kohtaamispaikka, joka on auki 

perjantaisin. Voimatupa toimii edelleen normaalisti keskiviikkoisin ja siellä kävijämäärä noin 

10/viikko. Harjavallan Haikun käyntimäärät olivat tammi-syyskuun ajalta yhteensä 1995. Päiväkeskus 

Kumussa käyntimäärät olivat tammi-syyskuun ajalta yhteensä 1093. Nuorten Kumuun on tullut asiak-

kaita lisää ja tällä hetkellä ryhmäkoko on 10 ja kaksi on sosiaaliohjauksessa. Harjavallan Haiku muutti 

uusiin toimitiloihin Harjavallan keskustaan toukokuun alussa ja Haikuun rekrytoitiin määräaikainen 

lähihoitaja poissa-olevan työntekijän tilalle heinäkuussa. Haikussa asiakkaiden käyntimäärät ovat 

nousseet uusissa isommissa tiloissa. Lisäksi jokaisen neljän kunnan osalta olemme koonneet yhteis-

työverkoston ja yhteisissä tapaamisissa on käyty läpi kehittämisen näkökulmasta kuntien kohtaamis-

paikkojen tarjontaa nyt ja tulevaisuudessa näkökulmasta.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) asiakaslukuja seu-

raamme säännöllisesti kuukausittain. Alkuvuodesta asumispalveluissa luku oli laskussa ja syyskuussa 

luku oli 79 asiakasta.  Sas-tiimiä pidämme säännöllisesti, joka toinen viikko ja käymme siinä yhdessä 

läpi uusia asiakasasioita tai palveluiden tarvetta. Mielenterveys- ja päihdetyön tiimi kokoontuu joka 

toinen viikko myös säännöllisesti ja yhteistyötä on tehty koko alkuvuosi tiiviisti A-klinikan sekä ter-

veydenhuollon kanssa.       

 

Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta on 75,5 % ja menojen osalta 76 %. Yksittäisiä kun-

takohtaisia ylityksiä on tehtäväalueella palveluiden ostoissa. Kokemäen osalta päihdetyön asumispal-

velut ovat koholla, koska palveluna on hankittu päihdetyön palveluasumista ennakoitua enemmän. Eu-

rajoella on ostettu päihde- ja mielenterveyspalveluita suunniteltua enemmän. Harjavallassa päihdetyön 

laitoshoito on kasvanut ja päihdekuntoutusta on tarvittu suunniteltua enemmän.  
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Tuloslaskelma 

 

Ta Tot 2022

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2021

Ed. vuosi 

kuukausitot

Toimintatuotot 29 196 847 23 069 347,64 -6 127 499 79 27 697 072 19 864 568

Myyntituotot 27 914 597 22 243 226,11 -5 671 371 79,7 26 518 499 18 972 624

Maksutuotot 1 197 750 812 135,18 -385 615 67,8 1 146 306 862 141

Tuet ja avustukset 0 0,00 0 0 0 1 799

Muut toimintatuotot 84 500 13 986,35 -70 514 16,6 32 267 28 005

Toimintakulut -28 881 019 -22 897 146,11 5 983 872 79,3 -27 561 791 -19 836 380

Henkilöstökulut -4 150 713 -3 690 963,14 459 750 88,9 -3 940 731 -2 873 326

  Palkat ja palkkiot -3 416 223 -3 034 654,68 381 568 88,8 -3 141 388 -2 293 857

  Henkilösivukulut -734 490 -656 308,46 78 182 89,4 -799 343 -579 468

    Eläkekulut -594 423 -531 369,77 63 053 89,4 -655 491 -474 358

    Muut henkilösivukulut -140 067 -124 938,69 15 128 89,2 -143 851 -105 111

Palvelujen ostot -21 622 095 -16 946 458,93 4 675 636 78,4 -20 675 127 -14 828 470

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -95 847 -70 475,04 25 371 73,5 -100 838 -43 222

Avustukset -2 256 701 -1 576 558,00 680 143 69,9 -2 094 006 -1 549 153

Muut toimintakulut -755 663 -612 691,00 142 972 81,1 -751 089 -542 208

Toimintakate 315 828 172 201,53 -143 627 54,5 135 282 28 188

Vuosikate 315 828 172 201,53 -143 627 54,5 135 282 28 188

Tilikauden tulos 315 828 172 201,53 -143 627 54,5 135 282 28 188

Tilikauden ylijäämä (alij.) 315 828 172 201,53 -143 627 54,5 135 282 28 188

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2022

31 Perhe ja sosiaalipalvelut
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2.2.3 Terveydenhuollon avopalvelut 

 

Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri  

Terveydenhuollon avopalveluiden palvelualue sisältää seuraavien tehtäväalueiden 

ja yksikköjen toiminnat:  
Avoterveydenhoidon palvelut (lääkärinvastaanottotoiminta, terveyden edistämi-

sen palvelut sekä fysioterapia ja apuvälinepalvelut)  
Suun terveydenhuolto  
Erityispalvelut (psykososiaaliset erityispalvelut sisältäen psykiatri-

an erikoislääkäripalvelut)  
  

Palvelualueen toiminnan kuvaus:  
Terveydenhuollon avopalveluiden palvelualue tuottaa edellä mainittujen tehtäväaluei-

den ja yksikköjen toiminnat.   
  
Vuoden 2021 aikana avoterveydenhuollon Harjavallan toimipisteessä siirryttiin tiimi-

muotoiseen toimintamalliin, jossa toiminnallinen yksikkö on monialainen tii-

mi. Vuoden 2022 tavoitteena on laajentaa toimintamalli muille terveysasemil-

le. Kaikessa toiminnassa korostetaan ennakointia ja yhteistyötä muiden palvelualueiden 

kanssa. Henkilöstö toimii joustavasti yksikkö- ja palvelualuerajat ylittävissä moniam-

matillisissa tiimeissä. Tiimeillä on selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. 

Jokaisella tiimillä on teamleader, joka vastaa tiimin toiminnasta sovitulla tavalla.    

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

kennetta kehitetään kasvattamalla kevyiden palvelujen osuutta. Tämä tarkoittaa etäpal-

velujen ja sähköisten palvelujen lisäämistä, jolloin lähivastaanotot vähenevät.   

 

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat olleet huomattavia vuosina 

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

ehkäisy sitovat resursseja myös vuonna 2022. Talousraviota laadittaessa on huomioitu 

ajankohtaisen tiedon valossa koronarokotuskäynnit sekä hoitajatyön suoritemäärät liit-

tyen myös tartuntatautien jäljitystyöhön.   

 

Suolistosyövänseulonta lainsäädännöllisenä laajennuksena vuonna 2022 on huomioitu 

talousarviossa palveluiden ostoissa.  

 

Terveyden edistämisen palveluita kehitetään Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen ja 

hyvinvointialueen valmistelun viitoittamaan suuntaan. Monialaista yhteistyötä lisätään 

mm. Kessoten perhekeskuksen kehittämistyössä.  

  
Fysioterapia- ja apuvälineet yksikkö tuottaa fysioterapia- ja apuvälinepalveluita kun-

tayhtymän alueen monialaisiin tiimeihin eri palvelualueilla. Vuonna 2022 fysiotera-

piayksikön ammattilaiset integroituvat osaksi monialaisia terveyshyöty- ja episoditii-

mejä. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta tehostuu osaksi monialaista tiimityötä 

ja asiakkaiden palvelutarpeet ratkaistaan tältä osin paremmin ja ripeämmin. Kotikun-

toutuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen jatkuvat. 

  

Psykososiaaliset erityispalvelut on psyykkisen hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja terapian 

asiantuntijayksikkö. Tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

toteuttaa yksilöllisiä arviointi- ja kuntoutusjaksoja. Toiminnallista integraatiota olemas-

sa oleviin tiimeihin tehostetaan palveluiden parantamiseksi.  

Henkilöstömäärä 165   
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PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

 Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilöt 
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Vaikuttavuus 

-saavutetaan asia-

kaslähtöiset terveys-

ja hyvinvointitavoit-

teet 

Asiakas saa oman vastuu-

/yhteyshenkilön ensikon-

taktissa  

  

 

Asiakkaan yksilölliseen 

palvelutarpeeseen vasta-

taan ensikontaktissa ja 

moniammatillisena yhteis-

työnä  

  

 

Terveysindikaattoreiden 

kartoitus ja seuran-

ta: BMI, HbA1C, RR, 

LDL, Audit, 

BDI, tupakointi, Karies, 

parodontium 

 

Terveyshyötyarvion avul-

la saamme vaikuttavuus-

tiedon, kenelle palvelua 

kohdennetaan  

“Tipsatut” asiakkaat 

Tavoite 2022: 70% avosairaan-

hoidon asiakkaista on saanut 

yhteyshenkilön 

 
Terveys- ja hoitosuunnitel-

mien /määrät  
Tavoite vuonna 2022: Asiakas-

lähtöinen terveys- ja hoitosuunni-

telma tehty kaikille terveyshyöty-

tiimin asiakkaille  

 
Tavoite vuonna 2022:  
Terveysindikaattoreista BMI, RR 

ja tupakointi on määritelty 70 % 

asiakkaista.  
  
  

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vas-

tuuhenkilöt 

Asiakaskokemus 

-asiakkaat/potilaat 

ovat tyytyväisä 

saamaansa palve-

luun 

Palvelutarpeeseen vas-

taaminen/hoito alkaa en-

sikontaktissa 

 

Lisätään sähköistä asioin-

tipalvelua ja digipalvelun 

(Omaolo) käyttöä 

 

  

 

Asiakastyytyväisyys (NPS) 

Tavoite 2022: 

NPS>80 ja otos riittävä  

 

Omaolon tilastot: 
Tavoite 2022: Sähköisten palve-

lujen osuus asiakkaiden yhtey-

denotoista nousee 50 %:iin. 
  
 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vas-

tuuhenkilöt 

Kustannustehokkuus 

 

 

Palveluiden kattavuuden 

nosto 

 

Arvioidaan palveluiden ja 

tutkimusten tuottama 

lisäarvo asiakkaalle palve-

luihin ohjatessa ja tutki-

muksia tilattaessa 

 

Resurssien joustava ja 

täysimääräinen käyttö 

 

Hoidamme asiakkaat 

kuormittamatta erikoissai-

raanhoitoa 

Palveluiden asiakasmäärät: 

Tavoite 2022: asiakasmäärät 

suurempia kuin 2021 

 

Nettokäyttökustannus, eu-

roa/asiakas 

Tavoite 2022: 

kustannukset (pois lukien ko-

ronapandemian aiheuttamat kus-

tannukset) eivät nouse vuoden 

2021 tasosta yleistä SOTE-

palveluiden kustannustason nou-

sua enempää 

 

Yhteispäivystyskäynnit 

Tavoite 2022: käyntimäärä laskee 

vuoden 2021 tasosta 

 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vas-

tuuhenkilöt 
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Henkilöstön työhy-

vinvointi 

-työntekijät voivat 

hyvin, ovat motivoi-

tuneita ja ammatti-

taitoisia 

 

 

Perhe-elämän ja työn 

yhteensovittaminen 

 

Suunnitelmallinen koulu-

tus 

 

Johtamisen vahvistaminen 

 

Yhteistyö tth:n kanssa 

 

Työergonomian paranta-

minen 

 

Tavoite 2022: Työvire-mittauksia 

tehdään säännöllisesti ja keski-

määräinen työvire paranee. 

 

Tavoite 2022: Kehityskeskustelut 

käydään kaikkien kanssa  

 

Tavoite 2022: suunnitelluista 

koulutuksista toteutuu 90 %. 

 

Tavoite 2022: laskennallinen 

tehty työaika lisääntyy vuodesta 

2021 

 

Työntekijöiden työtyytyväisyys 

ja arviot esihenkilöiltä saadusta 

tuesta  
 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vas-

tuuhenkilöt 

 

  

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2022/1-9  

COVID-19:lla on edelleen ollut vaikutusta terveydenhuollon avopalveluiden toimintaan vuonna 2022. 

Henkilöstön poissaolot kuormittaneet vuoden 2022 aikana yksikköjä palvelualueella.  

 

Ajanjaksolla 1-9/2022 Kessotessa annettiin 14 152 koronarokotusta ja koronanäytteitä otettiin yhteen-

sä 4 147. Koronarokotustyötä on tehty yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.  

  

Lääkärinvastaanotoilla moniammatillisen toimintamallin kehitystyö jatkui suunnitellusti. Harjavallassa 

episoditiimin toiminta on edennyt ja vakiintunut. Tiimin asiakkaista 2572 on syyskuun loppuun men-

nessä saanut nimetyn vastuuhenkilön. Nakkilassa tiimitoimintamallin mukaista toimintaa on valmistel-

tu ja käynnistelty maaliskuusta 2022 lähtien ja syyskuun loppuun mennessä 1003 asiakasta on saanut 

nimetyn yhteyshenkilön. Terveyshyötytiimissä 121 asiakkaalle, kaikkiaan 181 asiakkaasta, oli laadittu 

asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma ja 17 oli terveysongelmien syihin pureutuvan valmenta-

van tuen piirissä. PPT-tiimin resurssi on kesän 2022 aikana ollut käytännössä olematon loma- ja sijais-

tusseikkojen vuoksi eikä uusia hoitosuunnitelmia ja valmentavan tuen aloituksia ole kyetty käynnistä-

mään. Kokemäen, Eurajoen ja Luvian lääkärinvastaanoton toimintamallit ovat säilyneet ennal-

laan. Hyvinvointialueen valmistelussa on keskusteltu moniammatillisen tiimitoimintamallin kehittämi-

sestä koko Satakunnan alueen sote-palveluihin.  

  
Omaolon kautta palveltujen asiakkaiden määrä on ollut nousussa alkuvuodesta, mutta on edelleen var-

sin vähäistä. Roidu-asiakaspalautejärjestelmällä on kerätty alkuvuodesta asiakaspalautteita. Verkkosi-

vujen kautta annettu palaute on ollut vähäistä. Terveysasemilla olevilla tableteilla kerättyä asiakaspa-

lautetta on saatu enemmän.   

  
Fysioterapia- ja apuvälineet yksikkö on tuottanut asiantuntijuutta eri palvelualueiden monialaisiin tii-

meihin, yksikössä ollut osittain rekrytoinnin haasteita. Ammattilaisten integroituminen osaksi monia-

laisia avoterveydenhuollon terveyshyöty- ja episoditiimejä on kesken. Konsultoitava fysioterapeut-

ti aloittanut osana episoditiimiä Harjavallan, Nakkilan ja Kokemäen toimintamallissa ja on toteutu-

nut etävastaanottoja ja fysioterapeutin suoravastaanottoja, jotta asiakkaiden palvelutarpeet ratkais-

taan oikea-aikaisesti. Kotikuntoutuksen ja kuntoutus- ja arviointiyksiköiden fysioterapiapalvelujen yh-

tenäistäminen ja kehittäminen jatkuneet.  

  
Suunterveydenhuollon toimintaa ajanjaksolla 1-9/2022 hankaloitti hammaslääkäri- ja hoitajavaihtu-

vuus ja työntekijäpula, joka näkyy hoitoon pääsyn lukemissakin sekä siinä, että suoritteita on tullut ar-

vioitua vähemmän. Syyskuun loppuun mennessä hammashoitajapula saatiin selätettyä ja kaikissa va-

kansseissa oli hoitaja joko vakituisena tai määräaikaisena. Talouden ja suoritteiden parantamiseksi on 
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tehty erinäisiä toimia. Suuhygienistipulaan alettiin miettiä vuokrasuuhygienistin palkkaamista ja osto-

hammaslääkäreitäkin saatiin palkattua satunnaisiin päiviin. Suuhygienistin ja hammaslääkäreiden toi-

mia laitettiin hakuun. Syyskuussa alettiin selvittää myös oman henkilökunnan lisätyön mahdollisuut-

ta. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta, hoitoonpääsyajat eivät ole vielä syyskuun loppuun mennessä 

lyhentyneet. Syyskuussa suun terveydenhuollossa alkoi myös iso projekti nykyisen potilastietojärjes-

telmän muuttamiseksi Satakunnan yhteiseen järjestelmään.   

  

Terveydenedistämisen yksikössä on 1-9/2022 kehitetty mm. yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa, 

aloittamalla pilotoinnit terveydenhoitajan vastaanotosta päiväkodissa. Yhteisiä lapset puheeksi keskus-

teluja toteutetaan nyt Kokemäellä ja toiminta on suunnitellusti alkamassa myös Nakkilas-

sa. Yksikköön on kouluttautunut yksi terveydenhoitaja nepsy-valmentajaksi, ja hän toimii lasten- ja 

kouluterveydenhuollon piirissä olevien osalta konsultointi tukena sekä pitää vastaanottoa. Voimaper-

heet-toimintamallin koulutukset vanhemmuuden tukemiseksi 4-vuotiaiden lasten käytösongelmis-

sa järjestettiin syyskuussa ja toiminta lähti lokakuussa käyntiin. Tähän liittyvä kolmevuotiaiden malli 

otetaan käyttöön marras-joulukuun aikana. Yksikkö on osallistunut kestävän kasvun hankkeeseen 

nuorten maksuttoman ehkäisyn ja seksuaalineuvonnan yhtenäisen mallin luomiseen Satakunnassa. 

Maksuton ehkäisy on käytössä jo Kessotessa, mutta valikoima laajenee 11/2022 myös koskemaan 

laastareita. Barnahus-hankkeeseen liittyen on järjestetty koulutuksia ja yhteistyötapaamisia Satasairaa-

lan kanssa. Väkivallan puheeksiotto ja interventio liitetään vahvemmin osaksi tarkastuksia ja hoito-

/tuki-polkuja on selkiytetty. Terveystarkastukset ja yhteistyö on sujuneet suunnitelmallisesti. Yksikkö 

on koronapandemian jälkeen päässyt jalkautumaan erilaisiin tapahtumiin. Määräaikaistarkastusten 

osalta hoitajan tarkastukset ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti, lääkäriresurssin niukkuus syksyl-

lä on aiheuttanut jonot lääkäritarkastusien osalta, mutta tätä pyritään vielä korjaamaan joulukuus-

sa. Tartuntatautitiimissä koronatyö on helpottanut, mutta kesällä koronatilanteen pahenemisen vuosi 

tehtävään on siirretty Kessoten kotisairaanhoidosta sairaanhoitaja tartuntatautivastuuhoita-

jan työtaakkaa tasaamaan.  

  

Psykososiaaliset erityispalvelut 1–9/22  

Erityispalveluissa nuorten/ aikuisten mielenterveyspalveluiden kasvava kysyntä työllisti psykiatrista 

työryhmää. Koska työryhmän psykologit jäivät pois kesän alussa (hoitovapaa, määräaikaisuus), vah-

vistettiin psykiatrisen työryhmän resurssia määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkauksella. 

Näin saatiin työryhmän jonoa purettua syksyn aikana siten, ettei alle 30-vuotiaiden aikuisten arvio-

käynnille pääsyä tarvinnut odottaa kahta viikkoa kauempaa. Opiskeluhuollon psykologipalvelujen 

osalta opiskelijoiden vastaanottotyössä pystyttiin myös tarjoamaan aika psykologin arvioon lakisäätei-

sesti seitsemän työpäivän aikana. Näin haluttiin tietoisesti panostaa matalan kynnyksen mielenter-

veyspalvelujen tarjontaan erityisesti siinä ikäluokassa, jossa valtakunnallisten seurantatietojen mukaan 

palvelujen tarve on kasvanut selkeästi.   

   

Psykiatrisen työryhmän moniammatillista työskentelyä tehostettiin hoitoprosessien, terveyskeskuslää-

kärien ja psykiatrian erikoislääkärin yhteistyön kehittämistä jatkamalla. Erikoissairaanhoidosta perus-

tasolle siirretty klotsapiini- lääkitystä saavien asiakkaiden kerran kuussa kokoontuva kuntoutusryhmä 

alkoi toimia keskitetysti Harjavallassa säännöllisesti kahden psykiatrisen sairaanhoitajan johdolla. 

Ryhmä palvelee niitä Kessoten alueen asukkaita, joita kyseisen lääkityksen tiivis moniammatillinen 

seuranta koskee.   

   

Syksyllä jatkettiin myös alkuvuodesta kokeiluluontoisesti aloitetun moniammatillisen kuntoutusryh-

män säännöllisiä tapaamisia yhdessä psykiatrisen työryhmän ja yksikön kuntoutuspalveluja tarjoavien 

työntekijöiden kesken. Moniammatillisen tiimityön vahvistuessa, on kehitetty ja sujuvoitettu myös 

lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ohjausprosesseja vastaamaan Kelan muuttuneita ohjeis-

tuksia. Kuntoutusohjaus ja kuntoutuksen työryhmät ovat toteutuneet tarkastelukaudella suunnitellusti. 

Näiden lisäksi kuntoutussuunnittelija on ollut aktiivisesti mukana myös tulevan Satasoten kuntoutuk-

sen kehittämistyöryhmässä.   

   

Puheterapeuttipalveluissa on ollut edelleen resurssivajetta ja tämän takia palvelujen saatavuus on vii-

västynyt suunnitellusta. Kessoten hoitovapaalle v. 2021 jääneen puheterapeutin sijaisuutta tai uusien 

vakituisten puheterapeuttien toimia ei lukuisista rekrytointiyrityksistä huolimatta ole saatu täytettyä. 
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Puheterapia-arvioihin perustuvien tukitoimien turvaamiseksi ja lasten tutkimusjonojen ehkäisemiseksi, 

tehtiin kesän ajaksi palvelusopimus yksityisen puheterapiayrityksen kanssa.  Puheterapeutin tutkimuk-

set toteutettiin Harjavallan tk:n puheterapiayksikön tiloissa hyvässä yhteistyössä moniammatillisen 

kuntoutustiimin kanssa ja palvelumuoto todettiin niin toimivaksi, että sitä on tarkoitus jatkaa loppu-

vuonna.  

  

Ajanjaksolla 1-9/2022 toiminnan kulut ovat hieman ylittyneet suunnitellusta. Rekrytoinnin haasteet 

näkyivät palkkakulujen alittumisena, mutta vastaavasti toiminnan turvaamiseksi ostopalveluita on jou-

duttu käyttämään suunniteltua enemmän erityisesti lääkäri- ja hammaslääkärityövoiman hankinnas-

sa. Toiminnan muutos kevyempiin kontakteihin on nähtävissä vastaanottokäyntien määrän alittumise-

na talousarvion ennusteesta ja puolestaan etävastaanottojen ja konsultaatioiden määrän kasvu-

na. Saatavuutta on näillä keinoin onnistuttu haastavassa tilanteessa kuitenkin parantamaan ja kiireet-

tömään hoitoon pääsy on vuoden takaista paremmalla tasolla.   

  

 

Ta Tot 2022

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2021

Ed. vuosi 

kuukausitot

Toimintatuotot 18 200 220 13 920 824,59 -4 279 395 76,5 19 017 411 15 619 761

Myyntituotot 16 926 820 13 133 725,43 -3 793 095 77,6 17 851 777 14 731 987

Maksutuotot 1 257 000 764 319,91 -492 680 60,8 1 133 407 864 370

Tuet ja avustukset 0 0,00 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 16 400 22 779,25 6 379 138,9 32 227 23 403

Toimintakulut -16 220 029 -12 666 516,00 3 553 513 78,1 -16 584 966 -12 014 246

Henkilöstökulut -10 093 871 -7 249 289,93 2 844 581 71,8 -9 311 992 -6 753 843

  Palkat ja palkkiot -8 143 512 -5 843 397,42 2 300 115 71,8 -7 475 891 -5 461 694

  Henkilösivukulut -1 950 359 -1 405 892,51 544 467 72,1 -1 836 101 -1 292 148

    Eläkekulut -1 616 474 -1 160 676,44 455 798 71,8 -1 556 996 -1 099 421

    Muut henkilösivukulut -333 885 -245 216,07 88 669 73,4 -279 105 -192 728

Palvelujen ostot -3 677 096 -3 291 355,54 385 740 89,5 -4 614 936 -3 334 846

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 814 350 -1 646 777,38 167 573 90,8 -2 144 113 -1 549 492

Muut toimintakulut -634 712 -479 093,15 155 619 75,5 -513 924 -376 066

Toimintakate 1 980 191 1 254 308,59 -725 883 63,3 2 432 445 3 605 515

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0,00 0 0 -5 0

  Muut rahoituskulut 0 0,00 0 0 -5 0

Vuosikate 1 980 191 1 254 308,59 -725 883 63,3 2 432 440 3 605 515

Poistot ja arvonalentumiset -10 080 -7 803,69 2 276 77,4 -10 969 -8 204

  Suunnitelman muk. poistot -10 080 -7 803,69 2 276 77,4 -10 969 -8 204

Tilikauden tulos 1 970 111 1 246 504,90 -723 606 63,3 2 421 471 3 597 310

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2022

41 Terveydenhuollon avopalvelut
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2.2.4  Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut   

 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja 

 

Palvelualueen toiminnan kuvaus: 

 

 Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

- Kotona asumista tukevat palvelut (varhaisen tuen palvelut, kotihoito 1, kotihoito 2, 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 laitoshoidon osasto ja 

intervalliosasto, Harjavalta laitoshoidon osasto ja intervalliosasto, Kokemäki 2 intervallihoidon 

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

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

raala Eurajoki, geriatrinen yksikkö ja palliatiivisten potilaiden poliklinikka) 
         

        PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

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

tamiseen, laadunhallintaan, yksityisten palveluntuottajien valvontaan sekä kotiin annettavien palvelui-

den palvelusetelien hallinnointiin liittyvät tehtävät. Yksityisten palveluntuottajien valvontaa toteute-

taan yhtymähallituksen vahvistaman valvontaohjelman mukaisesti. Myös omaa palvelutuotantoa val-

votaan samoin periaattein. Jatketaan Eurajoen vanhuspalveluiden laatusertifikaatin ylläpitoa ja laajen-

netaan sitä asteittain koskemaan kaikkia palvelualueita, aloittaen kotihoidosta. Palvelualueella panos-

tetaan henkilöstön osaamiseen järjestämällä mm. saattohoitokoulutuksia jokaiselle työyksikölle. Eri-

tyisesti lääkäriresursointia tulee lisätä koko palvelualueella sekä kotihoidossa että palveluasumisessa. 

Palvelualueen viranhaltijat osallistuvat hyvinvoinnin edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa.  

 

Henkilöstömäärä 364 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Palvelualueen yhteinen 

 

Laadukas henkilöstöpoli-

tiikka: 

Tyytyväinen ja pysyvä henki-

löstö  

  

  

Riittävä henkilöstömäärä  

  

 

 

Ammattitaitoinen henkilöstö 

 

 

 

 

 

Työn ja vapaa-ajan yh-

teensovittaminen onnistuu   

  

 

Lähihoitajien rekrytointi 

oppisopimuskoulutusten 

kautta 

  

Tuetaan työntekijöitä sekä 

pidempiin että lyhyempiin 

täydennyskoulutuksiin 

osallistumista 

 

 

 

 

 

Kehityskeskustelujen 

kautta saatu palaute 

  

  

Oppisopimuskoulutettujen 

määrä 

 

 

Koulutuspäivien mää-

rä/yksikkö 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja 

ja tehtäväalueiden 

päälliköt 

 

Palvelualuejohtaja 

ja tehtäväalueiden 

päälliköt 

 

Palvelualuejohtaja 

ja tehtäväalueiden 

päälliköt 

 

Kotona asumista tukevat palvelut ja varhainen tuki 
Tulosvastuullinen viranhaltija: Avopalvelupäällikkö 

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden palveluohjauksen, kaikenikäisten kotihoidon ja omaishoidontuen 

sekä tavallisen palveluasumisen.   Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelu toimii. Ikäänty-

neitä ja heidän omaisiaan varten on yksi neuvontapuhelinnumero ja -sähköposti, chat-palvelu sekä tu-

levaisuudessa sähköinen huoli-ilmoituskanava. Palveluohjauksen yhtenäistäminen alueellisesti, mm. 
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palveluntarpeen arvioinnin menetelmät kaikilla palvelualueilla yhtenäisiksi. Palveluohjauksen vahvis-

tamiseksi muutetaan yhden lähihoitajan vakanssi palveluohjaajan vakanssiksi. Huoli-ilmoitusten vas-

taanotto tulee myös palveluneuvonnan kautta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitetään kotihoitoon 

TEKOJA-tiimin toimintamallia kaikille neljälle palvelualueelle, jolloin kotihoidon asiakkaiden toi-

mintakykyä voidaan ylläpitää ennaltaehkäisevästi (vältytään kaatumisilta ja raskaammilta hoitomuo-

doilta). Kotihoidon riittävien resurssien varmistamiseksi kehitetään kotihoidon toiminnanohjausta, re-

surssipoolia sekä juurrutetaan etäkotikäynnit yhtenä kotihoidon palvelumuotona. Lisäksi pilotoidaan 

erilaisia hyvinvointiteknologiaratkaisuja asiakkaiden turvallisemman kotona asumisen lisäämiseksi. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan monipuolisten palvelujen ja koulutusten avulla. Tiedonkeruun ja 

havainnoinnin välineenä toimivan RAI- järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan, käyttöönotto vuo-

teen 2023 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena tuottaa kotihoitoa ympärivuorokauden, jotta alueen 

laitoshoitopainotteisuutta saadaan laskettua. 

 

Tavoite  Keinot  Mittari  Vastuuhenkilö  

Kustannustehok-

kaat palvelut: Ko-

tihoidon tuottavuus 

kasvaa 

Toiminnanohjauksen te-

hostaminen/yhdistäminen 

 

 

Asiakastuntien osuus hoitotyö-

hön käytettävästä työajasta. 

 

Tavoite 

– lähihoitajilla 60 % 

– sairaanhoitajalla 40 % 

Avopalvelupäällikkö 

ja kotihoitojen esi-

miehet 

Laadukkaat palve-

lut: Kotihoidon 

laatu paranee 

Laadunhallinnan kehittä-

minen  

Asiakastyytyväisyyskyselyt Avopalvelupäällikkö 

+ laatukoordinaattori 

sekä kotihoitojen esi-

miehet 

Vaikuttavat koti-

hoidon palvelut 

TEKOJA-tiimin toiminta-

malli koko palvelualueelle 

 

Kotihoidon kuntouttava 

arviointijaksomalli otetaan 

käyttöön  

 

Kaatumisen ennaltaehkäi-

sy –toimintamalli juurrute-

taan käytäntöön  

Siirtyminen raskaampiin hoito-

muotoihin 

Tavoite: 

alle 15 % säännöllisen kotihoi-

don asiakkaista / vuosi  

 

 

Avopalvelupäällikkö 

ja kotihoitojen esi-

miehet yhteistyössä 

fysioterapian osaston-

hoitajan kanssa 

Sujuvat palvelut Tehokas matalan kynnyk-

sen neuvonta ja palveluoh-

jaus, kuten ikääntyneiden 

neuvontapisteet, neuvon-

tapuhelin ja -sähköposti, 

chat-palvelu ja sähköinen 

huoli-ilmoitus 

 

Yhdenottomäärät (lkm) Avopalvelupäällikkö 

ja palveluohjaajat 

 

Asumispalvelut 
Tulosvastuullinen viranhaltija: Asumispalvelupäällikkö 

 

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden perhehoidon, intervallihoidon, ympärivuorokautisen asumispalve-

lun sekä laitoshoidon. Tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat kotona tai kodinomaisessa asumis-

muodossa mahdollisimman pitkään. Tavoitteen toteutumiseksi esitetään, että yksi lähihoitajan vakans-

si muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi. Laitospaikkoja vähennetään asteittain ja paikat muutetaan 

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

Ikääntyneiden perhehoidon osalta kuulutaan seudulliseen perhehoitoon, jota hallinnoi Eura.  

 

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

vapautta asumispaikkaa valitessa. Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain. 
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Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat sosiaali- ja 

terveyspalvelut:  

Palvelurakenteen painopiste 

on raskaammista palveluista 

kevyempiin 

 

 

 

Laadukkaat palvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujuvat palvelut 

 

 

 

 

Laitospaikkoja vähenne-

tään asteittain ja paikat 

muutetaan kevyemmän 

hoidon ja hoivan paikoik-

si 

Perhehoidon palvelua 

lisätään 

 

Yksilölliset, voimavara-

lähtöiset hoitosuunnitel-

mat, joissa korostuvat 

kuntoutus ja asiakasläh-

töisyys 

 

Asiakas ja omaiset ote-

taan mukaan hoidon ja 

hoivan suunnitteluun 

 

Asumispalveluihin pääsee 

viimeistään kolmen kk:n 

sisällä palvelun myöntä-

misestä 

 

Laitospaikat muutetaan 

asteittain intervallipai-

koiksi, intervallipaikkojen 

määrä 

 

Perhehoidossa olevien 

asiakkaiden määrä 

 

Asiakkaiden sairaalajak-

sot 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys-

kyselyt 

 

 

 

Palvelun odotusaika 

 

Asumispalvelu-

päällikkö 

 

 

 

 

 

 

Asumispalvelu-

päällikkö ja hoi-

vayksiköiden esi-

miehet 

 

 

 

 

 

Asumispalvelu-

päällikkö 

 

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

 

Tehtäväalue sisältää terveyskeskus- ja kotisairaalatoiminnan sekä geriatrisen yksikön ja palliatiivisten 

potilaiden poliklinikan. 1.1.2021 alkaen on terveyskeskussairaalapaikkoja ollut Keski-Satakunnassa 

yhteensä 30. Infektiopotilaiden hoito pyritään keskittämään Eurajoen terveyskeskussairaalaan, Harja-

vallan terveyskeskussairaalassa pyritään kehittämään päihde- ja mielenterveystyötä sekä terveyskes-

kussairaalassa olevien potilaiden aktiivista kuntoutumista. Molemmissa terveyskeskussairaaloissa ke-

hitetään edelleen saattohoitoa. Hajautetun terveyskeskussairaalan malli jatkuu. 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat sosiaali- 

ja terveyspalvelut:  

Potilasturvallinen työ 

 

 

 

 

Onnistuneet kotiutuk-

set 

 

 

 

 

Kotisairaalapalvelui-

den tehostaminen 

 

 

Hyvät kokemukset 

saattohoidosta  

 

 

-Turvallinen lääkehoito 

-Apuvälineinen hyvä kun-

to ja oikea käyttö 

-Hyvät ja yhtenäiset kir-

jaamiskäytännöt 

-Kotiutuksen suunnittelu 

heti hoitojakson alusta 

alkaen 

-Kotiutuksen tsekkilista 

-Tehokas kuntoutus 

 

Tuetaan asiakkaiden tur-

vallista ja nopeaa kotiu-

tumista kotisairaalan tur-

vin 

Tuetaan potilasta ja omai-

sia kotisaattohoidon on-

nistumisessa 

 

 

-Raportti vaaratapahtumista 

(Haipro) 

 

 

 
Toistuvien hoitojaksojen määrä 

Hoitojaksojen pituus 

 

 

 

 

Kotisairaalan suoritteiden lkm 

 

 

 

Saattohoidon jälkeinen kontakti 

omaisiin ja palautekeskustelu 

(kysely)  

 

 

Ylilääkäri ja 

osastonhoitajat 
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TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2022/1-9 

Palvelualueelta on osallistuttu vuoden aikana vahvasti tulevan hyvinvointialueen valmisteluun. Sa-

taedun kanssa on käyty neuvotteluja erilaisten täydennyskoulutuskokonaisuuksien järjestämisestä pal-

velualueen työntekijöille sekä mahdollisista oppisopimusten kautta tehtävistä rekrytoinneista. Henki-

löstön koulutukset ovat painottuneet pääasiassa RAI-koulutuksiin, mutta myös joitakin erikoistumis-

opintoja on mahdollistettu. Vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt henkilöstöresurssien haasteiden 

vuoksi.  

   
Kotona asumista tukevat palvelut ja varhainen tuki   
Kotiin annettavien palveluiden yhtenäistäminen jatkuu.  Matalan kynnyksen chat-palvelun aloittami-

sen jälkeen on yhteydenottoja tullut sitä kautta 462. Asiakkaat ovat saaneet myös puhelimitse annetta-

vaa palveluohjausta runsaasti. Etäkotihoito on lisääntynyt, VideoVisit-kuvapuhelimia on hankittu jat-

kuvasti lisää asiakkaiden käyttöön. Etäkotihoidossa on tällä hetkellä 2-3 työntekijää ja se tulee laajen-

tumaan iltoihin ja viikonloppuihin. 

Omaishoidettavien määrä on lievässä nousussa alkuvuoteen verrattuna. Kuntouttava päivätoiminta 

jatkuu kaikkien kuntien alueilla. Harjavallassa on lisätty ryhmiä, myös kotiin annettava päivätoiminta 

on nähty tarpeellisena palveluna. 

Kotihoitojen laatusertifikaatti laajentui koskemaan kaikkia kotihoitoalueita. Keskitetyssä toiminnanoh-

jauksessa ei ole edennyt suunnitellusti johtuen optimoinnin haasteista. Kotihoitojen henkilöstön saata-

vuus on tuottanut runsaasti haasteita, osin palveluja on tuotettu palvelusetelein ja ostopalveluin. 

RAI- järjestelmän käyttöönotto etenee suunnitellusti ja asiakkaiden arviointeja toteutetaan kotihoidos-

sa ja palveluohjauksessa jatkuvasti. Raisoft-järjestelmä on integroitu Pegasokseen. Kessote on mukana 

myös KATI –hankkeessa, jonka kautta tavoitteena on tuoda kotona asumiseen helpotusta teknologian 

avulla (mm. erilaiset anturit, lääkemuistuttajat ja viimeisimpänä älylukot.) 

 

Kaatumisten ennaltaehkäisyn toimintamallin juurruttaminen on vielä kesken. Kotihoidon asiakkaiden 

kotona tapahtuvia kaatumisia pyritään ehkäisemään kartoittamalla, arvioimalla ja havainnoimalla ylei-

siä kaatumisriskitekijöitä sekä puuttumaan niihin tarvittaessa yksilöllisin ehkäisytoimin. Kotikuntou-

tuksen fysioterapeutit tekevät arviointikäyntejä kartoittaakseen asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja 

apuvälineiden tarvetta sekä tarvittaessa toteutetaan moniammatillisesti laaja kaatumisvaaran arviointi, 

jonka perusteella tehdään kaatumisvaaran ehkäisysuunnitelma. Tarvittaessa voidaan toteuttaa kotikun-

toutusjakso fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi. TEKOJA-tiimin toimintamalli toimii koko kun-

tayhtymän alueella. 

 

 
Mittari 1-3 /2022 1-6 /2022 1-9/2022 

Välittömän työjan osuus % 

- lähihoitajat 

- sairaanhoitajat 

-  

Eu lh 47,6  

sh 21,64  

Ha lh 46,3  

sh 39,4  

Ko lh 44,3 

Sh 29,9 

Na lh 47,6  

sh 54,6 

Eu lh 45,8  

sh 33,5 

Ha lh 46,2 

sh 42,7 

Ko lh 43,8 

Sh 25,6 

Na lh 45,4 

sh 47,2 

Eu lh 45,4 

sh 25,6 

Ha lh 46,4 

sh 34 

Ko lh 45,4 

Sh 26,2 

Na lh 44,0 

sh 44,1 

Raskaampiin hoitomuotoihin siirty-

neet säännöllisen kotihoidon asiak-

kaista 

Eu 6  (4,1%) 

Ha 1  (1 %) 

Ko 8  (5,7%) 

Na 3  (4,9%) 

Eu 11 (8,1 %) 

Ha 5    (5,9 %) 

Ko 15 (11,8 %) 

Na 6  (11,3 %) 

Eu 21 (14,8 %) 

Ha 13 (10,0 %) 

Ko 17 (10,9 %) 

Na 7 (10,0 %) 

Kotona tapahtuneet kaatumiset 

(lkm) 

Eu 4 

Ha 15 

Ko 11 

Na 9 

Eu 5 

Ha 27 

Ko 30 

Na 21 

Eu 10 

Ha 51 

Ko 52 

Na 34 
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Huoli-ilmoitukset Eu 12 

Ha 36 

Ko 28 

Na 11 

Eu 26 

Ha 74 

Ko 52 

Na 22 

Eu 41 

Ha 107 

Ko 79 

Na 34 

Neuvontapuhelimen yhteydenotot 62 

 

134 213 

Omaishoitajien määrä, joista 

 

alle 65-v 

yli 65-v 

276 

 

108 

171 

276 

 

111 

165 

286 

 

113 

173 

Kotihoidon asiakkaiden  

käyntimäärät etäyhteyden kautta 

Eu 85 

Ha 0 

Ko 104 

Na 28 

Eu 390 

Ha 206 

Ko 370 

Na 180 

Eu 577 

Ha 409 

Ko 651 

Na 455 

   

  Asumispalvelut  
Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen muuttaminen kevyempään palveluun intervallipaikoiksi etenee.  

Yhtymähallituksen 2.6.2022 34 § päätöksen mukaisesti intervalliyksiköiden nimeksi on muutettu arvi-

ointi- ja kuntoutusyksikkö.   

 
Perhehoidon asiakasmäärä on jaksoon 1-6 verrattuna pysynyt ennallaan.   

 
Palvelun odotusaika tarkoittaa keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, 

kun asiakas on tosiasiallisesti palvelun saanut. STM:n suosituksen mukaan odotusaika on enintään 

kolme kuukautta. Kessoten asumispalveluissa tämä tavoite toteutuu.  

 

HaiPro-ilmoitusten tekeminen uhka-, vaara- ja läheltä piti-tilanteissa sekä niiden käsittely ja seuranta 

ovat osa yksiköiden omavalvontaa ja laatuprosessia. HaiPro-tapahtumat käsitellään yksiköiden osasto-

palavereissa.  

   
Mittari  1-3 /2022  1-6 /2022  1-9/2022 

Intervallipaikkojen määrä  83   84 84 

Perhehoidossa olevien 

asiakkaiden määrä  
6   7 7 

Kessoten hoivayksiköiden 

asiakkaiden sairaalajakso-

jen määrä  

7   10 14 

Palvelun odotusaika  alle 3 kk  alle 3 kk  Alle 3 kk 

Ympärivuorokautisessa 

hoidossa olleet 75 v. täyt-

täneet (tilanne 30.9.2022)  

269   
(6,9 %)  

  265 

 

 

260 

HaiPro-ilmoitusten määrä  233 470 717 

 

   
Sairaalapalvelut  
Eurajoen tk-sairaalassa hoidettiin heinä-elokuussa melko paljon covid-positiivisia potilaita, syyskuu 

oli jo rauhallisempaa covidin suhteen. Eurajoen kotisairaalan hoitajat ovat osallistuneet edelleen roko-

tustilaisuuksiin.  

 

Harjavallan tk sairaalassa toimi heinä- ja syyskuussa puoli osastoa covid-kohorttina. Harjavallan tk-

sairaalassa toteutettiin syksyn aikana lääkehoidon auditointipilotti Satadiagin farmaseutin toimesta. 

Tästä saadun palautteen perusteella lähdettiin kehittämään turvallista lääkehoitoa. Yleisesti kirjaamista 

sekä perehdytystä on lähdetty myös syksyn mittaan kehittämään. Tarkoituksena on ottaa käyttöön mit-

tareita ja toimintatapoja, jotka hyvinvointialueella nähdään tärkeinä esim. NEWS ja ISBAR. 
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  Mittari  1-3 /2022  1-6 /2022  1-9/2022 

Haipro-ilmoitukset  Eurajoki 2  
Harjavalta  
tk-sairaala 24  
kotisairaala 3  

Eurajoki 12  

Harjavalta  

Tk-sairaala 46  

Kotisairaala 11  

Eurajoki 

Tk-sairaala 24 

Kotisairaala 1 

Harjavalta 
Tk-sairaala 71 

Kotisairaala 16 

Toistuvien hoitojaksojen 

määrä  
Eurajoki 1  
Harjavalta 

Eurajoki 3  

Harjavalta  

Eurajoki 7 

Harjavalta 

Hoitojaksojen pituus  Eurajoki 6,8  
Harjavalta 7.3  

Eurajoki 6,3  

Harjavalta 6,8  

 

Eurajoki 6,7 

Harjavalta 6,6 

Kotisairaalan suoritteiden 

lkm  
Eurajoki 244  
Harjavalta 1087  

 Eurajoki 569  

Harjavalta 1972 

Eurajoki 986 

Harjavalta 2837 

Palautekyselyiden määrä  Eurajoki 1  
Harjavalta -  

 Eurajoki 1  

Harjavalta - 

Eurajoki 1 

Harjavalta - 
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Ta Tot 2022

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2021

Ed. vuosi 

kuukausitot

Toimintatuotot 41 444 205 30 385 233,02 -11 058 972 73,3 40 925 942 29 996 950

Myyntituotot 35 269 894 26 352 032,85 -8 917 861 74,7 34 754 249 25 567 827

Maksutuotot 5 126 331 3 134 267,35 -1 992 064 61,1 4 582 297 3 499 847

Tuet ja avustukset 0 256 502,39 256 502 ***** 780 000 336 000

Muut toimintatuotot 1 047 980 642 430,43 -405 550 61,3 809 396 593 275

Toimintakulut -39 084 023 -29 203 993,51 9 880 029 74,7 -38 402 227 -27 975 872

Henkilöstökulut -19 624 069 -14 900 465,03 4 723 604 75,9 -19 023 560 -14 268 244

  Palkat ja palkkiot -16 109 406 -12 120 747,03 3 988 659 75,2 -15 502 184 -11 673 366

  Henkilösivukulut -3 514 663 -2 779 718,00 734 945 79,1 -3 521 375 -2 594 879

    Eläkekulut -2 854 179 -2 247 587,24 606 592 78,7 -2 887 400 -2 120 690

    Muut henkilösivukulut -660 484 -532 130,76 128 353 80,6 -633 975 -474 188

Palvelujen ostot -12 193 711 -8 536 721,72 3 656 989 70 -11 719 313 -8 083 864

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 069 977 -801 593,13 268 384 74,9 -1 094 711 -760 481

Avustukset -1 248 000 -1 298 805,75 -50 806 104,1 -1 537 474 -1 093 198

Muut toimintakulut -4 948 266 -3 666 407,88 1 281 858 74,1 -5 027 169 -3 770 085

Toimintakate 2 360 182 1 181 239,51 -1 178 943 50 2 523 715 2 021 077

Vuosikate 2 360 182 1 181 239,51 -1 178 943 50 2 523 715 2 021 077

Tilikauden tulos 2 360 182 1 181 239,51 -1 178 943 50 2 523 715 2 021 077

Tilikauden ylijäämä (alij.) 2 360 182 1 181 239,51 -1 178 943 50 2 523 715 2 021 077

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2022

51 Koti , sairaala ja hoivapalve
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3.TOIMINTATILASTOJA AJALTA 1.1.- 30.9.2022 

 

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

lon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Ker-

rallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus 

sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. 

Tilastoa on seurattu kuukausitasolla 1.1.2019 lukien.  

 

 

 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu  Syyskuu        

Tulleet  5 7 6 6 6 6 2 8 9        

Lähteneet  3 1 1 3 1 10 3 3 6        

Nettovaikutus 2 6 5 3 5 -4 -1 5 3        

          

       

          

       

          

       
 

Pohjatilasto ajalta 1.1.2014 – 31.12.2018 

 

 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.9.2022 

Tulleet  715 802 894        1010      1065 

Lähteneet  202 242 262 304 335 

Nettovaikutus 513 560 632 706 730 

 

 

 

3.2 Hoitotakuun toteutuminen 

 
Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla.  

  

Keskimääräinen odotusaika 9/2022. Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon syyskuussa 

oli 3,7 vrk (6/2022 3,5 vrk). Kiireettömään hoitoon odotuksen aika vaihteli terveysasemittain seuraa-

vasti:  

  

Harjavalta 2,9 päivää (6/2022 2,8 päivää)   

Kokemäki 3,8 päivää (6/2022 3,6 päivää) 

Nakkila 3,2 päivää (6/2022 6,3 päivää) 

Eurajoki 3,9 päivää (6/2022 2,8 päivää)  

Luvia     6,1 päivää (6/2022 7,0 päivää)  

 
 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa  

  

Keskimääräinen odotusaika 9/2022.  

  

Harjavalta 4,5 kuukautta (6/2022: 5,5 kuukautta) 

Kokemäki 4,0 kuukautta (6/2022: 3,0  kuukautta)  

Nakkila 4,5 kuukautta (6/2022: 4,0  kuukautta) 

Eurajoki 2,5 kuukautta (6/2022: 5,5 kuukautta) 

Luvia 4,5 kuukautta (6/2022: 4 kuukautta)  
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3.2. Strategisten tavoitteiden seuranta    
 

Perhe- ja sosiaalipalvelut  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  tavoite  

Huostassa olevien lasten määrä 12/21*  
Jälkihuollossa olevien lasten määrä 
12/21  

58  
54  

48  
68  

48  
69  

47  
70  

Pysyy samana tai piene-
nee*  

SHL/lapsiperhepalveluiden palvelutar-
peen arviointien määrä (käynnissä ole-
vat).   

Vuoden 2021 
aikana tehtiin 
202 lapselle  

80  70  66  Kertoo palveluiden käytön 
volyymin ja ennustaa asiak-
kuuksien määrää  

VPL palveluasumisen asiakkaat:   
1. palveluasuminen kotiin   
2. palveluasuminen asumisyksikköön  
3. KEHVA asumispalveluiden asiakkaat 
(tehpa + palveluasuminen + tuettu asu-
minen)   

1. 29  
2. 23  
3. 131  
(tehpa 93, 
palv.as. 1, 
tuettu as. 
37)  

1.28 hlö  
2.23 hlö  
3.139 hlö   
(tehpa 103, 
palv as1, 
tuettu as. 35)  
  

1.28 hlö  
2.23 hlö  
3.139 hlö   
(tehpa 103, 
palv as1, 
tuettu as. 35)  
  

1.28 hlö  
2.23 hlö  
3.139 hlö   
(tehpa 103, palv 
as1, tuettu as. 
35)  
  

Kertoo palveluiden käytön 
volyymin  

Päihde- ja mt asumispalveluissa asuvien 
määrä  
  

82 hlö 
12/21   
  
85 hlö koko  
2021 aikana   

79  79  79  Pysyy samana tai kasvaa 
maltillisesti  
  

 
Avoterveydenhuolto  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  tavoite  

Keskimääräinen kiireetön hoitoon pääsy 
LVO, koko KESSOTE  

3,9 vrk  2,2   3,0 3,7  < 4 vrk  

Jonotilanne eri yksiköissä  

Ehkäisevän th:n kiireettömät terveystar-
kastusjonot  
neuvolaikäiset  
Kouluikäiset  
opiskelijat  
Äitiys- ja perhesuunnittelu-neuvola  
  
Suun terveydenhuolto  
Kiireettömään hoitoon pääsy STH  

  
Koronatilan-
teesta johtu-
vista syistä 
eritysesti 
ETH:n jonot 
kasvaneet.  
  
  
  

    
  
  
67  
163  
51  
48  

  
   
 
69  
237  
96  
24  
  
  
EJ 2,5 kk  
LU 4,5 kk  
HA 4,5 kk  
KO 4 kk  
NA 4,5 kk  

   
 Hoito alkaa heti  
  
< 40  
< 100  
<40  
<20  
  
  
  
< 3 kk  
  

Vastuuhenkilöys (kumulatiivinen)  
Harjavalta / Nakkila  

n. 580   1960 / 394  2219 / 698 2 572  / 1 003  70% väestostä on saanut 
vastuuhenkilön  

Laaditut THS:t (kumulatiivinen) / Tiimin 
asiakkaat /  valmennettavat   
(PPT Harjavalta)  

35 / 45 / 30   105/ 170 / 11  106 / 172 /12 121 / 181 / 47  Kaikille terveyshyötytiimin 
potilaille on laadittu THS  

Kirjaamiskattavuuden kasvu (RR, BMI, 
tup.)  
-tarkastellaan kolmesti vuodessa, vii-
meksi 11/21  

33,2%  
27,9%  
19,4%  

32,7 %  
27,9 %  
22,1 %  
 (kesäkuun 
ajo)  

   Terveysindikaattoreista RR, 
BMI ja tup. määritelty 70% 
asiakkaista  

 
Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  tavoite  

Omaishoidettavien määrä yhteensä  277  280  280  286  Määrä kasvaa  

Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 
raskaampaan hoitoon siirtyneet  

12,6 %  
(97 as.)  

9 as.  
  

7 as.  5 as.  
  

Alle 15 %  

Ympärivuorokautisessa hoidossa ole-
vat  75 v. täyttäneet  

7,9 %  
(305 as.)  

6,7 %  
(269 as.)  

6,5 %  
(262 as.)  
  

  
(263 as.)  

6 % (75 v. täyttäneistä)  

Tk sairaalan hoitojaksojen pituus kes-
kim. (vrk)  

Eu 6,3   
Ha 6,8  

Eu 9,5  
Ha 5,8  

Eu 6,0  
Ha 5,9  

Eu 7,7  
Ha 7,0  

Alle 7 vrk  
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Talous  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  Tavoite 9/22  

Toimintatuotot toteuma - %   75,6 %   56,9 %  64,4 %  72,8 %  75,0 %   

Toimintakulut toteuma - %    73,8 %  60,3 %  68,7 %  77,0 %  75,0 %  

Henkilöstökulut toteuma - %  72,7 %  60,3 %  68,5 %  76,3 %  75,0 %  

Palveluiden ostot toteuma - %  74,8 %  59,6 %  68,6 %  76,7 %  75,0 %  

  
Henkilöstö  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  tavoite  

Päättyneet/aloittaneet  
(vakinaiset)  

79/32  9/8  1/8  7/7  Päättyneiden määrä pie-
nempi kuin v. 2021 
(kk:ssa <7)  

Rekrytoinnit  67  2  5  12  vakituisten rekrytointien 
lkm < v.2021 (kk:ssa <6)  

Sairauspoissaolot  5,8 %  5,61 %  5,48 %  5,8 %  Sairauspoissaolo-% < 5,8 
%  

   
Asiakastyytyväisyys ja muutoksenhaku  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  tavoite  

Muistutukset, kantelut, oikaisuvaati-
mukset  

7+2+33  1+0+0  1+0+2  
  

yht.2022:  
8+3+20  

0  

NPS (palautelaitteet)  79  64 (vast. 61 
kpl)  
Koko vuosi 
65  
  

55 (vast. 140 
kpl) Koko vuosi 
63  

68  
(vast. 141 kpl) 
Koko vuosi 64  

84  

Facebook julkaisun kattavuus*  
Chat-palvelu  

-  9437  24548  19 778    

  
* Facebook julkaisun kattavuus= Kokonaiskattavuus näyttää, kuinka moni yksittäinen henkilö on nähnyt Kessoten facebook-
sivuihin liittyvää sisältöä viimeisen 28 päivän osalta.  
  
Hyvinvointialueelle siirtyminen  

mittari  2021  heinäkuu  elokuu  syyskuu  tavoite  

Annettuihin selvityksiin vastaaminen  -          

Hva valmistelun eteneminen (kokonai-
suudet)   
Selvityksen anto 2/2022  
Seuraava täydennys 6/2022  
Henkilöstöasiat; suositus, henkilöstö-
siirto 5/2022  

  -  HVA-
palkkajärjes-
telmän konver-
sioklinikat, 
Titania-ohjaus- 
ja projektiryh-
mät  

Titania-
jaksorytmin 
vaihdos HVA-
rytmiin, Per-
sonec konver-
sioajo tulossa 
27.10.2022  
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3.3 Kuntasuoritteet   
Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset.  

Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-9 kuukauden osalta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asukasluvut: Tilastokeskus 31.12.2021: Eurajoki 9334, Harjavalta 6785, Kokemäki 6951, Nakkila 5169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntasuoritteet 1-9 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -22 TA 2022

Lääkärin vast.oton käynnit 6898 4673 3095 2704 17370 23160 25200

osuus kok. käynneistä 39,7 26,9 17,8 15,6 100,0

käynnit/asukas 0,74 0,69 0,45 0,52 0,62

konsultaatiot 8285 7942 6828 5779 28834 38445 33100

E-lääkärin vast.ottokäynnit 419 384 231 178 1212 1616 2180

osuus kok. käynneistä 34,6 31,7 19,1 14,7 100,0

konsultaatiot 1513 1447 1275 864 5099 6799 8000

käynnit/asukas 0,04 0,06 0,03 0,03 0,04

Hammashuollon käynnit 6589 3704 3336 3011 16640 22187 26300

osuus kok. käynneistä 39,6 22,3 20,0 18,1 100,0

käynnit/asukas 0,71 0,55 0,48 0,58 0,59

Kotisairaanhoidon käynnit 3187 1121 3090 952 8350 11133 10300

osuus kok. käynneistä 38,2 13,4 37,0 11,4 100,0

käynnit/asukas 0,34 0,17 0,44 0,18 0,30

Kotihoidon käynnit 71404 25530 43599 25153 165686 220915 208000

Kotisairaalakäynnit 1687 1539 1564 1212 6002 8003 7365

osuus kok. käynneistä 28,1 25,6 26,1 20,2 100,0

käynnit/asukas 0,18 0,23 0,23 0,23 0,21

Hoitajakäynnit 9698 8002 6739 4300 28739 38319 37000

Laaja hoitajakäynti 1625 1042 797 678 4142 5523 11500

osuus kok. käynneistä 33,7 27,8 23,4 15,0 100,0

konsultaatiot 13569 17311 15447 10151 56478 75304 36200

käynnit/asukas 1,04 1,18 0,97 0,83 1,02

Koronanäytteenotto 1340 1158 886 592 3976 5301 5000

Koronarokotus 4508 3409 3584 2651 14152 18869

Muun avohuollon käynnit 11663 9684 8782 6301 36430 48573 52700

        fysioterapia 3998 2143 2150 1457 9748 12997 13400

        diagnostiikka 7665 7541 6632 4844 26682 35576 39300

osuus kok. käynneistä 32,0 26,6 24,1 17,3 100,0

käynnit/asukas 1,25 1,43 1,26 1,22 1,29

Vuodeosaston hoitopäivät 1894 1831 2505 1886 8116 10821 10850

osuus kok. hoitopäivistä 23,3 22,6 30,9 23,2 100,0

hoitopäivät/asukas 0,20 0,27 0,36 0,36 0,29
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Talous- ja toimintakatsauksen 1-9 kk:n tuloslaskelma     
 

Kessoten toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 75,2 % (ohjeellinen toteumaprosentti 75 

%). Myyntituotot, tuet ja avustukset ovat ylittäneet ohjeellisen toteumaprosentin sekä maksutuotot se-

kä muut toimintatuotot tiliryhmät olivat alitoteutuneet. 

 

Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet 77 % (ohjeellisen toteumaprosentti 75 %), ohjeellinen 

toteumaprosentti on ylittynyt, myös kaikki tiliryhmät ovat ylittäneet ohjeellisen toteumaprosentin. 

Palveluiden ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa vaikuttaa voimakas hintojen nousu kuluvan 

vuoden aikana. Kuntayhtymän tilikauden tulos on tammi-syyskuun jälkeen negatiivinen – 1 688 938 

euroa. Kotihoidon suoriteperusteisessa kuntalaskutuksessa on ollut ongelmia alkuvuoden aikana, on-

gelmat on saatu korjattua. Kuntayhtymän tulosennusteen mukaan ollaan pääsemässä talousarvion mu-

kaiseen tulokseen. 
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Ta Tot 2022

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2021

Ed. vuosi 

kuukausitot

Toimintatuotot 89 911 872 67 647 673,41 -22 264 199,00 75,2 89 069 244 65 799 107

Myyntituotot 81 038 511 61 831 361,46 -19 207 150,00 76,3 80 123 770 59 431 774

Maksutuotot 7 581 081 4 710 722,44 -2 870 359,00 62,1 6 862 010 5 226 360

Tuet ja avustukset 75 000 378 387,28 303 387,00 504,5 1 126 357 450 053

Muut toimintatuotot 1 217 280 727 202,23 -490 078,00 59,7 957 106 690 920

Toimintakulut -89 848 737 -69 150 506,29 20 698 230,00 77 -88 554 806 -64 113 478

Henkilöstökulut -36 993 096 -28 221 332,87 8 771 763,00 76,3 -35 312 054 -26 169 190

  Palkat ja palkkiot -30 188 706 -22 916 450,01 7 272 256,00 75,9 -28 558 386 -21 267 075

  Henkilösivukulut -6 804 390 -5 304 882,86 1 499 507,00 78 -6 753 668 -4 902 116

    Eläkekulut -5 567 379 -4 321 824,02 1 245 555,00 77,6 -5 604 062 -4 063 841

    Muut henkilösivukulut -1 237 011 -983 058,84 253 952,00 79,5 -1 149 606 -838 275

Palvelujen ostot -39 075 262 -29 964 878,43 9 110 384,00 76,7 -38 962 824 -27 486 991

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 537 944 -2 916 902,23 621 041,00 82,4 -3 934 430 -2 793 009

Avustukset -3 504 701 -2 875 363,75 629 337,00 82 -3 631 480 -2 642 351

Muut toimintakulut -6 737 734 -5 172 029,01 1 565 705,00 76,8 -6 714 018 -5 021 936

Toimintakate 63 135 -1 502 832,88 -1 565 968,00 -2380,3 514 438 1 685 630

Rahoitustuotot ja -kulut -505 1 267,09 1 772,00 -250,9 -31 216 -3 079

  Muut rahoitustuotot 24 995 18 085,64 -6 909,00 72,4 21 331 18 250

  Korkokulut -5 000 -10 448,64 -5 449,00 209 -19 656 -9 801

  Muut rahoituskulut -20 500 -6 369,91 14 130,00 31,1 -32 890 -11 528

Vuosikate 62 630 -1 501 565,79 -1 564 196,00 -2397,5 483 222 1 682 551

Poistot ja arvonalentumiset -299 530 -187 372,29 112 158,00 62,6 -251 818 -186 265

  Suunnitelman muk. poistot -299 530 -187 372,29 112 158,00 62,6 -251 818 -186 265

Tilikauden tulos -236 900 -1 688 938,08 -1 452 038,00 712,9 231 404 1 496 286

Tilikauden ylijäämä (alij.) -236 900 -1 688 938,08 -1 452 038,00 712,9 231 404 1 496 286

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2022

450 Kessote
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4 KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA SEKÄ ARVIO VUODEN 2022 TOIMINNAN 

JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA 

 

 
Tammi-syyskuun osalta toiminta ja talous ovat kehittyneet lähes suunnittelin mukaisesti. Palvelutuotantoa 

on vaikeuttanut eniten henkilöstön poissaolot mm. sairauslomat liittyen koronaan ja muihin infektioihin liit-

tyen. Palvelutoiminta on edennyt pääosin kaikilla palvelualueilla tavoitteiden mukaisesti. Tärkeiden strate-

gisten tavoitteiden seurantaa on tiivistetty ja se on edes auttanut tavoitteellista työtä sekä tarvittaessa rea-

kointinopeutta muuttuneeseen tilanteeseen. Talouden toteumassa on jääty talousarvion mukaisesta toteumas-

ta, tavoitteena on loppuvuoden aikana saavuttaa talousarvion mukainen tulos. 

 

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeet ovat jatkuneet ja hyvinvointialueen valmistelu siirtyi keväällä Vatelta 

hyvinvointialueen aluehallitukselle. Työryhmä valmistelu jatkuu kiihtyvällä tahdilla kohti syksyä.  

 

Koronatyön jatkuminen ja hyvinvointialueen kiihtyvä valmistelu vaikuttaa Kessoten toimintaan edelleen, 

erityisesti hyvinvointialueen valmistelu on lisännyt Kessoten henkilöstön työkuormaa. 

 

Palveluiden käytön sekä talouteen kohdistuvien toimenpiteiden toteutuessa, tulee vuodelle 2022 hyväksytty 

talousarvio toteutumaan lähes suunnitellusti.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LIITE: 

 

Kuntalaskutus ja talousarvio JHS-luokituksen mukaan 

  


