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1. Toimitusjohtajan katsaus 

Takana on Soiten kolmas toimintavuosi. Integroidun toimintaympäristön kokonaisuus organisaationa on hah-

mottunut. Käynnistysvaiheen jälkeen on voitu keskittyä enemmän toiminnan kehittämiseen. Edelleen on kui-

tenkin paljon tehtävää integroidun organisaation muuttamiseksi toiminnalliseksi yhteistyöksi ja kokonaisvas-

tuullisuudeksi. 

 

Soite organisaationa tunnetaan alueen kuntalaisten keskuudessa. Pääosin Soiten maine on asiakastyytyväi-

syysmittareilla arvioituna hyvä. Alueen asukkaat käyttävät paljon julkisia sote-palveluja ja alueen palvelutar-

jonta on hyvä, palveluverkko tiivis. Virallisiin tilastomittareihin verrattuna Soiten alueella käytetään palveluja 

ns tarpeeseen nähden liikaa, mikä selittää osin myös alueen koskean sotekustannustason – hyvää halutaan 

hyödyntää. Myös henkilöstö on toiminnan tehostamisvaatimusten, muutospaineiden ja osin uhkienkin keskellä 

osoittanut arvostettavaa sitoutuneisuutta organisaatioonsa. Henkilöstönä kävimme kuitenkin läpi myös YT-

prosessin tien. Soiten toimintamalli on monissa yhteyksissä tunnustettu myös valtakunnallisessa sote-

keskustelussa ja soteuudistuksen valmistelutyössä.  

 

Vuosi 2019 jää historiaan suurena talouden tasapainottamisohjelman kautena. Samalla vuosi oli tiedolla joh-

tamisen vahvistamisen ja kehittymisen vuosi. Soiten perustamisvaiheessa eräs sen olemassaolon tavoitteista 

oli sote-kustannusten kasvun hillintä tavoitteena saavuttaa valtakunnallinen keskiarvotaso tarvevakioiduissa 

kustannuksissa. Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävät rakenteet on Soiten yksi strateginen lähtökohta.  

Tavoitteeseen on kuitenkin edelleen matkaa – sitä ennakoi tilinpäätöstiedot. Alueemme palvelutarvekerroin 

on matala, 1,02 mutta kokonaiskustannuksissa olemme maan kalleimpien joukossa.   

 

Koko vuoden kestänyt talouden tasapainottamisohjelman valmistelu ja poliittinen päätöksentekotyö pohjau-

tuivat Soiten hyväksytyn strategian mukaisten tavoitteiden ja tarvittavien toimintamuutosten toteuttamiseen. 

Tavoitteena oli löytää 14 M € suuruiset rakenteelliset säästöt olemassaolevaan kulurakenteeseen.  Talouden 

tasapainottamiseksi, strategian mukaisen uudistuvan palvelurakenteen, avohoidon vahvistamisen sekä uudis-

tuvien palvelumuotojen mahdollistaman palveluverkon toteuttamiseksi tarvittiin kuitenkin myös kipeitä poliit-

tisia päätöksiä. Kuntayhtymän päätöksenteossa ne edellyttävät monensuuntaista ja keskinäistä luottamusta 

sekä tiivistä kuntayhtymän ja omistajien välistä vuoropuhetta, rakentavaa omistajaohjauksellista työtä. Tämä 

työ jäi osin kesken – ja jatkuu uudelle vuodelle.  Soiten strategiset ja toimintasuunnitelmassa budjettivuodelle 

kirjatut tavoitteet haastavat edelleen johtoa.  

 

Talous haastaa Soitea. Jäsenkuntien kantokyky edellyttää kustannusrakenteen muutosta, samoin ennakoitu 

tuleva maakuntarahoituksen taso. Vuoden 2017 poikkeuksellisen hyvän talousvuoden ja -2,5 % prosentin kus-

tannussäästön jälkeen elämä palasi jo vuonna 2018 tutulle talouskasvun uralle ja jatkui vuonna 2019. Toki tuo 

vuotuinen trendi vastaa valtakunnallista sote-kehitystä. Tilikaudella 2019 jouduttiin tekemään lisätalousarvio 

mutta myös tuloutettiin edellisvuosien ylijäämää taseesta jäsen- ja sopimuskunnille. Ylijäämäpalautuksen ja 

normaalista poikkeavan kertaerätuloutuksen vuoksi jäsenkuntien laskutettavat kustannukset kasvoivat vuo-

desta 2018 vain + 1,4 %. Todellinen ja vertailukelpoinen jäsenkuntalaskutuksen kasvu nousi kuitenkin tasolle + 

4,4% eli ennustetun maan keskiarvokasvun tasolle. Jäsenkuntien kustannuskasvu ylitti budjetissa hyväksytyn 

tavoitetason. – Jäsenkuntien kantokykyyn nähden kasvu oli liian suuri. Siksi vuosi päättyikin talouden tasapai-

nottamisohjelman jatkotyön tarpeen tunnelmiin.  

 

Minna Korkiakoski-Västi, toimitusjohtaja 
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2. Kuntayhtymän luottamushenkilöhallinto 

Valtuusto 

Valtuustolla oli vuonna 2019 neljä kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 41 asiaa.  

 

Valtuusto 2017 - 2021 

 

Kunta Jäsen Varajäsen 
   
Halsua Jussi Karhulahti Leena Hietalahti 
   
Kannus  Katri Kykyri  Piia Rautiola 

 Pauli Haaponiemi Pekka Hämäläinen 
   
Kaustinen Kai-Eerik Känsälä  Vesa Paavola 

 Eija Seppä Helinä Tuomela 
   
Kokkola Raimo Hiltunen Jyrki Ojala 

 Sari Innanen, pj Tapani Hankaniemi 

 Tapio Pajunpää Petri Tofferi 

 Riitta Rahkola Johanna Paloranta 

 Tarja Harju-Karhula Matti Uusitalo 

 Esa Kant Erkki Mustasaari 

 Kristiina Teerikangas, I vpj Emilia Teerikangas 

 Anna Nurmi-Lehto Esa Yli-Hallila 

 Hans Snellman Mats Brandt 

 Camilla Wikman Marlén Timonen 

 Pirkko Häli Teija Muuraiskangas 

 Pertti Korvela Pirita Kylmä 

 Tarja Palosaari Pekka Puolimatka 

 Milla Marika Forsell-Tast Johanna Laakso 
   
Kruunupyy Peter Svartsjö, II vpj Inger Wistbacka 

 Sixten Dahlvik Monica Ahlstrand 
   
Lestijärvi  Susanna Hakala Jukka-Pekka Tuikka 
   
Perho  Tapio Peltokangas Esa Kalliokoski 
   
Toholampi  Ilkka Piispanen Jukka Lintilä 
   
Veteli Jussi Torppa Tuija Leivo-Rintakorpi 
   
Reisjärvi (osajäsen) Kaarlo Paavola Antti Vedenpää 

 

Sopimuskuntaedustaja: Pietarsaari: Marcus Suojoki, Evijärvi: Juha Alkio, Kinnula: Manu Toikkanen, Kalajoki: 

Kullervo Niemelä, Alavieska: Annikki Sipilä, Nivala: Esko Kangas 
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Hallitus 

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 16 kertaa ja käsitteli yhteensä 243 asiaa. Kokouksiin ovat jäsenten lisäksi osal-

listuneet valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kuntien nimeämät edustajat. Esittelijöinä halli-

tuksessa ovat toimineet toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, sosiaalijohtaja 

Tarja Oikarinen-Nybacka, johtajaylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä ja vs johtajaylihoitaja Piia Kurikkala. Pöytä-

kirjanpitäjänä ovat toimineet lakimies Anne Harjunpää ja vs hallintolakimies Vilma Kiilunen. 

 

Hallitus 2017 - 2021 

 

Jäsen    Varajäsen   

Veikko Laitila, pj, Kokkola   Riitta Rahkola, Kokkola 

Pekka Nurmi, I vpj, Kokkola   Max Björkskog, Kokkola 

Tomi Kivelä, II vpj, Kokkola    Jari Mäkelä, Veteli 

Anneli Palosaari, Kokkola   Paula Pensaari, Kokkola 

Anja Törmä, Kannus Piia Rautiola, Kannus, valittu 21.10.19 valtuustossa 

(ent. varaj. Tuija Leivo-Rintakorpi) 

Antti Hietaniemi, Perho   Esa Kalliokoski, Perho 

Tuija Leivo-Rintakorpi, Veteli, valittu 21.10.19 valtuustossa  Erkki Lassila, Veteli 

(ent. jäsen Piia Rautiola)  

Marjo Salmi, Kokkola   Seija Haapalehto, Kokkola 

Mauri Lahti, Kokkola   Markku Luomala, Kaustinen 

Jaana Kallio, Kokkola   Pirkko Häli, Kokkola 

Mats Brandt, Kokkola   Hans Snellman, Kokkola 

 

Kuntien nimeämät edustajat hallituksen kokouksissa: 

 

Halsua: Timo Pärkkä, varalla Petri Hotakainen, Kaustinen:  Kai-Eerik Känsälä, varalla Eija Seppä, Kruunupyy: 

Bengt-Johan Skullbacka, varalla Sixten Dalvik, Lestijärvi: Sirpa Parkkila, varalla Pekka Tuikkanen, Reisjärvi: Jyrki 

Halonen, varalla Teuvo Nyman, Toholampi:  Jukka Lintilä, varalla Ville Suomala, Veteli: Jussi Torppa, varalla 

Tuija Leivo-Rintakorpi (Vetelillä ei erikseen kuntaedustajaa 21.10.19 jälkeen, kun Tuija Leivo-Rintakorpi valittu 

hallituksen jäseneksi) 

Tarkastuslautakunta 

Vuonna 2019 lautakunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 83 asiaa. Kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut 

BDO Audiator OY:n JHTT Asko Vanhatupa Kokkolasta.  

 

Tarkastuslautakunta 2017 - 2021 

 

Jäsen   Varajäsen   

Ilkka Piispanen, pj, Toholampi Jussi Karhulahti, Halsua 

Tarja Harju-Karhula, vpj, Kokkola  Esa Kant, Kokkola 

Katri Aro, Kannus  Mirja Kallio, Kokkola 

Johanna Järvelä, Veteli  Elli Ukskoski, Perho, valittu 27.5.19 valtuustossa  

(ent. varaj. Minerva Rannila, Perho) 

Kari Harju, Kruunupyy  Peter Svartsjö, Kruunupyy 
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Ruotsinkielinen jaosto 

Vuonna 2019 jaosto kokoontui viisi kertaa ja käsitteli 61 asiaa. Ruotsinkielisessä jaostossa on esittelijänä toimi-

nut kehittämisjohtaja Jussi Salminen ja sihteerinä Mikaela Smeds.  

 

Ruotsinkielinen jaosto 2017 - 2021 

 

Jäsen   Varajäsen   

Hans Snellman, pj, Kokkola  Christer Sourander, Kokkola 

Jesper Sundström, vpj   Maria Södergård-Sundell, Kokkola 

Susanne Hongell, Kruunupyy  Liane Byggmästar, Kruunupyy 

Tapani Myllymäki, Kruunupyy Anne-Maria Hästbacka, Kruunupyy 

Carita Söderbacka, Kruunupyy Ulla-Maria Åstrand, Kruunupyy 

Teija Muuraiskangas, Kokkola Johan Candelin, Kokkola 

Max Björkskog, Kokkola  Pekka Nokso-Koivisto, Kokkola 

Yksilöasioiden jaosto  

Jaosto kokoontui kymmenen kertaa ja käsitteli 38 asiaa. Esittelijänä toimi kehittämisjohtaja Jussi Salminen. 

 

Yksilöasioiden jaosto 2017 - 2021 

 

Jäsen   Varajäsen   

Seija Haapalehto, pj, Kokkola  Marjo Salmi, Kokkola 

Erkki Lassila, vpj, Veteli  Antti Hietaniemi, Perho 

Riitta Rahkola, Kokkola  Paula Pensaari, Kokkola 

Anja Törmä, Kannus  Anneli Palosaari, Kokkola 

Mats Brandt, Kokkola  Hans Snellman, Kokkola 
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3. Johtajaylilääkärin katsaus 

Soiten kolmas toimintavuosi on vahvistanut integraatiota ja osoittautunut toiminnalliseksi menestykseksi.  

 

Soiten strategisia tavoitteita on toteutettu onnistuneesti. Päivystävä keskussairaala, integroitunut potilaan 

hoitopolku, avohoitoisuus ja kotona asumista tukeva terveyden- ja sairaanhoito sekä ennaltaehkäisy ovat kes-

keisiä strategisia elementtejä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon joustava yhteistyö ja yhteisen 

potilas- ja asiakaskertomusjärjestelmän hyödyntäminen toimivat saumattomasti potilaan hoidon tukena. 

 

Keskeisenä toiminnan ohjaajana on ollut potilaskeskeisyys ja avohoitoisuus sekä kotona asumisen tukeminen. Näi-

den tavoitteiden toteutumisen kannalta ratkaisevan tärkeitä ovat hyvin toimivat hoitoketjut ja yhteinen visio toi-

minnasta koko kuntayhtymän alueella.  

 

Soitessa hoitoketjuja on saatu toimimaan hyvin ja yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 

on käynnistynyt hienosti. Keskussairaalan yhteydessä aloitettu integroitu päivystys- ja diagnostiikkaosasto PäDi ja 

neurologian ja kuntoutuksen yksikkö NeKu ovat päässeet vuoden aikana hyvään alkuun ja lunastaneet paikkansa. 

Potilaiden nopea hoitoon pääsy ja kuntoutuksellinen hoitotyö  ovat parantaneet hoidon vaikuttavuutta ja nopeutta-

neet hoitoketjun sujumista. Päivystys- ja diagnostiikkaosastolla hoitoajat ovat lyhyet, 1-3 vrk, potilaan tehokas diag-

nostiikka ja optimaalisen jatkohoitopaikan nopea kartoitus toimivat, ja koordinoivien hoitajien työpanosta on pys-

tytty hyödyntämään. Sekä Pädin että Nekun kiinteässä yhteistyössä toimivat yle- ja esh osastot sekä kotisairaala ja 

tehostettu kotikuntoutus tukevat toistensa toimintaa niin, että esimerkiksi aivohalvauspotilaan hoitoketjun pituus 

on lyhentynyt n  50 päivästä n 30 päivään. 

 

Päivystävän keskussairaalan toiminnan turvaaminen on yksi Soiten strategian kulmakivistä. Muuttuva valtakunnalli-

nen lainsäädäntö on ollut haastamassa keskussairaalan toiminnan jatkumista, mutta uuden asetusluonnoksen myö-

tä tulevaisuus näyttää turvatulta. Pystymme uuden keskittämisasetusluonnoksen perusteella jatkamaan keskeisiä 

erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja tätä kautta turvaamaan sekä kiireettömän että päivystyksellisen toiminnan. 

Järjestämissopimusta muokataan uuden lainsäädännön mukaiseksi ja neuvottelut yhteistyöstä OYS erva alueella 

jatkuvat. Yhtenä elementtinä yhteistyössä on yhteisen osuuskunnan toiminnan aloittaminen. Pilottina toiminnasta 

on aloitettu urologian ja gastrokirurgian yhteistyö OYS ja KPKS välillä, ja kokemukset ovat olleet hyvät.  

 

Sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa haasteena on lääkäripula. Haasteista huolimatta olemme 

kuitenkin kyenneet pitämään yllä laaja-alaista päiväaikaista toimintaa alueellisesti erittäin kattavassa palveluverkos-

samme kuten myös keskitettyä päivystystä pääasiassa omien lääkäreidemme turvin. Hoitotakuun toteutumisessa on 

haastetta yksittäisillä erikoisaloilla. Pääasiassa hoitotakuu toteutuu. 

 

Terveyskeskusten toimintaa haittaa edelleen hankala lääkärivaje. Varsinkin pienempien terveysasemien lääkäriva-

kanssien täyttö on haasteellista. Vastaanotolle pääsyä helpottamaan on aloitettu vastaanottotoiminnan uudista-

misprosessi, jossa pyritään entistä enemmän hyödyntämään digitaalisia menetelmiä ja nopeuttamaan hoidon aloi-

tusta uuden moniammatillisen työtavan avulla. Prosessit ovat vasta alussa ja kokemuksia näistä on saatavilla vuo-

den 2020 aikana. 

 

Hoidon laatu on Soitessa hyvä. Potilasvahinkojen määrä on laskenut lähes puoleen aiempiin vuosiin verrattuna, 

korvattavia potilasvahinkoja v. 2019 oli vain 26, joka on 27 % ilmoitetuista potilasvahingoista. Tekonivelleikkausten 

infektioprosentti, 1,3 % vuodessa on erittäin matala. Henkilökunnan rokotuskattavuus on korkea, 83 %. Potilastyy-

tyväisyys on hyvällä tasolla, annettujen palautteiden suositteluluku (NPS) on 78. 

 

Pirjo Dabnell, johtajaylilääkäri 
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4. Johtajaylihoitajan katsaus 

Hoitotyössä painopistettä on pyritty siirtämään yhä enemmän hoitotyön prosessien kehittämiseen ja johtami-

seen. Hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen tulee kiinnittää myös jatkuvasti huomiota. Asiakkaan/potilaan mu-

kaan ottaminen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen on keskeinen tekijä onnistuneen hoitoketjun luomisek-

si. Moniammatillinen tiimityöskentely tuo kokonaisvaltaisen näkemyksen hoitotyöhön ja yhdessä työskennel-

lessä saadaan kaikki osaaminen käyttöön. Viime vuonna yhtenä kehittämiskohteena oli parantumattomasti 

sairaan potilaan hoitoketjun kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden ja hankkeen mukaisesti. Kehittämis-

työn tuloksena parantumattomasti sairaan potilaan hoitoketju päivitettiin Soitessa ja yhteistyötä tiivistettiin 

edelleen eri toimijoiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin perustason ja erityistason toiminnan integraa-

tioon ja hoidon laatuun. Soite oli myös mukana Erva-alueen hanketyöskentelyssä palliatiivisen hoidon kehit-

tämiseksi.  

 

Hoitohenkilökunnan riittämättömyys tuli viime vuoden aikana yhä vahvemmin esille myös Soitessa. Kesän ja 

joulun aikana hoitohenkilöstöstä oli selkeää pulaa koko Soiten alueella ja koulutettua henkilöstöä ei riittänyt 

kaikkiin yksiköihin tarpeeksi. Kyseisinä ajankohtina jouduimme supistamaan toimintaa yhdistelemällä osastoja 

sekä pitämällä sulkuja toiminnoissa kuten jo useana vuonna aikaisemminkin. Lisäksi joulun aikana teimme pai-

kallisen ratkaisun työvuorolistojen yhdistämisestä sekä suunniteltujen lisävuorojen tekemisestä hoitohenkilös-

tön osalta. Tämä mahdollisti sen, että joulun aikana koulutettua henkilöstöä riitti jokaiseen yksikköön ja hoi-

don laatu sekä potilasturvallisuus pystyttiin varmistamaan. Hoitohenkilöstön riittävyyden ja osaamisen tur-

vaamiseksi henkilöstön liikkuvuuteen sekä potilaiden ohjautumiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huo-

miota Soitessa. Myös rekrytointiin tulee panostaa jatkossakin, jotta pystymme varmistamaan osaavan ja am-

mattitaitoisen hoitohenkilöstön. 

 

Hoitotyön toimia oli julkisessa haussa viime vuonna 45 kpl ja hakemuksia näihin tuli 224kpl. Hakemuksien mää-

rä avoimiin toimiin vaihteli 0-5 välillä, heikoin tilanne on maakunnan alueella.  

 

Hoitotyön opiskelijoita Soiteen tulee päänsääntöisesti omalta paikkakunnalta, mutta myös lukuisista muista 

oppilaitoksista Keski-Pohjanmaan ulkopuolelta mm. Oulusta, Seinäjoelta ja Vaasasta. Opiskelijoiden antama 

kokonaisarvosana ohjauksesta oli 8.68 Cles-mittarilla arvioituna. Suurin osa vastaajista koki saavuttaneen 

osaamistavoitteet harjoittelujaksolla erittäin hyvin ja jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehittymistä. 

66% vastaajista suositteli yksikköä harjoittelupaikaksi. Jatkossa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, 

että harjoittelupaikat jakautuvat tasaisemmin eri yksiköiden kesken mahdollistaen laadukkaan ja yksilöllisen 

ohjauksen. 

 

Tiedolla johtaminen on ollut vahvasti esillä hoitotyön johtamisessa ja tietojärjestelmien merkitystä on nostettu 

yhä enemmän esille päätöksenteon tukena. Hoitotyön resurssien allokoinnista on keskusteltu myös Soitessa ja 

alustavia suunnitelmia sekä kokeiluja on tehty viime vuoden aikana. Hoitotyön esimiestyön lisäämistä virka-

ajan ulkopuolelle on pilotoitu Soitessa helmikuusta 2019 alkaen. Pilotin tavoitteena on esimiestyötä vahvista-

malla allokoida hoitotyön resursseja tehokkaammin yksiköiden välillä, vähentää ulkopuolisten sijaisten käyttöä 

ja vahvistaa yhteistyötä. Pilotissa ovat mukana osastonhoitajat sekä apulaisosastonhoitajat yleislääketieteen 

osastoilta Y1 ja Y0, yhteispäivystyksestä, päivystys- ja diagnostiikkaosastoilta sekä neurologian ja vaativan kun-

toutuksen osastolta. Kokemukset ovat olleet myönteiset ja pilottia on jatkettu toistaiseksi. Yhteistyö ja integ-

raatio yksiköiden välillä on koettu parantuneen pilotin aikana. 

 

Piia Kurikkala, vs. johtajaylihoitaja 
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5. Sosiaalijohtajan katsaus 

Soiten sosiaalihuollossa jatkui edelleen monien muutosten ja kehittämistehtävien eteenpäin vieminen. Hank-

keiden työ jatkui (Lape, Ote, ProSos) osin vielä hanketyönä, mutta enimmäkseen jo jalkauttamisena niin, että 

hankkeissa kehitetyt toiminnat saataisiin käyttöön arkityössä. Edelleen toteutettiin myös pilotteja, joissa ko-

keiltiin toimintamuutoksia. Näitä olivat mm. lapsiperheiden palveluohjauskokeilu ja aikuissosiaalityön intensii-

visen sosiaaliohjauksen kokeilu.  

 

Sosiaalityössä ja sosiaalihuollossa on vuoden aikana ollut erityisen paljon esillä perheiden vaikeat erotilanteet, 

vaikeat huolto- ja tapaamisriidat, huumeiden käytön aiheuttamat ongelmat, sosiaalinen kuntoutus, pitkäaikais-

työttömien nykyistä intensiivisempien palvelujen tarve, lasten ja perheiden korkealla pysyvä tuen ja palvelujen 

tarve, viranomaisyhteistyö moniongelmaisten ja paljon palveluita käyttävien palvelujen järjestämisessä sekä 

aikuisten sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi. Sosiaalihuollon palveluissa on pysyttiin pääosin lakien mää-

räämissä hakemusten käsittelyajoissa, eniten asiassa on ollut ongelmia vammaishuollossa, mutta sielläkin ti-

lanne parani vuoden loppua kohden.  

 

Sosiaalihuollon ja sosiaalityön toiminnat ovat Soitessa sijoittuneet asiakas- ja prosessilähtöisesti muodostetuil-

le toimi-, palvelu- ja vastuualueille eri puolille Soiten organisaatioita. Lisäksi toimitaan koko maakunnan alueel-

la. Sosiaalihuollon ammattilaiset ovat vuoden aikana pohtineet paljon asiakasprosessien jatkuvuutta ja yhte-

näisyyttä sekä sitä, miten vältettäisiin päällekkäisen työn tekemistä. Tämä työ jatkuu edelleen. Vuoden 2019 

aikana suunniteltu ja päätetty Perheiden palvelujen organisaatiomuutos, siirtyminen seitsemästä palvelualu-

eesta neljään palvelualueeseen, vaikuttaa todennäköisesti asiaan myönteisesti. Muutos tapahtuu vuoden 2020 

alusta.  

 

Sosiaalihuollon toimivuutta vaikeutti vuoden aikana edelleen sosiaalityöntekijäpula, vaikka tilanne koko Soiten 

tasolla parani kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikein tilanne oli lastensuojelussa ja perhetukipalve-

luissa, siellä laillistettujen sosiaalityöntekijöiden määrä oli palvelualueista pienin. Asiaan on pyritty vaikutta-

maan palkkaohjelmalla, kehittämällä työyhteisöjä, täydennyskoulutusjärjestelyillä ja työnohjauksella. Määräai-

kaisten sosiaalityön opiskelijoiden opintojen edistymistä on myös tuettu edelleen. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisia muistutuksia tehtiin 10 (27 vuonna 

2018) kappaletta. Muistutuksia tehtiin lastensuojelusta ja perhetukipalveluista, kotihoidosta, vammaispalve-

luista ja perheoikeudellisista palveluista. Muistutuksissa käsiteltiin asiakasprosessin sujuvuuden puutteita, 

työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisen ja kuuntelemisen ongelmia, tyytymättömyyttä palvelujen sisältöön, 

asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimivuutta. Muistutuksista käytiin aina keskustelu palvelualeen ja yksit-

täisten työntekijöiden kanssa. Muistutuksissa esiin nostettuja asioita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  

Yhteistyötä ostopalvelujen tuottajien ja Soiten kesken on kehitetty. Palvelusopimuksissa on entistä enemmän 

kiinnitetty huomiota yhteistyöneuvottelujen pitämiseen ja toiminnallisten muutosten valmistelusta tiedotta-

miseen. Myös yhteistyöhön ja toiminnan tehokkuuteen on kiinnitetty huomiota. Ostopalvelujen ja oman toi-

minnan tulee toimia yhdessä tiiviisti yhteisessä asiakasprosessissa ja eri siirtymävaiheisiin on kiinnitettävä tar-

peeksi huomiota. Viranomaisyhteistyö on jatkunut tiiviinä mm. Kelan kanssa.  

 

Vuoden aikana maan edellisen hallituksen kärkihankkeista jatkui muutosagentin työn Lape-hankkeessa vuoden 

loppuun asti. Maakunnallinen Lape-ohjausryhmä jatkoi toimintaansa. Ryhmä on tärkeä yhteistyökanava Soiten 

ja alueen kuntien kesken. Se suuntaa ja linjaa lapsi- ja perhepalveluiden yhteistyötä ja toimia Soiten alueella. 

Lape-muutosagentti työskenteli koko vuoden lapsiperheiden palvelujen kehittämiseksi, syyskaudella tärkeim-

pänä työnä oli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2024 tekeminen. Suunnitelma valmistui vuo-

den loppuun mennessä ja tulee valtuustojen käsittelyyn vuoden 2020 keväällä. ProSos -hanke päättyi keväällä 
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2019 ja Soiten kärkiteemoiksi jatkokehittämisessä, osana jokapäiväistä toimintaa, valittiin mm. taloussosiaali-

työn ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen. Aikuissosiaalityön kehittämistä on osaltaan tukenut Kuntaliiton 

aikuissosiaalityön kehittäjäverkoston työhön osallistuminen. Enter-elämässä eteenpäin -hanke alkoi ja pääsi 

hyvin vauhtiin, hakkeessa keskitytään jalkautuvaan ja etsivään päihdetyöhön. 

 

Soiten kehittämisyksikkö ja SonetBotnia tukivat sosiaalihuollon toimintaa mm. hankevalmistelun sekä hank-

keiden seurantaa tekemällä ja nostamalla esiin uusia kehittämisajatuksia. Alueen kuntien ja järjestötoimijoiden 

sekä muiden viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä ja jatkettiin yhteistyön syventämistä. Muiden toimijoi-

den kanssa tehtävä yhteistyö ja yhdessä toimiminen on erittäin tärkeää. 

 

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän, Sosiaali Effican, toimivuutta kehitettiin ja kiinnitettiin edelleen huo-

miota yhtenäisiin toimintatapoihin ohjelman käytössä. Sosiaali Effican sähköiset palvelut laajenivat vuoden 

2019 alusta ja käyttö lisääntyi vähitellen. Sosiaalihuollossa alettiin myös valmistautua sosiaalihuollon Kantaan 

ja tehtiin suunnitelmia erityisesti vanhojen, ennen yhteistä Efficaa käytössä olleiden järjestelmien ns. vanhojen 

tietojen siirtämisestä Kantaan. Toiminnan ja talouden yhteys sekä tilastotiedot sosiaalihuollon toiminnoista 

ovat vähitellen kehittyneet mm. yhteisen tietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Tiedolla johtamisen vahvis-

taminen on edelleen tärkeää. Sosiaalihuollon seurantajärjestelmien kehittämiseen pystyttiin hieman parem-

min suuntamaan resurssia, mutta edelleen asiassa on tekemistä ja työ jatkuu 2020. 

 

Asiakasraatien ja maakunnallisten vanhus- ja vammaisneuvoston työ jatkui ja sen kautta saatiin suoria kanavia 

asiakkaisiin. Sosiaalihuollossa toimi lisäksi tiettyihin palveluihin suuntautuvia kehittäjäasiakkaita ja asiakasosal-

lisuusryhmiä. Myös uusien toimintojen suunnitteluissa on kuultu asiakkaita ja asiakkaat ovat olleet mukana 

kertomassa, millaisia palveluja tarvitaan ja mitä tulee kehittää. Esimerkkinä tällaisesta oli Kokemusta rikkaam-

mat nuorten kannanotto Soiten lastensuojelun kilpailutuksen valmistelussa.  

 

Sosiaalihuollon vuosi oli kaiken kaikkiaan täynnä toimintaa ja monenlaisia muutoksia. Perustoiminnan pyörit-

tämisen lisäksi ja osana sitä muutokset vaativat sosiaalihuollon toimijoilta paljon voimavaroja. Toisaalta ne 

toivat työyhteisöihin uutta mietittävää ja osin myös kyseenalaistivat tuttuja toimintatapoja. Yhteisenä johto-

ajatuksena oli erityisesti toiminnallisen integraation syventäminen, siihen liittyvien toimintamallien etsiminen 

ja hiominen. Erityisesti nousi esille yhdessä tekeminen eri toimi-, palvelu- ja vastuualueiden kesken. Vuosi vaih-

tui uusien kehittämishankkeiden suunnittelun, erityisesti Sotekeskus- ja Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne-

uudistushankkeiden suunnittelun merkeissä.  
 

Tarja Oikarinen-Nybacka, sosiaalijohtaja 
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6. Talousarvion toteutuminen  

Soiten tilikausi 2019 oli nykymuotoisen sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integ-

roivan kuntayhtymän kolmas tilikausi. Tilikausi 2019 oli tilikauden 2018 tapaan haastava ja tilikauden 2017 

kaltaista menestystä ei onnistuttu uusimaan.  Soiten tavoitteena on jäsenkuntien tarvevakioitujen sotekustan-

nusten saattaminen maan keskiarvoon. Työ on vielä kesken. Säästökohteita ja entistä parempaa kustannusvai-

kuttavuutta etsittiin kyllä koko vuosi laajassa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, mutta maaliin on vielä matkaa. 

Tilikauden keskeisin erityispiirre oli aikaisempien vuosien kertyneiden ylijäämien palauttaminen kunnille. Pa-

lautuksen kirjanpidolliseen toteuttamiseen pyydettiin ohjeita kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta ja sen myö-

tä tilinpäätös 2019 muodostui alijäämäiseksi n. 8,6 miljoonaa euroa.  

 

Jäsenkuntalaskutuksen kokonaismääräksi muodostui palautusten jälkeen 263,3 miljoonaa euroa. Tämä on 5,3 

miljoonaa euroa ja 2,0 prosenttia vähemmän kuin muutetussa talousarviossa asetettu tavoite. Kuntayhtymä 

pysyi jäsenkuntalaskutuksen osalta budjetissa edellisten tilikausien ylijäämien palautuksen ansiosta.  Jäsenkun-

tien kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,41 % (4,38 % ilman edellisten tilikausien ylijäämi-

en palautusta). Soiten tavoitteena on puolittaa jäsenkuntien sotekustannusten kasvu ja saattaa jäsenkuntien 

sotekustannukset maan keskiarvoon. Tältä osin Soite epäonnistui vuonna 2019.  

 

Bruttomenot toteutuivat budjetoitua korkeammalla tasolla. Ylitys oli 9,0 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia. 

Tuloksen kannalta olennaista on, että nimenomaan suurimmat kustannuserät, henkilöstökulut ja palveluiden 

ostot, ylittyivät.  

 

Tuotot kokonaisuudessaan ennen palautuksia ylittivät talousarvion noin 15 miljoonalla eurolla eli 4,5 prosentil-

la. Myyntituotot ennen palautuksia ylittyivät noin 14,9 miljoonalla eurolla eli 4,89 prosentilla. Asiakasmaksut 

toteutuivat talousarvion mukaisesti.  

 

Talousarviovuonna tehtiin lisätalousarvio, jolla hyväksyttiin 6,6 M€ lisäys jäsenkuntien maksuosuuksiin. Tämä 

ei kuitenkaan toteutunut kokonaisuudessaan, lopullinen ylitys oli 1,2 M€ alkuperäiseen talousarvioon verrat-

tuna.  

 

Investointimäärärahasta 16,1 M €, käyttö toteutui noin 7,7 M € (toteumaprosentti brutto 47,7 %). Osasyynä 

investointien toteutumattomuuteen oli rakentamiseen liittyvien investointien käynnistyminen budjetoitua 

hitaammin. 

 

KÄYTTÖTALOUS 

Alkuperäinen 

talousarvio 

Talousarvio- 

muutokset 

Talousarvio 

muutosten jäl-

keen 

Toteutunut   

2019 Poikkeama Tot % 

TOIMINTATUOTOT 

      Myyntituotot  299 846 620 6 600 000 306 446 620 306 161 045,83 -285 574 99,9 

Maksutuotot 19 565 471 0 19 565 471 19 591 405,21 25 934 100,1 

Tuet ja avustukset 2 901 800 0 2 901 800 3 007 481,08 105 681 103,6 

Muut tuotot 5 672 135 0 5 672 135 5 758 368,33 86 233 101,5 

Yhteensä 327 986 026 6 600 000 334 586 026 334 518 300,45 -67 726 100,0 

TOIMINTAKULUT 

      Henkilöstökulut 

        Palkat ja palkkiot 137 845 438 2 988 544 140 833 982 145 918 557,69 5 084 576 103,6 

  Henkilöstösivukulut 

          Eläkekulut 24 244 606 516 719 24 761 325 27 799 983,26 3 038 658 112,3 

    Muut henkilöstösivukulut 6 036 090 94 737 6 130 827 4 949 204,40 -1 181 623 80,7 

Palvelujen ostot piirin ulkop. 16 890 059 3 000 000 19 890 059 21 115 058,49 1 224 999 106,2 

Palvelujen ostot 78 846 475 0 78 846 475 79 485 532,40 639 057 100,8 
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Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 351 900 0 26 351 900 27 342 508,75 990 609 103,8 

Avustukset 13 205 848 0 13 205 848 14 531 313,62 1 325 466 110,0 

Muut toimintakulut 18 140 609 0 18 140 609 16 030 196,02 -2 110 413 88,4 

Yhteensä 321 561 025 6 600 000 328 161 025 337 172 354,63 9 011 330 102,7 

TOIMINTAKATE 6 425 000 0 6 425 000 -2 654 054 -9 079 055 -41,3 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

     Korkotuotot 0 

 
0 51 579,03 51 579 

 Muut rahoitustuotot 0 

 
0 254 738,91 254 739 

 Korkokulut -65 000 

 
-65 000 -40 298,23 24 702 62,0 

Muut rahoituskulut 0   0 -9 674,37 -9 674 

 Yhteensä -65 000   -65 000 256 345,34 321 345,34 -394,4 

VUOSIKATE 6 360 000 0 6 360 000 -2 397 709 -8 757 710 -37,7 

POISTOT  -6 360 000 

 
-6 360 000 -6 826 490,08 -466 490 107,3 

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 -9 224 199 -9 224 200 ######## 

Varausten ja rahastojen muutokset 

  
492 164,12 492 164 

 Poistoeron muutos 

   
0,01 0 

 Rahastojen muutos 0   0 130 469,79 130 470   

yhteensä 0   0 622 633,92 130 470   

TILIKAUDEN ylijäämä/alijäämä 0 0 0 -8 601 565 -8 601 566,00   

Toimintatuotot 

Kuntapalautusten jälkeen tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot (ulkoiset) yhteensä ovat 334,5 miljoonaa 

euroa. Lopullisiin vuoden 2018 kustannuksiin verrattuna jäsenkuntien kustannukset kasvoivat 3,67 miljoonaa 

euroa eli 1,41 prosenttia. Tilikaudet eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, koska vuonna 2019 palau-

tettiin jäsen- ja sopimuskunnille aikaisempien vuosien kertyneitä ylijäämiä noin 8,6 miljoonaa euroa. Jäsenkun-

tien osuus palautuksesta oli noin 7,7 miljoonaa euroa. Mikäli kertaluonteista palautusta ei oteta huomioon, 

olisivat jäsenkuntien kustannukset kasvaneet 11,37 miljoonaa euroa eli 4,38 prosenttia. 

 

Kuntien laskutuksen osalta toiminta voidaan jakaa suoriteperusteisen hinnaston mukaan laskutettaviin palve-

luihin ja niin sanotun Numeruslaskutuksen piirissa oleviin palveluihin. Suoriteperusteisesti toteutettava lasku-

tus perustuu siihen, että tuotteilla on ennalta päätetty hinta. Numeruslaskutuksen osalta toteutuneet kustan-

nukset kohdistetaan jäsenkunnille valitun ajurin perusteella, mikä tarkoittaa pääsääntöisesti asiakkaiden tai 

käyntien määrää.  Asiakaspalvelujen ostot kohdistetaan läpilaskutusperiaatteella potilaan kotikunnalle.  

 

Jäsenkuntien keskinäisessä kustannusten jaossa huomioidaan suoriteperusteisen kustannuksen lisäksi potilas-

kohtainen kalliin hoidon tasaus sekä tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä vuosittaisten suurten kokonaiskustan-

nusten tasaus, jossa keskimääräistä kasvua 5 % suuremmat kasvut tasataan jäsenkuntien kesken asukasluvun 

suhteessa.  

Toimintakulut 

Toimintakulut yhteensä 

 

Toimintakulut toteutuivat kokonaisuudessaan suunniteltua suurempina. Muutetun talousarvion mukaiset ul-

koiset kustannukset ylittyivät noin 9 miljoonalla eurolla eli noin 2,75 prosentilla. 

  

Menolajit 2019 TA (M€) TP (M€) TOT (%) Osuus menoista (%) 

Henkilöstökulut 171,7 178,7 104,04 % 52,99 % 

Palveluiden ostot 98,7 100,6 101,89 % 29,84 % 

Erikoissairaanhoito 19,9 21,1 106,16 % 6,26 % 

Kuntoutuspalvelut 0,9 1,1 119,67 % 0,33 % 
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Perusterveydenhuolto 0,5 0,5 100,71 % 0,14 % 

Sosiaalipalvelut 24,9 23,7 95,11 % 7,03 % 

Vammaispalvelut 8,0 7,8 97,49 % 2,30 % 

Perhehoidon palkkiot 1,0 1,1 111,24 % 0,32 % 

Muut palveluiden ostot 43,6 45,3 104,04 % 13,45 % 

Aineet ja tarvikkeet 26,4 27,3 103,76 % 8,11 % 

Avustukset 13,2 14,5 110,04 % 4,31 % 

Muut toimintamenot 18,1 16,0 88,37 % 4,75 % 

Yhteensä 328,2 337,2 102,75 % 100,00 % 

 

Henkilöstökulut 

 

Henkilöstökulut ylittivät budjetoidun noin 7 miljoonalla eurolla eli noin 4,04 prosentilla. Kilpailukykysopimuk-

sen mukainen lomarahan leikkaus poistuu, tämän vuoksi henkilöstökustannusta rasittaa ko. erän kirjaaminen 

lomapalkkavelan muutokseen. Organisaation tavoitteena on ollut hyödyntää mm. eläköitymistä jättämällä osa 

vapautuvista vakansseista täyttämättä. Tässä ei ole onnistuttu vuonna 2019. Osittain on myös niin, että tiet-

tyihin työtehtäviin ei ole ollut saatavilla riittävästi työvoimaa. 

 

Palveluiden ostot 

 

Palveluiden ostot ylittivät kokonaisuudessaan budjetin noin 1,8 miljoonalla eurolla eli noin 1,9 prosentilla. 

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut eli niin sanotut piirin ulkoiset ostot ylittivät muutetun talousarvion noin 1,2 

miljoonalla eurolla eli noin 6,1 prosentilla. Piirin ulkoisen hoidon osalta vastaava toteutuma vuodelta 2018 oli 

18,5 miljoonaa euroa eli nousua oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,6 miljoonaa euroa.  

 

Muiden palvelujen osalta budjetti ylittyi noin 1,8 miljoonaa euroa eli 4,04 prosenttia. Vakuutusten osalta näkyy 

potilasvahinkovastuun määrän vähentyminen sen johdosta, että kunnilta poistuu oikeus periä vammaisille 

tarjotuista palveluista aiheutuneita kuluja. Tulevien vuosien vastuiden väheneminen on kirjattu menonoikaisu-

na.  

 

Muiden palvelujen ostot 2019 TA (M€) TP (M€) Erotus (€) TOT (%) 

Toimistopalvelut -1,0 € -1,2 € -0,2 € 120,75 % 

ICT-palvelut -3,8 € -4,2 € -0,4 € 109,96 % 

Vakuutukset -1,0 € 1,4 € 2,4 € -140,59 % 

Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -6,1 € -7,0 € -0,9 € 114,55 % 

Huolto- ja kunnossapitopalvelut -1,7 € -1,7 € 0,0 € 97,33 % 

Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2,8 € -4,0 € -1,2 € 141,80 % 

Henkilöstön koulutus -1,0 € -0,9 € 0,1 € 92,99 % 

Asiantuntijapalvelut -9,9 € -11,1 € -1,2 € 112,09 % 

Laboratorio- ja röntgenpalvelut -8,1 € -8,3 € -0,2 € 102,38 % 

Muut palvelut -8,2 € -8,4 € -0,2 € 102,66 % 

Yhteensä -43,6 € -45,3 € -1,8 € 104,04 % 
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Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät budjetin 1,0 miljoonalla eurolla eli noin 3,76 prosentilla. Ylitykset jakau-

tuivat melko tasaisesti erilaisten ostojen kesken. Keskeisimpiä ylityksiä olivat esimerkiksi hoitotarvikkeet noin 

0,8 miljoonaa euroa eli 8,58 prosenttia sekä lämmitys, sähkö ja vesi 0,2 miljoonaa euroa eli 15,22 prosenttia. 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2019 TA (M€) TP (M€) Erotus (€) TOT (%) 

Toimistotarvikkeet -0,6 -0,6 0,1 91,49 % 

Elintarvikkeet -2,2 -2,4 -0,1 106,36 % 

Vaatteisto -0,1 -0,1 0,0 70,12 % 

Lääkkeet, laboratorio- ja apteekkitarvikkeet -7,7 -7,5 0,2 97,03 % 

Hoitotarvikkeet -9,7 -10,6 -0,8 108,58 % 

Kuntoutuksen apuvälineet -1,7 -1,9 -0,2 113,95 % 

Puhdistusaineet ja tarvikkeet -0,4 -0,4 0,0 101,41 % 

Lämmitys, sähkö ja vesi -1,4 -1,7 -0,2 115,22 % 

Kalusto -1,2 -1,1 0,1 95,01 % 

Huolto- ja kunnossapitotarvikkeet -0,8 -0,5 0,2 70,04 % 

Kanttiinin ostot -0,2 -0,2 0,0 96,05 % 

Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat -0,2 -0,4 -0,2 200,00 % 

Yhteensä -26,4 -27,3 -1,0 103,76 % 

 

Muut toimintamenot 

 

Muut toimintakulut alittivat budjetin noin 2,1 miljoonalla eurolla eli 11,63 prosentilla. Muista kuluista keskei-

simpiä ovat vuokrakulut, joihin muiden toimintamenojen alittuminen lähestulkoon kokonaisuudessaan kohdis-

tuu. 

 

Sisäiset menot 

 

Sisäiset kulut alittuivat kokonaisuudessaan 1,7 miljoonaa euroa.  

 

Sisäiset kulut 2019 TA (M€) TP (M€) Erotus (€) TOT (%) 

Sisäiset organisaation johdon kulut -9,3 -3,5 5,8 37,34 % 

Sisäiset henkilöstöpalvelut -21,3 -24,4 -3,1 114,72 % 

Sisäiset tekniset palvelut -15,1 -16,3 -1,3 108,31 % 

Sisäiset tietohallinto palvelut -7,6 -7,7 -0,2 102,18 % 

Sisäiset muut laskutettavat palvelut -8,4 -9,3 -0,8 109,97 % 

Sisäiset muut kohdistettavat palvelut -7,4 -6,1 1,3 82,34 % 

Sisäiset kulut yhteensä -69,0 -67,3 1,7 97,51 % 

 

Rahoitustuotot ja –kulut 

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettotuotto oli 256.345 euroa. Lainojen korkokustannukset olivat 32.222 euroa. 

Vuonna 2019 nostettiin uutta talousarviolainaa 12 miljoonan euron edestä, lisäksi nostettiin 8,6 miljoonan 

euron laina edellisten tilikausien ylijäämäpalautuksen maksamiseksi. 
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Suunnitelman mukaiset poistot 

 

Suunnitelman mukaiset poistot ylittivät budjetin noin 0,5 miljoonalla eurolla eli noin 7,3 prosentilla. 

 

Varausten käsittely 

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin 0,5 miljoonan euron suuruisen varaus henkilöstön työhyvin-

voinnin, kehittämisen ja muutosjohtamisen tueksi. Varauksia purettiin yhteensä 492.164 euroa vuonna 2019.  

  

Tilikauden tuloksen käsittely 

 

Talousarvion 2019 hyväksymisen yhteydessä oli hyväksytty tilinpäätöksen tuloksen menettelyn periaatteet, 

joiden edellyttämällä tavalla tarkoitus oli, että jäsenkunnille palautetaan tilikauden mahdollinen ylijäämä ja 

kuntayhtymä tekee nolla-tuloksen. Tästä poiketen esitys on kuitenkin, että kuntayhtymä tekee alijäämäisen 

tilinpäätöksen ja alijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämät tilille vähentämään edellisten tilikausien 

ylijäämää. Näin toimittaessa toteutuu valtuuston päätös edellisten tilikausien ylijäämien palauttamisesta kun-

nille. Toteutustapa on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukainen.   

 

Rahastojen vähennyksen jälkeen rahastojen nettomuutos oli 130.470 euroa. 

 

Tilikauden alijäämä 

 

Tilikauden alijäämäksi tuloslaskelmassa muodostuu 8.601.565 euroa.  

 

Tulos jää alijäämäiseksi kunnille tehdyn edellisten tilikausien ylijäämien palautuksen määrän verran. Toteutuk-

seen on pyydetty ja saatu ohjaus kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta.  

 

Investointihankkeiden toteutuminen 

 

Investointimääräraha brutto oli 16,1 M€ ja käyttö toteutui 7,7 M€ (toteumaprosentti 47,7 % brutto). Raken-

tamista koskevat investoinnit etenivät budjetoitua hitaammin. Näitä ovat lähinnä leikkaustoiminnan yhdistä-

minen, F-siipi (välinehuolto) ja Dialyysi. Tietokoneohjelmistojen osalta erityisesti Lifecaren lisäosien käyttöön-

otto on viivästynyt. Ajoneuvot (12 kpl) hankittiin leasingrahoituksella. Vuoden 2018 kaltaisia isoja leasinghan-

kintoja ei ollut (esim. Angiografia, natiivikuvauslaite). 

 

Investoinnit TA 2019 TP 2019 Poikkeama Tot. % 

Tietokoneohjelmistot yhteensä 1 366 844  578 653 -788 191 42,3 

Kiinteän omaisuuden osto yhteensä 1 530 000 528 172 -1 001 828 34,5 

Rakennukset yhteensä 6 675 000 2 912 138 -3 762 861 43,6 

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 0 649 471 649 471 
 Kuljetusvälineet yhteensä 80 000 16 580 -63 419 20,7 

Muu kalusto yhteensä 5 405 500 1 986 699 -3 418 801 36,8 

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä 1 100 000 1 022 842 -77 158 93,03 

Liittymismaksut 0 18 400 18 400  

Yhteensä 16 157 344 7 712 957 -3 304 161 47,7 
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Lainat ja lainojen lyhennykset 

 

Kuntayhtymän lainakanta 31.12.2019 oli 26.813.842 € (edellisvuonna 7.475.184 €) josta 24 248 685 € pitkäai-

kaisissa veloissa. Vuoden 2019 aikana nostettiin uutta talousarviolainaa 12.000.000 € ja lainaa edellisten tili-

kausien ylijäämien palausta varten 8.601.565 € eli yhteensä 20.601.565 €. Vastaavasti lainaa lyhennettiin 

3.165.156 €. Konsernin kokonaislainakanta oli 43.116.935 € (25.475.927 €). 

 

Tilinpäätöksen tunnusluvut (virallinen tase) 

 

Tuottojen ja kulujen välinen erotus käyttökate oli -2.654.054 € (edellisvuosi 6.398.841 €). Vuosikate oli -

2.397.708 € (edellisvuonna 6.248.688 €). Vuosikate osoittaa tulorahoitusta, joka jää käytettäväksi investointei-

hin tai lainan lyhennyksiin. Rahoituslaskelman mukaan investointien tulorahoitusprosentti laski edellisvuodes-

ta ja on nyt -31,09 % (42,01 %). Investointien tulorahoitustunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien han-

kintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Lainanhoitokate oli -0,74 (1,63) eli kuntayhtymän lainanhoitoky-

ky on tämän tunnusluvun perusteella heikentynyt. On kuitenkin syytä huomioida, että edellisten tilikausien 

ylijäämien palautuksen vuoksi tehty alijäämäinen tilinpäätös vaikuttaa tunnuslukuihin merkittävästi.  Maksu-

valmius eli kassan riittävyys päivinä oli keskimäärin 13 päivää (19). 

 

Kuntayhtymän omavaraisuusaste virallisessa taseessa on edellisvuoden tasossa 10,72 % (21,1 %). Suhteellinen 

velkaantuneisuus 29,6 % kasvoi hieman edellisvuodesta (25,1 %). Lainakanta kasvoi edellisvuodesta ollen 

26.813.842 € (7.475.184 €). 

 

Virallisen tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin mukaiset tunnusluvut esitellään tarkemmin tämän tilinpää-

tösasiakirjan laskelmatiedoissa (suluissa esitetty vuoden 2018 vastaavat luvut). 

 

Konsernissa omavaraisuusprosentti oli 10,1 % (18,7%) ja pääomamenojen tulorahoitusprosentti -2,67 % (44,04 

%). Investointien tulorahoitusprosentti oli -4,15% (49,56 %). 

 

Jäsenkuntien maksut  

 

Jäsenkuntien maksut toteutuivat kokonaisuudessaan budjetoitua pienempänä lisätalousarvion ja edellisten 

tilikausien ylijäämien palautuksen jälkeen. Ilman edellisten tilikausien ylijäämien palautusta ja lisätalousarviota 

jäsenkuntien maksut olisivat ylittyneet budjetoidun 8.877.368 €.  Maksut sisältävät yhteensä noin 15,26 mil-

joonan euron suuruisen maksualennuksen jäsenkunnille. Kuntakohtaisten erojen keventämiseksi on käytössä 

lakisääteinen potilaskohtainen suurten kustannusten tasaus (100.000 €), joka koskee vain erikoissairaanhoitoa. 

Lisäksi Soiten valtuusto on päättänyt, että Soiten jäsenkuntalaskutuksessa noudatetaan myös sote-

kokonaismenoista vuotuisten suurten kustannustenkasvun tasauksesta.  

 

Jäsenkuntien kustannusten välinen jakauma vaihtelee tasausjärjestelmistäkin huolimatta merkittävästi. Kun 

keskimääräinen kustannusmuutos oli +1,41 % (vertailukelpoinen 4,38 %) kasvatti Halsua kulujaan noin +6,88 

%:lla (vertailukelpoinen 9,42 %). Osin muutokset selittyvät kuntien vuotuisilla, suurillakin satunnaisilla kustan-

nusheilahteluilla, joten kustannuskehitystä tulee arvioida useamman vuoden tarkastelujaksolla. 

 

Jäsenkuntien palvelumaksuissa toteutettiin talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksytty maakunnallinen 

tasaus. Kalliiden hoitojen tasausraja oli 100.000 €/potilas. Potilaskohtaisten yksittäisten korkeiden kustannus-

ten perusteella hyvitystä jaettiin runsaat 3,7 miljoonaa euroa, joka kohdistui suhteessa eniten Kaustisen kun-

nalle.  Sote-kokonaismenoista vuotuisten suurten kustannustenkasvun tasauksen osalta jaettiin 118.660 eu-

roa, joka kohdistui Halsuan kunnalle.   
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Jäsenkunta Ennakkolaskutus 

2019 yhteensä 

Sote tp 2018 Sote tp 2019 

tasattuna 

Halsua 5 078 496 4 794 190 5 124 235 

Kannus 19 185 696 18 684 041 18 664 954 

Kaustinen 14 229 768 14 734 274 15 095 675 

Lestijärvi 3 383 784 3 462 513 3 304 817 

Perho 10 866 432 11 053 341 10 973 389 

Toholampi 11 382 072 11 250 168 10 971 272 

Veteli  12 704 400 13 012 089 12 588 830 

Kokkola 162 631 296 159 932 535 164 044 993 

Kruunupyy 22 704 096 22 749 120 22 575 730 

Yhteensä 262 166 040 259 672 272 263 343 896 

 

Peruspääoma ja jäsenkuntaluettelossa tapahtuneet muutokset 

 

Kuntien peruspääomasta päättää valtuusto. Kuntayhtymässä kirjatut kuntien osuudet kuntayhtymän varoihin 

ovat kokonaismäärältään (sis. tilivelka) 7.395.094,93 €. Peruspääomajako pohjautuu vanhaan ns. sairaansijava-

raus -laskelmaan. Peruspääoman määrässä ei ole muutosta edellisvuoteen. 

 

Jäsenkuntien peruspääoma on kirjattu taseeseen varallisuudeksi peruspääomana. Jäsenkuntien lisäksi kun-

tayhtymän taseessa on pitkäaikaisena velkana kirjattua peruspääomaa ns. Kalajokilaakson kunnilta. Tilantees-

sa, jolloin Kalajokilaakson kunnat erosivat Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, ei pääomasijoituksia palau-

tettu kunnille vaan ne jäivät kuntien osuutena kuntayhtymän varoihin ja kirjattiin tilivelkana kuntayhtymän 

taseeseen. Näin ollen Kalajokilaakson kunnilla, jotka ovat hakeneet uudelleen Keski-Pohjanmaan sairaanhoito-

piirin jäsenyyttä (Reisjärvi 2013), ei ole ollut velvollisuutta uudelle suoritettavalle peruspääomasijoitukselle. 

Kuntaliitosten yhteydessä liittyvien kuntien peruspääomasijoitukset kohdennetaan uudelle peruskunnalle. 

Mikäli kunta, jolla ei ole peruspääomasijoitusta kuntayhtymässä hakee Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

jäsenyyttä, päätetään pääomasijoituksen määrästä aina erikseen. 

 

Pietarsaaren tullessa kuntayhtymän sopimuskunnaksi 1.10.2015 lukien, ei tämä vaikuttanut peruspääoman 

suuruuteen. Pietarsaarella ei ole pääomasijoitusta kuntayhtymässä. 

 

Taseessa jäsenkuntien yhteenlaskettu peruspääoman määrä on 5.972.818,34 € ja muilta osin (1,4 M €) sijoi-

tukset on kirjattu pitkäaikaisiin velkoihin. 

Arviointia tulevasta todennäköisestä kehityksestä 

Toimintakertomusta laadittaessa sote-uudistuksen osalta tilanne on odottava. Maakunnissa valmistaudutaan 

hakemaan hankerahoitusta sote-keskuksia ja rakenteita koskevaan kehitystyöhön.  Kokonaisuus saattaa monil-

ta osin muuttua merkittävästi siitä, mitä on tähän asti ennakoitu. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että sote-

rahoituksen määrä olisi oleellisesti kasvamassa aikaisemmista arvioista. Tulevasta lainsäädännöstä riippumatta 

Soite on rakennettu tavoitteenaan luoda tehokas ja taloudellinen maakunnallinen organisaatio, joka on valmis 

valtakunnallisiin uudistuksiin.  Soiten ensimmäinen toimintavuosi toteutui jäsenkuntien antaman raamin valos-

sa erittäin hyvin ja kustannukset jäsenkunnille jopa laskivat 2,45 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Toisena toimintavuonna kustannukset nousivat 4,93 prosenttia ja kolmantena vuonna kirjanpidon mukaan 

1,41 prosenttia edellisten tilikausien ylijäämien palautukset huomioiden, mutta tosiasiallisesti 4,38 prosenttia, 

joten käytännössä pysyttiin normaalilla kasvu-uralla eli tavoite on kauempana kuin vuosi sitten. Kustannusten 
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pitää siis laskea merkittävästi, jotta päästään rahoituspohjan edellyttämälle tasolle. Kustannusten pitää laskea 

riippumatta siitä, rahoittaako toimintaa kunnat vai tulevaisuudessa sote-uudistuksen jälkeen valtio.  

 

Kustannusten vähentäminen edellyttää palvelurakenteen ja tuotantotapojen mukauttamista. Käytännössä 

tämä edellyttää myös palveluverkon muutoksia; kaikkea säästötarvetta ei voida toteuttaa digitalisoimalla. En-

nuste on, että alueen sotemenoihin kohdistettava suhteellinen kokonaiseuromäärä tulee pienenemään. Tämä 

edellyttää toimintojen kustannusrakenteen supistamista. 

 

Samaan aikaan näköpiirissä on myös tiettyjä kustannuksia kasvattavia asioita. Kilpailukykysopimus oli ainoas-

taan määräaikainen ja sopimuskausi tuo myös palkankorotuksia henkilöstölle. Palkankorotukset saattavat olla 

arvioitua suurempia. Lisäksi valmistellaan lakimuutosta, jonka mukaan hoitajamitoitus säädetään tasolle 0,7. 

Samalla vaikuttaa vahvasti siltä, että potilas- ja asiakasmaksutuotot tulevat pienentymään tulevaisuudessa. HE 

eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta tulee paranta-

maan potilaiden asemaa ja lisäämään julkisen sektorin kustannuksia. Esityksessä ehdotetaan mm. hoitajavas-

taanoton maksuttomuutta perusterveydenhuollossa. Lisäksi maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuol-

losta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluis-

ta perittäviin asiakasmaksuihin.  

 

Jatkossa oleellista on erikoissairaanhoidon yksiköiden keskinäisessä työnjaossa ”pärjätä” yhteistoiminta-alueen 

keskinäisissä neuvotteluissa ja varmistaa päivystävän sairaalan vankka asema myös tulevaisuudessa. Lisäksi on 

pyrittämä lisäämään mahdollisimman paljon integraatiosta saavutettavissa olevia hyötyjä. 

 

Maaliskuussa toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi Korona-viruksen myötä. Aikaisemmat haasteet 

eivät ole poistuneet, mutta voimavarat on tällä hetkellä kuitenkin kohdennettava covid-19 aiheuttaman pan-

demian hoitoon. Uusi tilanne vaikeuttaa merkittävästi säästötoimenpiteiden onnistumista. Erityisesti henkilös-

tökustannusten väheneminen näissä olosuhteissa on epätodennäköistä.  THL:n arvion mukaan 40 % väestöstä 

sairastuu koronaan. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation hoitokapasiteettia pitää kasvattaa mm. tehohoi-

don osalta tilapäisesti. Vastaavasti ei-kiireellistä toimintaa joudutaan ajamaan alas. Kustannukset tulevat väis-

tämättä kasvamaan poikkeusoloissa ja lisäksi työvoimasta ja tarvikkeista saattaa tulla pulaa. Kuntien ja yritys-

ten taloudelle tilanne on vaikea ja valtiolta odotetaan merkittävää tukea. Poikkeusolojen jälkeen on todennä-

köisesti pitkät jonot ei-kiireelliseen hoitoon. Näiden jonojen purkamiseen menee aikaa ja hoitotakuuseen pää-

sy ei tapahdu hetkessä. Poikkeustilanteen kestoa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.        

Hallituksen esitys valtuustolle tuloksen käsittelystä 

Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy tilikauden 2019 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 

 

1. esittää valtuustolle, että tilinpäätöksessä noudatetaan jäsenkuntien välisessä kustannusjaossa vuotuisten 

suurten kustannusten tasausta siten, että tasaus lasketaan sote-kustannusten kokonaismäärästä vertailutieto-

na tilinpäätös 2018 

 

2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy jäsenkuntapalautuksen sen suuruisena, että tilikaudelta tehdään talo-

usarviosta poiketen alijäämäinen tulos -8.601.565 €  

 

3. hyväksyä osaltaan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2019 

 

4. esittää valtuuston hyväksyttäväksi tilikauden 2019 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 

 

- tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta  135.642,92 €  
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- tuloutetaan henkilöstönkehittämisrahavarausta 492.164 € 

 

5. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen 

 

6.  antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle 

 

7. saattaa Keski-Pohjamaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

valtuuston käsiteltäväksi  

 

8. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia kor-

jauksia 
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7. Sisäisen valvonnan järjestäminen 

Selonteon taustaa 

Selvityksen perusteena on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistus. Riskien ja epävarmuustekijöiden 

arviointiin sekä muihin toiminnan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyviä asioita on käsitelty mm. seuraa-

vissa asiakirjoissa ja päätöksissä: 

 

 Soiten sertifioidun laatujärjestelmän SHQualityn mukaiset ulkoisen ja sisäisen laatuauditoinnin kehit-

tämissuositukset 

 talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 laadinnan yhteydessä tehty vaarojen arviointi 

 talousarvion käyttösuunnitelma 2020 ja täytäntöönpano-ohjeet 

 johdon katselmukset (kevät-kokouksessa erityisesti sisäinen valvonta ja riskien hallinta) 

 sisäisen valvonnan ohje (hallitus 15.6.2009) 

 riskienhallintapolitiikka (2017) 

 toimintakertomus 2019 ja siihen sisältyvä henkilöstökertomus 2019 

 työsuojelun toimintakertomus 2019 

 tilintarkastuksen tarkastusohjelma ja tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 

 osavuosikatsaukset, jotka sisältävät myös riskien hallinta -osion 

 johtavien viranhaltijapäätösten tiedoksianto hallitukselle kuukausittain (otto-oikeus) 

 sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet (valtuusto 2016) 

Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen 

Talousarvion ja –suunnitelman mukaisten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioi-

daan kuukausittain toimialueilla ja johtoryhmässä sekä raportoidaan hallitukselle. Raportoinnin yhteydessä 

selvitetään toimintaympäristön muutoksia, ja niiden vaikutuksia Soiten toimintaan sekä henkilöstön saatavuut-

ta. Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset tuodaan kuukausittain hallitukselle tiedoksi. 

 

Toimialueittain valmisteltavissa osavuosikatsauksissa hallitus arvioi kolmannesvuosittain toiminnan tilaa neljän 

BSC-lähtöisen ja valtuustotasolla määritellyn tavoitenäkökulman kautta. Lisäksi arvioidaan erikseen sisäisen 

valvonnan ja riskien hallinnan osuus. Tässä yhteydessä varmistetaan myös viranhaltijapäätösten valvonta toi-

mialueilla. 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta arvioidaan erikseen ja erityisesti toimialueittain järjestettävässä johdon 

katselmuksessa kevään tapaamisissa. Syksyn toiminta- ja taloussuunnitteluun painottuvassa johdon katsel-

muksessa sekä suunnitteluprosessissa tarkastellaan resurssien riittävyyttä suhteutettuna todettuihin riskiteki-

jöihin.  

 

Kuntayhtymän vakuutustoiminnan hallinnoinnissa käytetään ns. meklaritoimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskien 

arviointia tukevat sekä tarkastuslautakunta että tilintarkastaja. Työskentely on hyvin vuorovaikutteista ja vah-

vasti preventiivistä. 

 

Kokonaisturvallisuuden riskienarvioinnissa ja hallinnassa käytetään Laatuportti-ohjelmistossa olevaa riskienhal-

linta osiota. Vastuualueet tekevät kokonaisturvallisuuden riskiarvioinnin kerran vuodessa. Saadut tulokset ovat 

hyödynnettävissä vastuualue, palvelualue ja toimialue tasolla joka päiväisessä toiminnassa ja johtamisessa. 

Tuloksista tehdään myös yhteenveto Soiten johtoryhmälle, joka valitsee tulosten perusteella vuosittain toi-

minnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi. Työperäisten ja pelastussuunnitelmien riskienarvioinnissa 

käytetään PRO24-ohjelmistoa. Työvälineenä riskien hallinnassa käytetään mm. HaiPro-ohjelmistoa.  
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Sisäisen tarkastuksen organisointi 2019 

Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu. Valtuustokaudella on kilpailutuksen perustella toiminut tilintarkas-

tusyhteisönä JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Kuntayhtymän vastuullisena tarkastajana toimii tilintarkastaja, 

JHTT Asko Vanhatupa. Tarkastussuunnitelman mukaan sisäisessä tarkastuksessa todetaan, käyttääkö kuntayh-

tymän johto sisäistä valvontaa välineenä kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tarkastuksessa todennetaan voimassa olevat sisäisen valvonnan ohjeet.  Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta 

valvotaan jatkuvasti muun tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen valituilla painopistealueilla. 

 

Viranhaltijat ovat omalta osaltaan suorittaneet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tarkastusta ja valvontaa 

ja raportoineet siitä esimiehilleen. Sisäisen valvonnan varmistamisesta tulee raportoida vähintään osa-

vuosikatsausten yhteydessä. Sisäisen tarkastustoiminnan kannalta käytännössä oleellisia toimintamuotoja ovat 

ostolaskujen tarkastus-, hyväksymis- ja maksumääräysmenettely sekä sopimusten hyväksymiskäytännössä 

toteutettu päätöksenteosta osin eriytetty allekirjoitusmenettely.  

 

Tarkastuksesta vastasi omalta osaltaan myös valtuustokaudeksi valittu tarkastuslautakunta toimintakauden 

2017 – 2020 hyväksytyn arviointisuunnitelman ja vuoden 2019 työohjelman mukaisesti.  

 

Tommi Koskinen, vt talousjohtaja 
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8. Asiakas- ja potilasnäkökulman toteutuminen ja palvelun laatu 

Laatuohjelma SHQS:n hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä 

 

Vuonna 2019 SHQS laatuohjelmaa hyödynnettiin organisaation palvelujen ja toiminnan arvioinnissa ja kehit-

tämisessä. Vastuu-/palvelualueilla suoritettavat laadun itsearvioinnit kohdistuivat turvallisuusjohtamiseen ja 

tietojen hallintaan. Arvioinnin tulokset olivat kaikissa kriteereissä yli 4 ja tulokset olivat parempia vertailtaessa 

vuoteen 2018. Vastuualueilla suoritettiin myös kattava riskien itsearviointi. Tietoturvallisuuden itsearvioinnissa 

vastuualueiden tulokset olivat myös yli 4 kaikissa kriteereissä. 

 

Sisäiset auditoinnit suoritettiin yhdellätoista vastuu/palvelualueella. Auditoinnissa tarkasteltiin turvallisuusjoh-

tamisen ja tietojen hallinnan toteutumista. Lisäksi suoritettiin erillinen turvallisuuskävely. Sisäiseen auditointiin 

hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Laatuporttia. Erityismainintoja palvelu- ja vastuualueille annettiin riskien 

arvioinnin kehittymisestä, poikkeamiin puuttumisesta, turvallisuuskulttuurin kehittämisestä ja turvallisuuskou-

lutuksien järjestämisestä. Sisäisen auditoinnin kehittämiskohteiksi kirjattiin seuraavia asioita: riskien arvioinnin 

hyödyntäminen, turvajärjestelyistä ja turvallisuusvastuista sopiminen sekä tietosuojan toteutumisen ja kirjaa-

misen valvonta. 

 

Johdon katselmukset suoritettiin johtoryhmän linjausten mukaisesti toimialuetasolla kolmen teeman mukai-

sesti: arvokeskustelu, työhyvinvointikysely ja tuottavuus. Toimialueilla arvokeskustelua oli käyty hyödyntäen 

organisaation arvokarttaa. Organisaation arvojen merkitystä oli myös tarkasteltu suhteessa omaan työhön ja 

toimintaan. Työhyvinvointikyselyn tuloksia oli tarkasteltu ja sovittu yksikön kehittämiskohteista. Painopiste-

alueet vaihtelivat toimialueittain. Osalla tulosten läpikäynti kohdistui syksyyn 2019. Keskustelua tuottavuudes-

ta oli aloitettu. Palveluun hakeutumisen yhtenäisiä kriteerejä oli laadittu. Prosessien kehittämistä oli jatkettu ja 

poistettu toiminnoista päällekkäisiä työtehtäviä. Toimialueilla oli panostettu yhtenäisiin toimintatapoihin ja 

tarkasteltu asiakastyöhön kuluvaa aikaa. Lisäksi oli suunniteltu toimenpiteitä suoritteiden ja tuottavuuden 

lisäämiseksi. 

 

Marraskuussa suoritettiin Soiten ylläpitoauditointi Labqualityn toimesta. Auditoinnissa tarkasteltiin lasten pro-

sessien toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Keskeinen vahvuus palautteen mukaan on ollut 

palveluiden integraatio, jota tuetaan organisaatiomuutoksella. Maakunnallisia kehittämishankkeita (LAPE) oli 

hyödynnetty toiminnassa hyvin ja yksittäisiä innovatiivisia toimintatapoja on kokeiltu. Asiakkaita on myös osal-

listettu enenevässä määrin mm. lastensuojelussa. Kehittämissuosituksia auditoijat antoivat keskeisten proses-

sien kuvaamisen jatkamisesta ja niiden yhteensovittamisesta organisaation sisällä muiden samaan palveluket-

juun osallistuvien kanssa, prosessimittareiden ja prosessin keskeisten vaiheiden tavoitetasojen määrittelyn 

jatkamisesta ja kehittämisestä sekä poikkeamien seurannasta ja hallinnan systemaattisuudesta.  

 

Soiten laatu- ja asiakas-/potilasturvallisuusohjausryhmä on seurannut ja arvioinut hoidon/palvelun kehitystä 

itsearviointien, sisäisten auditointien, johdon katselmusten, ylläpitoauditoinnin, asiakaspalautteiden, haittata-

pahtumien ja muiden tilastojen valossa ja laatinut suunnitelman seuraavalle vuodelle kehittämiskohteineen. 

Vuoden 2019 aikana on otettu käyttöön vakavien vaaratapahtumien tutkinta HaiPro -järjestelmässä.  

 

Asiakas/potilasnäkökulman toteutuminen  

 

Soiten kolme asiakasraatia ovat olleet mukana kehittämässä Soiten toimintaa kolmen vuoden ajan. Digitaalis-

ten ja kotiin tuotavien palveluiden sekä joustavien palveluketjujen toimivuus ovat olleet vahvasti esillä poh-

dinnoissa. Asiakasraatien toiminnasta on laadittu raportti vuodelta 2019. Raportti pohjautuu asiakasraadeille 

ja Soiten johtoryhmälle ja esimiehille tehtyyn kyselyyn.  
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Soiten asiakaspalautetta on kerätty Qpro-asiakaspalautelomakkeella ja Roidu-tablettipalautteena sekä yleisellä 

palautelomakkeella. Palautteet käsitellään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Organisaatiotason palauteyhteen-

vedot kootaan vuosittain laadittavaan laatu- ja asiakas/potilasturvallisuusraporttiin. Soiten www-sivuilla on 

julkaistu kuukausittain palvelun suositteluindeksi, asiakastyytyväisyysprosenttiosuudet ja keskimääräinen jo-

notusaika leikkauksiin. Tavoitteena on ollut, että asiakkaat voivat antaa palautetta mahdollisimman helposti ja 

palautteiden avulla voidaan parantaa toimintaa ja palvelun laatua. 

 

Kehittämisyksikkö ja Sari Timonen, laatupäällikkö 

9. Henkilöstötilinpäätös 

Henkilöstön määrä ja rakenne 

Henkilöstöä oli vuoden lopussa yhteensä 3980. Palvelussuhteista 67,7 % oli vakituisia eli toistaiseksi voimassa-

olevia ja 32,3 % määräaikaisia. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat eripituisia virkojen ja toimien sijaisuuksia, 

avoimien virkojen tai toimien hoitajia sekä määräaikaisen tehtävän hoitajia. Määräaikaista palvelussuhteita on 

eniten hoidon ja hoivan toimialueella, missä on myös suurin henkilöstömäärä sekä tästä johtuen suurin tilapäi-

sen työvoiman tarve. Vakituisia palvelusuhteita oli 38 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, 

vastaavasti määräaikaisia oli 123 enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 

on korkeampi kuin koko kuntasektorilla 23,2 % yleensä (Tilasto 2018: KT työnantaja, Henkilöstötilastot). Suurin 

syy määräaikaisten henkilöiden suureen osuuteen on vuoden lopun yt-neuvottelut ja neuvotteluihin liittyen 

vakituisten virkojen ja toimien rekrytointikielto.  

 

Henkilöstön luku-
määrä 31.12.2020                   

Virasto 

Vaki-
tuiset 
2017 

Vaki-
tuiset 
2018 

Vaki-
tuiset 
2019 

Määrä-
aikaiset 
2017 

Määrä-
aikaiset 
2018 

Määrä-
aikaiset 
2019 

Yht 
2017 

Yht 
2018 

Yht 
2019 

HALLINTO 2 1 2 3 2 
 

5 3 2 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 13 11 10 10 14 5 23 25 15 

JOHDON TUKI JA 
TUOT. TUKIPALV. 296 334 334 120 158 158 416 492 492 

TUTKIMUS- JA KUN-
TOUTUS-PALVELUT 282 305 300 71 86 75 353 391 375 

HOITO JA HOIVA 923 901 857 392 322 456 1315 1223 1313 
PERHEIDEN PALVE-
LUT 310 321 330 178 203 219 488 524 549 

VAMMAISPALVELUT 162 153 150 78 90 94 240 243 244 
TERVEYDEN- JA SAI-
RAANHOITOPALVE-
LUT 677 698 708 220 229 279 897 927 987 

LIIKELAITOKSET 3 2 2 0 0 1 3 2 3 

Yhteensä 2668 2726 2693 1072 1104 1287 3740 3830 3980 
                                            71,3 %   71,2 %       67,7 %          28,7 %           28,8 %         32,3 % 

Henkilöstön ikärakenne ja sukupuolirakenne 

Henkilöstön keski-ikä 
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Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 46,7 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,6 vuotta. Nuo-

rinta henkilöstö oli johdon tuki ja tuotannollisissa tukipalveluiden toimialueella  40,7 vuotta. Tukipalvelujen 

ikärakenteeseen vaikuttaa voimakkaasti resurssikeskuksen sairaanhoitajien ja lähihoitajien nuorempi ikä. Van-

hinta, keski-iältään 52,2 vuotta, oli kehittämisyksikön henkilöstö. Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön kes-

ki-ikä oli 45,0 vuotta. Vakinaisten henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta ja määräaikaisten keski-ikä 38,4 vuotta. 

(Tilasto 2018: KT Kuntatyönantaja, Henkilöstötilastot) 

 

Henkilöstön keski-ikä       

  Vakituisuus     

Toimialue Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä 

HALLINTO 48,8   48,8 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 58,3 40,1 52,2 

JOHDON TUKI JA TUOTANN. TUKIPALV. 44,1 33,9 40,7 

TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT 48,7 40,6 46,9 

HOITO JA HOIVA 47,2 34,6 42,8 

PERHEIDEN PALVELUT 47,3 38,3 43,7 

VAMMAISPALVELUT 45,8 37,8 42,7 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV 46,4 34,0 42,8 

LIIKELAITOKSET 50,7 44,7 48,7 

Yhteensä 46,7 35,6 43,1 

 

Henkilöstön ikäjakauma 
 

Kuntayhtymän henkilöstön suurin ikäryhmä on 55-59 -vuotiaat eli 13,6 % määräaikaisesta ja vakinaisesta hen-

kilöstöstä. Joulukuun lopussa töissä oli 30 henkilöä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Henkilöstöstä noin 10,3 

% eli 410 oli 60-vuotiaita tai vanhempia. Kunta-alalla työskentelevistä oli 12,0 % yli 60-vuotiaita (Tilasto 2018: 

KT Kuntatyönantaja, Henkilöstötilastot). 

 

Henkilöstön ikäjakauma                         

  Ikäjakauma                   

Toimialue 
15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 65- Yht 

HALLINTO   
 

  
 

  
 

1 1   
 

  2 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ   
 

  3   1   2 5 4   15 

JOHDON TUKI JA TUOT. TUKI-
PALV. 4 48 77 65 58 53 39 40 67 38 3 492 

TUTKIMUS- JA KUNTOUTUS-
PALVELUT   7 25 31 49 44 42 50 76 47 4 375 

HOITO JA HOIVA 67 98 149 122 108 148 133 151 181 144 12 1313 

PERHEIDEN PALVELUT 1 25 52 69 72 89 55 68 70 44 4 549 

VAMMAISPALVELUT 6 18 19 29 26 34 42 27 17 22 4 244 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOI-
TOPALV 1 46 127 131 121 130 119 105 124 80 3 987 

LIIKELAITOKSET   
 

  
 

  2   
 

  1   3 

Yhteensä 79 242 449 450 434 501 431 444 540 380 30 3980 
                                                         2 %     6 %    11 %    11 %   11 %   13 %   11 %   11 %   14 %    9 %    0.8 % 
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Sukupuolirakenne 
 

Henkilöstöstä 87 % on naisia ja 13 % miehiä. Miesten osuus on pienintä hoidon ja hoivan toimialueella. Suh-

teessa eniten miehiä on perheiden palveluiden, terveyden ja sairaanhoidon sekä tukipalvelujen toimialueella.  

Kunta-alalla työskentelevistä oli naisia 80 % (Tilasto 2018: KT Kuntatyönantaja, Henkilöstötilastot). 

 

Henkilöstön lukumäärä       

  Sukupuoli   

Toimialue Mies Nainen Yhteensä 

HALLINTO   2 2 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 3 12 15 

JOHDON TUKI JA TUOT. TUKIPALV. 95 397 492 

TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT 24 351 375 

HOITO JA HOIVA 54 1259 1313 

PERHEIDEN PALVELUT 106 443 549 

VAMMAISPALVELUT 40 204 244 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV 193 794 987 

LIIKELAITOKSET   3 3 

Yhteensä 515 3465 3980 

                                                                                   13 %          87 % 

Eläkkeelle siirtyminen 

Vuoden 2019 aikana on jäänyt vanhuuseläkkeelle 57 henkilöä (v. 2018  vanhuuseläkkeelle jäi 65 henkilöä). 

Ennenaikaisesti eläköityneitä eli työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 10  (v. 2018  17) henkilöä. Kaikkiaan 202 

(v. 2018  205) palvelussuhdetta on päättynyt vuoden aikana. Kun suhteutetaan päättyneet palvelussuhteet 

kuntayhtymän vakanssien määrään niin 5,1 % henkilöstöstä on vaihtunut. 

 

Päättyneet palvelussuhteet                 

Toimialue 
VANHUUS-
ELÄKE 

TYÖKY-                   
VYTTÖ-          
MYYS-         
ELÄKE 

KUO-      
LEMA 

MUU       
SYY MUUTTO     

TYÖ-               
PAIKAN 
VAIHTO 

SISÄI-        
NEN 
SIIRTO YHT 

HALLINTO   
 

  
   

  0 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 1  
 

  
 

  
 

  1 
JOHDON TUKI JA TUOT. TUKI-
PALVELUT 

  
  9 3 7   24 

TUTKIMUS- JA KUNTOUTUS-
PALVELUT 5 2 

 
5 2 5   19 

HOITO JA HOIVA 24 6 
 

38 7 8 1 84 

PERHEIDEN PALVELUT 8 1 1  2 1 10 2 23 

VAMMAISPALVELUT 6 1   12      1  2 1 22 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOI-
TOPALV 9 4   10 5 4   29 

2800 LIIKELAITOKSET   
 

  
 

  
 

  
 Yhteensä 57 10 1 76 19 36 3 202 
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Poissaolot 

Poissaoloja kertyi vuoden 2019 aikana 384 228 päivää (v. 2018, 414 622 päivää). Alla olevassa taulukossa on 

esitetty poissaolot kokonaisina päivinä poissaoloryhmittäin. 

 

Poissaoloista suurimman ryhmän muodostavat vuosilomat 146 293 (v. 2018, 140 510) päivää eli 38,1 % (v. 

2018 39,2 %) kaikista poissaoloista. Lakisääteisten poissaolojen osuus oli 20,4  % (v. 2018  20,1 %). Lakisäätei-

siin poissaoloihin kuuluvat perhevapaat, kuten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, hoitovapaat mukaan luet-

tuna tilapäiset hoitovapaat. 

 

Muiden poissaolojen määrä oli 95 858 (v. 2018, 125 357) päivää eli 24,9 % (v.2018, 30,2 %). Tähän ryhmään 

kuuluvat koulutusvapaat, palkalliset ja palkattomat kuntoutusvapaat ja yksityisasioiden vuoksi otetut virka- ja 

työvapaat sekä opintovapaat.  

 

Poissaolot, kalenteripäivinä           

  Poissaolonsyyryhmä       

Toimialue 
Sairaus, 
tapaturma Perhevapaa Vuosiloma 

Muut pois-
saolot Yhteensä 

HALLINTO 47 170 150 5 372 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 82 71 759 252 1163 

JOHDON TUKI JA TUOT. 
TUKIPALV. 7801 13956 17448 9045 48250 

TUTKIMUS- JA KUNTOU-
TUSPALVELUT 6210 6359 15260 10703 38532 

HOITO JA HOIVA 23381 25113 45997 32356 126848 

PERHEIDEN PALVELUT 7718 6920 20203 15216 50057 

VAMMAISPALVELUT 4092 4770 8378 4396 21636 

TERVEYDEN- JA SAIRAAN-
HOITOPALV 14412 20949 37983 23884 97228 

LIIKELAITOKSET 27 
 

115 1 143 

Yhteensä 63769 78308 146293 95858 384228 

 
Alla olevassa taulukossa on vertailtu vuosien 2017 – 2019 henkilöstön erilaisia palkallisia ja palkattomia pois-

saoloja. Palkattomien poissaolojen määrä on noussut v. 2019 edellisestä vuodesta 1 819 päivää eli 2,5 % ja v. 

2017 yhteensä 2 621 eli 3,5 %. Henkilöstön määrä on noussut samana aikana 251 henkilöä eli 6,9 %.  

 
Poissaolot v 2017-2019

v 2017 v 2018 muutos v 2019 muutos

Sairaus, tapaturma 59 885       61 163       2,13 % 63 774         4,27 % kvtes -> 60, 120 kpv palkall/2/3 palkkalll, yli 120 kpv palkaton

Perhevapaa 69 640       72 134       3,58 % 72 134         0,00 % tilap.hoitovapaa, äitiysvapaa palkallinen, hoitovapaa palkaton

Vuosiloma 134 257    140 872    4,93 % 146 288       3,84 % palkalllinen

Koulutus 7 713         10 195       32,18 % 9 703           -4,82 % palkallinen

Virkamatka 807 858 6,37 % 819 -4,52 % palkallinen

Muut virka- ja työvapaat73 028       73 829       1,10 % 75 649         2,46 % yleensä palkaton mm. työloma/virkavapaa, opintovapaa

Yhteensä 345 330    359 051    3,97 % 374 557       4,32 %

Henkilöstö kpl 3 619         3 701         2,27 % 3 869           4,56 % Työaikaprosentin mukaan ilmoitettuna  
 

Sairauspoissaolot 
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Poissaolopäivinä lasketut henkilöstön sairauspoissaolot vaihtelivat heinäkuun 4879 (v. 2018  4253) poissaolo-

päivästä helmikuun 6543 (v. 2018  5605) poissaolopäivään. Pienempien sairauspoissaolopäivien kuukausia 

ovat olleet lomakuukaudet kesäkuusta elokuuhun. Vuoden aikana sairauspoissaolopäiviä on kertynyt 63 769 

kalenteripäivää. 

 

Poissaolot, kalenteripäivinä                     

  Sairaus, tapaturma                   

Toimialue Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yht 

HALLINTO 4 10   
 

  19 14 
 

  
 

  
 

47 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 21 24   2 2 
 

  2 20 6 3 2 82 
JOHDON TUKI JA TUOT. 
TUKIPALV. 756 738 951 565 656 603 483 458 616 762 677 527 7794 

TUTKIMUS- JA KUN-
TOUTUSPALVELUT 486 656 558 395 588 625 469 571 665 421 434 345 6210 

HOITO JA HOIVA 2214 2193 2181 1779 1774 1694 1716 1901 1839 1986 1928 2187 23392 

PERHEIDEN PALVELUT 557 715 747 627 641 523 536 591 664 700 737 674 7715 

VAMMAISPALVELUT 358 414 471 366 351 303 362 336 265 303 324 239 4092 
TERVEYDEN- JA SAI-
RAANHOITOPALV 1110 1416 1635 1234 1070 1144 1298 1078 1179 1055 1030 1162 14411 

LIIKELAITOKSET 18 6   
 

  
 

  
 

  3   
 

27 

Yhteensä 5525 6172 6543 4968 5082 4911 4879 4937 5249 5235 5134 5135 63769 

 

Sairauspoissaolopäivät on alla olevassa taulukossa ryhmitelty sairauspoissaolon keston mukaan. 

 

Kaikista sairauspoissaolopäivistä 13,8 % on kestoltaan 1-3 kalenteripäivää. Työnantajalla on käytössä sairaus-

poissaolo esimiehen luvalla. Omalla esimiehellä on lupa hyväksyä työkyvyttömyyden takia töistäpoissaolo kol-

meen perättäiseen kalenteripäivään saakka. Terveydenhoidon ammattihenkilön suositus tarvitaan 4-5 päivän 

töistä poissaoloon. Yli viiden perättäisen kalenteripäivän poissaoloihin tarvitaan aina lääkärintodistus. Poissa-

olo esimiehen luvalla (aiemmin omailmoitus) ohjeistusta muutetaan vuodelle 2020. 

 

Poissaolojen kestojakautuma kalenteripäivinä 1-12/2019         

Poissaolopäivät                   

  Poissaolojen kestojakauma         

Toimialue 1-3 4-10 11-30 31-60 
61-
120 

121-
180 

181-
365 >365 Yht 

HALLINTO 2 6 39 
 

  
 

  
 

47 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 24 4 24 31   
 

  
 

83 
JOHDON TUKI JA TUOT. TU-
KIPALV. 2085 1098 1808 2011 456 

 
  355 7813 

TUTKIMUS- JA KUNTOUTUS-
PALVELUT 1490 672 1150 1577 1131 310 328 

 
6658 

HOITO JA HOIVA 4989 3372 5245 5257 3473 258 254 305 23153 

PERHEIDEN PALVELUT 1727 851 1417 1906 1497 
 

175 
 

7573 

VAMMAISPALVELUT 871 630 852 883 570 31   304 4141 
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOI-
TOPALV 3074 1718 3010 4132 2218 122   

 
14274 

LIIKELAITOKSET 5 5 17 
 

  
 

  
 

27 

Yhteensä 15086 8926 14122 16637 9982 741 787 1034 63769 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden aikana olleet sairauspoissaolot siten, että kaikki sairauden vuoksi 

poissaolleet on jaoteltu poissaolojen keston mukaan toimialueittain. Kaikkiaan sairauspoissaoloja eli yhden tai 

useamman päivän poissaoloja on vuoden aikana ollut 5196 (v. 2018  4997)  eri henkilöllä. Kappalemääräisesti 

on eniten 1-3 päivän poissaoloja eli 3049 (v. 2018 2909) henkilöllä. Kuudenkymmenen kalenteripäivän raja 

ylittyi 117 (v. 2018  93) henkilöllä. Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että mukana on kaikkien kuntayhty-

mässä vuoden 2019 työskennelleiden henkilöiden poissaolopäivät, myös jo eläkkeelle jääneiden ja eri pituisis-

sa määräaikaisissa palvelussuhteissa työskennelleiden. Arviolta 75 prosenttia kaikesta henkilöstöstä on joutu-

nut olemaan töistä poissa työkyvyttömyyden vuoksi. Toisin sanottuna noin 25 % on pysynyt ”terveinä” vuoden 

aikana. 

 

Kestojakauma, henkilöt                   

  Poissaolojen kestojakauma           

Toimialue 1-3 4-10 11-30 31-60 
61-
120 

121-
180 

181-
365 >365 Yht 

HALLINTO 1 1 1 
 

  
 

  
 

3 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 9 1 1 1   
 

  
 

12 

JOHDON TUKI JA TUOT. 
TUKIPALV. 420 152 85 41 4 

 
  1 703 

TUTKIMUS- JA KUNTOU-
TUSPALVELUT 304 91 48 31 12 2 2 

 
490 

HOITO JA HOIVA 1 049 405 259 114 38 3 2 1 1 871 

PERHEIDEN PALVELUT 392 120 63 39 17 
 

1 
 

632 

VAMMAISPALVELUT 191 79 43 17 8 1   1 340 

TERVEYDEN- JA SAIRAAN-
HOITOPALV 682 213 140 83 23 1   

 
1 142 

LIIKELAITOKSET 1 1 1 
 

  
 

  
 

3 

Yhteensä 3 049 1 063 641 326 102 7 5 3 5 196 

 

Kun tarkastellaan sairauspoissaoloja (kalenteripäivinä) vakituisen henkilöstön osalta voidaan todeta, että 80 % 

(2169) vakituisesta henkilöstöstä on joutunut olemaan poissa töistä työkyvyttömyyden vuoksi ja heistä 90 % 

on ollut poissa 1-3 kalenteripäivää. Näin ollen 10 % työkyvyttömyyden vuoksi töistä poissaolleista ovat olleet 4 

päivää tai enemmän. Vakituisesta henkilöstöstä 20 % eivät ole olleet päivääkään poissa töistä työkyvyttömyy-

den vuoksi.  

 

Eniten sairauspoissaolopäiviä oli hoidon ja hoivan toimialueella eli 22,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta koh-

den laskettuna. Toimialueista vähimmillä sairauspoissaolopäivien määrällä on selvinnyt kehittämisyksikkö 6,4 

kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden ja isoista toimialueista perheiden palvelut 17,1 kalenteripäivää henki-

lötyövuotta kohden. Suuri sairauspoissaolojen määrä näkyy sekä työterveyshuollon palvelujen käytössä että 

sijaiskustannusten määrässä. 
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Sairauspoissaolopäivät/htv       

  Poissaolonsyyryhmä   

Toimialue 
Sairaus, tapa-
turma 2017 

Sairaus, tapa-
turma 2018 

Sairaus, tapaturma 
2019 

HALLINTO 0 0 15,6 

KEHITTÄMISYKSIKKÖ 9,4 16,8 6,4 

JOHDON TUKI JA TUOT. 
TUKIPALV. 21,4 19 19,0 

TUTKIMUS- JA KUNTOU-
TUSPALVELUT 11,8 16,5 18,8 

HOITO JA HOIVA 22,8 22,1 22,3 

PERHEIDEN PALVELUT 12,5 13,3 17,1 

VAMMAISPALVELUT 16,1 16,8 20,4 

2600 TERVEYDEN- JA SAI-
RAANHOITOPALV 15,1 15,8 17,6 

2800 LIIKELAITOKSET 4,3 42,1 10,2 

Yhteensä 17,9 18,1 19,5 

 

Kunta-alan sairauspoissaolokalenteripäiviä oli vuonna 2018 keskimäärin 17,0 päivää (Työterveyslaitos, Kun-

ta10-tutkimus). Kunta10-tutkimuksessa ammattiryhmien välillä on suuria eroja sairauspoissaolojen määrissä.  

Ammattiryhmien välillä on 34-kertaiset erot sairauspoissaolopäivissä. Vähiten kunta-alalla ovat sairauden takia 

poissa töistä sote-alalla lääkärit 9,9 pv ja eniten kodinhoitajat 31,9 pv sekä lähihoitajat 24,9 pv. 

 

Soitessa on uusittu Vartu -varhaisen tuen malli (Ohje Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty-

män Soiten henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen tueksi), joka on jalkautettu yksiköihin. Työnanta-

jan edustaja eli esimies yhdessä työntekijän kanssa käy mallinnetun työhyvinvointikeskustelun, kun lyhyet sai-

raspoissaolot ovat toistuvia (kolmas oma ilmoitussairauspoissaolosta neljännesvuoden aikana) tai jos sairaus-

poissaoloja kertyy 15 kalenteripäivää neljännesvuosijaksolla. Soite pitää tärkeänä henkilöstön työhyvinvointia 

ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskustelun tavoitteena on tukea työntekijän työssä jatkamista vanhuuseläke-

ikään ja kehittää aktiivisesti työoloja. 

 

Varhaisen tuen mallin mukaisia keskusteluja seurataan sähköisellä järjestelmällä. 

Työterveyshuolto 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten henkilöstön työterveyshuolto on hankittu 

ostopalveluna TyöplusKunta Oy:ltä. TyöplusKunta Oy:llä on toimipisteet Kokkolassa, Kannuksessa, Kruunu-

pyyssä, Teerijärvellä, Toholammilla ja Tunkkarissa. Soitelle työterveyspalveluja tarjoava Työplus muuttui 1.10 

2018 TyöplusKunta Oy:ksi. Yhtiö toimii ns. InHouse-yhtiönä palvellen julkisia hankintayksiköitä, lähinnä alueen 

kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä. 

 

Työterveyshuoltotoiminta perustuu työnantajan ja palveluntuottajien väliseen työterveyshuoltosopimukseen. 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- terveyspalvelukuntayhtymä Soiten työterveyshuoltosopimukseen sisältyy lakisää-

teisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Toiminta pohjautuu tar-

kemmin työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joka tehdään koko kuntayhtymän tasolla. Toimintasuunni-

telmat päivitetään vuosittain vastaamaan tarpeita. 

 



 

 

Tilinpäätöskertomus 2019 

 

 

31/135 

Työterveyshuolto on tehnyt terveystarkastuksia, määräaikaistarkastuksia, työhön sijoitustarkastuksia, toimin-

takykytestejä, ergonomiakäyntejä sekä työyhteisöjen työpaikkaselvityksiä. Pitkittyneiden sairauspoissaolojen 

katkaisemiseen sekä työkokeilujen järjestämiseen on aktiivisesti panostettu. Lisäksi henkilöstöä on ohjattu 

erilaisille Kelan rahoittamille yksilöllisille kuntoutusjaksoille kuntoutuslaitoksissa. Tämän lisäksi kuntayhtymän 

henkilöstölle on järjestetty kuntoutustoimintana avokuntoutusjaksoja. Viime vuonna järjestettiin avokuntou-

tusta myös esimiehille. 

 

Työplussa on järjestänyt painonhallintaryhmiä, joihin on osallistunut Soiten henkilöstöä.  Samoin Soiten henki-

lökuntaa on osallistunut työfysioterapeutin pitämiin selkä-, niska- ja olkaryhmiin.  

 

Työterveyshuollon toiminnan kannalta yhteistyö työnantajan kanssa on erittäin tärkeää. Työterveyshuolto ja 

henkilöstöpalvelut tapaavat säännöllisesti useita kertoja vuodessa ajankohtaisten asioiden tiimoilta sekä kehit-

tävät toimintoja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Työterveyshuollon toimijat ovat tilastoineet ja luokitelleet kuntayhtymän henkilöstön sairauspoissaolojen 

diagnooseja. Työterveyshuollon henkilökuntaa on ollut asiantuntijoina mukana mm. sisäilmatyöryhmissä. 

 

Työterveyshuollon kustannukset muodostuvat palveluntuottajalle maksettavista korvauksista. Kela korvaa 

työnantajalle hyväksymistään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 60 % ja sairaanhoidon kus-

tannuksista 50 % vuosittain vahvistamansa työntekijäkohtaisen enimmäiseuromäärän mukaan. Ehkäisevän 

työterveyshuollon kustannuksista voidaan kuitenkin korvataan enitään  60 %, kun  työterveyshuolto ja työ-

paikka ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta.  

 

Työterveyshuollon bruttokustannukset olivat vuonna 2019 ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (korvaus-

luokka 1) osalta  1 150 372,23 € (v.2018 1 209 767 € ja v. 2017  1 042 788 €) ja sairaanhoidon (korvausluokka II) 

osalta 1 176 846,14 € ( v. 2018 1 007 498 € ja v.2017  1 017 912 €), yhteensä  2 327 218,37 € (v. 2018 2 217 266  

€ ja v. 2017   2 060 700 €). 

Henkilöstöetuudet 

TykyOnline liikunta- ja kulttuuri -etuutta oli käytettävissä 50 €:n omavastuulla 100 €/henkilö. Henkilöstöstä 

käytti 1307 (v. 2018  1166) etuutta. Lisäksi Soite on tukenut henkilöstöyhdistyksen toimintaa 30.000 €:n yleis-

avustuksella. 

 

Merkkipäivää, 50 ja 60 vuotta täyttäneitä, muistettiin 160 €:n ostositoumuksella. Eläkkeelle siirtyville annettiin 

myös 160 €:n ostositoumus. Työvuosimuistamisina 20-, 30- ja 40- vuoden kunnallisista työsuhteista annettiin 

ostositoumus arvoltaan 160 € - 300 €. 

Työhyvinvointi ja turvallisuus 

Soitessa kartoitettiin  17.12.2018 – 20.1.2019 henkilöstön työhyvinvointia ja sitä edistäviä kehittämiskohteita 

omana työnä toteutetulla sähköisellä kyselyllä. Sen avulla saatiin kattava kuva Soiten henkilöstön työhyvin-

voinnista, sillä vastausprosentti oli erittäin hyvä, 76,2 %. Kyselyn tulokset raportoidaan henkilöstölle, esimiehil-

le, työsuojelutoimikunnalle, yhteistoimikunnalle sekä ylimmälle virkamies- ja luottamusmiesjohdolle. Saadut 

tulokset hyödynnettiin työyhteisöjen kehittämisessä. 

 

Henkilöstöltä tiedusteltiin kyselyssä muutamia taustatietoja, työtyytyväisyydestä ja työolosuhteista, voimava-

roista ja työssä jatkamisesta, johtamisesta, muutoksista, työterveyshuollon palveluista sekä näkemystä Soites-

ta työnantajana. Saadut tulokset ovat hyviä, ottaen huomioon kahden vuoden takainen organisaatiomuutos 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Saatujen tulosten mukaan 80 % kyselyyn vastanneista viihtyi 

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-edellytykset#tyokyvynhallinta


 

 

Tilinpäätöskertomus 2019 

 

 

32/135 

työssään. Vastaajista 58 % on sitä mieltä, että hänen työyhteisönsä toimi hyvin ja työolosuhteet ovat hyvät. 79 

% vastaajista on sitä mieltä, että oma terveydentila oli hyvä tai kiitettävä elinikäiseen parhaaseen verrattuna.  

 

Tiedusteltaessa henkilöstöltä työhön liittyvistä epävarmuustekijöistä, vastaajista 75 % pelkäsi  työmääränsä 

lisääntyvän yli sietokyvyn.  Lähiesimiestyön arvioitiin sujuvan hyvin vastaajista 63 %. Soiten johtoryhmän pää-

töksentekoon oli tyytyväisiä vastaajista 29 % ja 45,6 % suhtautui siihen neutraalisti. Vastaajista lähes puolet oli 

sitä mieltä, että työolojen, työtehtävien ja yleisen hyvinvoinnin kehitys oli säilynyt ennallaan viimeisen vuoden 

aikana. 57 % vastaajista oli sitä meiltä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin muutoksiin. 

Soitea työnantajana suositteli  89 % vastaajista.  

 

Kyselyn tulokset raportoitiin henkilöstölle, esimiehille, työsuojelutoimikunnalle, yhteistyötoimikunnalle sekä 

ylimmälle virkamies- ja luottamusmiesjohdolle. Vastuualuejohtajat ohjeistettiin käymään vastuualueensa tu-

lokset läpi oman henkilöstön kanssa. Tulosten pohjalta määriteltiin vastuualeittain kehittämistavoitteet ja so-

vittiin toimenpiteistä, joita toteuttamalla edetään kohti tavoitteita. Koko organisaation henkilöstön ja osaami-

sen bsc-kortin tavoitteet vuodelle 2020 muodostuivat kyselyn tulosten perusteella.    

 

Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden vastuualueen henkilöstö ja työsuojeluvaltuutetut ovat pysyneet entisinä. 

Sovellettuun työhön on ollut sijoitettuna kaikkiaan 11, joista työntekijää, joista 5 osastonsihteerin vakanssilla ja 

6 sh- tai lh-vakanssilla. Määrä on vähentynyt edellisvuodesta, mutta työsopimusten kesto on keskimääräisesti 

pidentynyt. Osa kustannuksista saadaan takaisin Kevan tai Kelan kautta. 

 

Työsuojelun toimintaohjelma toteutui hyvin. Painopistealueina olevat psykososiaalisen kuormittumisen hallin-

ta eteni yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja työn vaarojen selvittäminen/arviointi on vakiintunut vastuu-

aluetasolla. 

 

Työkykykoordinaattorin rooli sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemiseksi, on todennettu 

ja työyhteisöissä koettu tarpeellisena. 

 

Turvallisuusasioita on koottu turvallisuuspäällikön vastuulle, työtä jatkettiin edelleen. Kulun-, ja kameravalvon-

taa on kehitetty suunnitelmallisesti. Vahtimestarin toimen myötä kulunvalvonta-turvallisuuspalveluille on saa-

tu nimetty tekijä. Vahtimestarin näkyvyyteen ja tavoitettavuuteen kiinnitettiin erityisesti huomiota. 

 

Työterveyshuollon kustannusten nousun rajoittamiseksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan on tehty 

leikkauksia vuodelle 2020. 

Henkilöstön rekrytointi 

Soite on edelleenkin hyvin suosittu työnantaja. Hakemuksia eri tehtäviin on ollut vuoden 2019 aikana kaiken 

kaikkiaan 1463 kpl (v. 2018  2293 kpl). Hakijoina oli 1169  (v. 2018  1656 hlöä) eri henkilöä. Näissä luvuissa ovat 

mukana myös kesätyöpaikat. Vakinaisiin toimiin ja virkoihin on valittu viime vuoden aikana 176 (v. 2018 248) 

henkilöä. Luvut ovat pienempiä kuin edellisvuonna, mikä johtuu loppuvuodesta käydyistä Yt-neuvotteluista. Yt-

neuvottelujen aikana rekrytointi oli pysähdyksissä. 

 

Lääkärien rekrytointitilanne on edellisvuoden kaltainen. Terveyskeskuslääkäreistä oli pulaa syksyllä. MediAvun 

kanssa solmittu lääkärirekrytointisopimus irtisanottiin loppuvuodesta. Keskussairaalassa lääkäreiden kesätyö-

paikat varattiin jo edellissyksynä.  Lääkäreiden erikoistumispaikkoihin on ollut jonoa. Tietyistä erikoislääkäreis-

tä on pulaa ja myös pienille erikoisaloille on haasteellista saada erikoislääkäreitä. Psykiatrian lääkäripula on 

maanlaajuinen.  Amanuensseiksi oli enemmän hakijoita kuin pystyttiin harjoittelupaikkoja tarjoamaan. Lain-

säädännön aiheuttamat epäselvyydet ovat vaikeuttaneet lääkärirekrytointia. Olemme edelleen jatkaneet tule-
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vaisuuteen tähtäävänä rekrytointimuotona 1-2 lukuvuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaamista kesätyö-

hön työyksikköihin. Tämä järjestely on koettu sekä opiskelijoiden että yksiköiden kannalta onnistuneeksi. 

 

Haasteita on ollut myös löytää erikoisosaajia kuten psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä, kaikkia virkoja ei ole 

saatu täytettyä. Loppuvuodesta oli haasteita erityisesti psykologien rekrytoinnissa.  

 

Sairaanhoitajapula paheni keväällä erityisesti somaattisten sairaanhoitajien osalta. Haasteita oli sairaanhoitaji-

en sijaisuuksien sekä lyhyiden äkillisten poissaolojen sijaisten hankinnassa.  Vakituisiin toimiin oli vielä hyvin 

hakijoita. Psykiatrisia sairaanhoitajia oli enemmän tarjolla.  

 

Vuoden 2019 kesä oli haastava. Päteviä sairaanhoitajasijaisia ei saatu riittävästi, joten turvauduimme opiskeli-

joihin. Myös avoterveydenhuollossa on ollut pulaa sairaanhoitajista. Hoidon ja hoivan sekä kehitysvammahuol-

lon ja vammaispalveluiden henkilöstön kesäloman sijaisuuksiin saatiin suhteellisin hyvin lähihoita-

jia/opiskelijoita. Terveydenhuollon koulutus ei tuota alueelle riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä poistu-

maa korjaamaan. Kesän vajaus Soiten alueella oli yhteensä arviolta 40 hoitajaa (sairaanhoitajat + lähihoitajat). 

Lähihoitajista oli myös pulaa, tilannetta paikattiin resurssikeskuksen vakituisella varahenkilöstöllä eli sisseillä. 

Yksityistettäväksi ehdotetun tehostetun palveluasumisen yksiköistä irtisanoutui henkilöstöä loppuvuoden ai-

kana. Alueellisesti haasteita saada hoitohenkilökuntaa on ollut erityisesti Kruunupyyssä sekä Perhonjokilaak-

sossa. Osastonsihteereitä on edelleen hyvin saatavilla koko maakunnan alueella.  

 

Joulun aikaiseen uhkaavaan sijaispulaan vastattiin paikallisella sopimuksella, jossa sovittiin kahden 3-

viikkoislistan yhdistämisestä. Lisäksi siirrettiin hoitohenkilöstöä yksiköiden välillä.  

 

Sisäinen sijaisjärjestelmä on ollut täynnä ja se on helpottanut yksiköiden poissaolojen korvaamista. Sijaisjärjes-

telmän nykyinen volyymi on edelleen riittämätön toiminnan laajuuteen ja äkillisiin sijaistarpeisiin verrattuna. 

Soite on vuoden aikana ollut näkyvillä Pohjolan Lääkäripäivillä Oulussa, Lääkäripäivillä Helsingissä ja Turussa, 

Sosiaalityönpäivillä Hämeenlinnassa sekä Sairaanhoitajapäivillä Helsingissä, lisäksi on tehty oppilaitoskäyntejä 

alan oppilaitoksiin.   

 

Eija-Liisa Heikkilä, henkilöstöjohtaja 
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10. Kuntayhtymän BSC-kortti ja tavoitteiden toteutuminen 

Henkilöstöön ja osaamiseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet 
 työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota vahvistamalla henkilöstöjohtamista, esimiestyötä ja 

työyhteisön jäsenyyttä 

 henkilöstön palkitsemisjärjestelmä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa 

 otetaan käyttöön resurssipankki henkilöstön suuntaamiseksi tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, henkilös-

tösäästöjen aikaansaamiseksi ja resurssien tasapuolisen suuntaamisen varmistamiseksi 

 Soite on arvostettu työnantaja 

 

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Soite on vetovoimainen ja 
henkilöstöään arvostava 
työnantaja 

 

 

 

 

 

- Opiskelijaohjausta ja hei-
dän kohtaamista kehitetään  

-Uuden henkilöstön pereh-
dyttämistä kehitetään 

 

- Soitesta lähtevän vakitui-
sen henkilöstön lähtöhaas-
tattelu, missä selvitetään 
johtamisen ja esimiestyön 
kehittämistarpeita 

- Johtamista, esimiestyötä ja 
työyhteisötaitoja kehitetään 
ja tuetaan  

- Avoin arvostava johtami-
nen, vuorovaikutus ja vies-
tintä 

- cles-mittarin tulosten mu-
kaan opiskelijat suosittele-
vat (tavoite 9/10) 

 

 

 

 

 

- cles-mittarin tulosten mu-

kaan opiskelijat suosittele-

vat (tulos 8,96/10). Vastaa-

jia yhteensä 117, joista 77 

(66%) suositteli Soitea har-

joittelupaikaksi erittäin 

mielellään. 

Kysely on toteutettu 2019 
organisaatiosta lähteville 
työntekijöille ja vastaukset 
on raportoitu.  

 

Järjestetty yhdeksän esi-
miesinfoa vuonna 2019 ja 
20 valmistui JEAT-
koulutuksesta ja 11 suoritti 
lähiesimiestyön ammatti-
tutkinnon 

Työhyvinvoinnin kokemus 
paranee 

 

 

- Kehityskeskustelut (yksilö, 
ryhmä) 

Työhyvinvointikysely toteu-
tetaan säännöllisesti ja tu-
loksia hyödynnetään työyh-
teistöjen kehittämisessä 

- Varhaisen tuen mallin 
aktiivinen käyttö ja kehittä-
minen 

-Kehityskeskustelut käyty 
kerran vuodessa 

-Työhyvinvointikysely toteu-
tettu ja tulos on hyvää tasoa 
-> työyhteisöjen kehittämis-
suunnitelma tehty 

-Maltillinen sairauspoissa-
olojen määrä: 10 % vähem-
män kuin vuoden 2018 
tilinpäätöksessä 

-Kehityskeskustelut pää-
sääntöisesti (ka 80 %) käyty 
kerran vuodessa 

-Työhyvinvointikysely toteu-
tettu ja tulos on hyvää ta-
soa: Työtyytyväisyys ja työ-
olosuhteet 3,5/5-> työyhtei-
söjen kehittämissuunnitel-
ma tehty 104 kpl 

Ei toteutunut: 19,5 kalente-
ripv/htv (v.2019 19) 

Varhaisen tuen malli käytös-
sä. 

Hyvästä työstä ja tavoittei-
den saavuttamisesta palki-

-Palkitsemisjärjestelmää 
kehitetään edelleen (ainee-

-Nopean palkitsemisen 
järjestelmä käytössä 2019 

Nopean palkitsemisen jär-
jestelmää ei saatu käyttöön 
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

taan ton ja aineellinen) vielä vuonna 2019 

Henkilöstö on moniammatil-
lisesti osaavaa ja työstä 
innostunutta 

-Henkilöstön osaamista 
kehitetään kuntayhtymän 
strategian mukaisesti 

-Henkilöstö ottaa vastuuta 
omasta hyvinvoinnistaan ja 
työpaikkansa kulttuurista 
(tunnelmasta) 

-Ammatillisen täydennys-
koulutuksen kattavuus 
100% (Oma osaaminen 
kasvaa suhteessa konsultaa-
tiopalveluiden käyttöön) 

 

83 % Soiten henkilöstöstä 
osallistunut ammatilliseen 
täydennyskoulutukseen. 
Koulutuspäiviä keskim. 2,7/ 
koulutettu. 

Henkilöstöresurssi kohden-
netaan kustannustehok-
kaasti ja vaikuttavasti 

-Vahvistetaan toimialueiden 
keskinäistä yhteistyötä ja 
yhteisvastuuta henkilöstö-
resurssien uudelleenkoh-
dentamisessa. 

-Täyttöluvat ja vakanssien 
siirrot tehdään resurssipan-
kin kautta.  

 -Eläke- ja muu henkilöstö-
poistuma hyödynnetään 
sekä uusiin resurssitarpeisiin 
vastataan resurssipankin 
kautta. 

 
-Henkilöstöresurssi vähenee 
n 1 % vuodessa (htp päivät - 
1%) tuottavuuden tehosta-
misen ja mm sairauspoissa-
olojen vähenemisen myötä 

 

Henkilöstöresurssi ei ole 
vähentynyt tavoitteen mu-
kaisesti. 

Resurssipankki on toiminut. 

 

 

Prosesseihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet  
 toiminnassa korostuu integraatio, eri alojen ammattilaisten toiminta yhdessä asiakkaiden, perheiden 

ja ryhmien kanssa 

 vahvistetaan peruspalveluja, ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja sekä kuntoutuksen 

roolia 

 tehtävät vastuutetaan selkeästi sekä hallinnollisessa että asiakastyössä 

 palvelurakennetta kehitetään niin, että se on toiminnan ja talouden kannalta kestävä ja huomioi en-

nen kaikkea muuta ihmisen tarpeet – ihminen on kaiken toiminnan keskiössä  

 hyvin toimiva päivystävä sairaala tarjoaa palveluita omaa aluetta laajemmalle asiakasjoukolle ja on 

tärkeä kumppani kaikissa palveluketjuissa   
 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Moniammatillinen asiantun-
tijuus palvelee asiakkaan 
oman elämän hallintaa ja 
kotona asumista.   

 

Kehitetään prosesseja asia-
kas- ja potilaslähtöisesti 
yhdessä asiakkaiden kanssa: 
jatkuva 

Moniammatilliset asiakas-
lähtöiset asiakas-, hoito-, 

Vähintään yksi strategisesti 
merkittävä proses-
si/palvelualue on päivitetty 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

Asiakas-, hoito- ja palvelu-

Parantumattomasti sairaan 
potilaan hototprosessi 

Omaishoidon prosessi. 

Vammaispalveluissa mm. 
henkilökohtaisen avun jär-
jestäminen, palveluasumi-
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

kuntoutus- ja palvelusuunni-
telmat, joiden laadintaan 
asiakas osallistuu omien 
kykyjensä mukaan: jatkuva 

suunnitelmat on tehty 100 
% 

sen kehittäminen ja lasten 
palvelut. 

Hoito- ja palvelusuunnitel-
ma: 
Kehva 100 / 81 %. 
HH 100 / 90,2 %.  

Tarvittava keskussairaala-
tasoinen erikoissairaanhoito 
järjestetään ensisijaisesti 
omana toimintana ja turva-
taan päivystävän keskussai-
raalan toiminta.  

Toiminnan edellyttämien 
resurssien ja osaamisen 
turvaaminen.  

Keskussairaalan aseman 
turvaaminen erva-alueen 
työnjaossa. 

Olemassaolevat päivystävät 
erikoisalat säilyvät.  

Leikkaustoiminnan koko-
naisvolyymi kasvaa. 

Olemassa olevat päivystävät 
erikoisalat säilyivät.  

Leikkaustoiminnan koko-
naisvolyymi kasvoi 1,2 %. 

Avohoitoisuus ja peruspal-
veluiden vahvistaminen 

Vahvistetaan peruspalvelui-
ta sekä ennaltaehkäiseviä ja 
varhaisen tuen palveluita 
sekä kuntoutumista erityis-
palveluiden tarpeen vähen-
tämiseksi. 

Jäsenkuntien esh ja erityis-
palveluiden käyttö vähenee. 

Ei toteutunut. Jäsenkuntien 
esh-nettohoitopäivät kas-
voivat n. 2 % ja käynnit 
kasvoivat n. 6,5 % edelliseen 
vuoteen verrattuna  

Palveluvalikoima ja palvelu-
prosessit varmistavat, että 
mahdollisimman moni Soite 
alueen asukas asuu turvalli-
sesti omassa kodissaan. 

Kotona asumista ja itsenäis-
tä elämää tukevien palvelui-
ta laajennetaan ja  resursoi-
daan.  

- Toimi- ja palvelu-
alue konkretisoi ja 
mittaroi 

Tehdään tiivistä yhteistyötä 
jäsenkuntien kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

Raportoidaan toimialueilta. 

Hoito- ja palveluprosessien 
johtamisessa on tarvittava, 
ajantasainen ja luotettava 
tieto.  

Vaikuttavuusmittareita 
kehitetään.  

Kansalliset mittaripaketit 
(esim. palvelupaketit, THL) 
otetaan käyttöön. 

Soite osallistuu valtakunnal-
liseen tiedolla johtamisen 
hankkeeseen. 

Mittarit on otettu käyttöön 
ja ne raportoidaan johdon 
tietojärjestelmässä. 

Johdon tietojärjestelmästä 
on saatavilla räätälöityjä 
raportteja. Palvelupaketti-
tarkastelun mahdollistava 
tietovarasto ja analytiikka-
työkalu valmistuvat vuoden 
2020 aikana.  

Monimuotoinen palvelutuo-
tantorakenne  

Oman toiminnan rinnalla 
käytetään suunnitelmallises-
ti ostopalveluja 

Ostopalvelun ja palvelusete-
lin käytön lisääminen arvioi-
daan palveluiden järjestämi-
sessä vaihtoehtona omalle 
tuotannolle erityisesti palve-
lutarpeen muutostilanteissa 

Soiten kokonaispalvelutuo-
tannossa on käytössä oman 
toiminnan lisäksi ostopalve-
luja.   

Soitessa on käytössä oman 
toiminnan lisäksi ostopalve-
luja ja ostopalvelujen käyt-
töä ollaan laajentamassa 
erityisesti tehostetun palve-
luasumisen osalta. Perustel-
lusti ostopalveluja on muu-
tettu omaksi toiminnaksi. 

 
Palvelusetelin eurovolyymi 

kasvanut 25 %. 2019 vuonna 

7,8 m €. 

Käytössä 12 erilaista palve-
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

luseteliä. 

 

Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet 
 palvelut ja tuki pyritään tarjoamaan mahdollisimman lähellä ihmisten arkea 

 kotona asumista ja elämistä tukemalla päästään parhaiten hyödyntämään ihmisten ja heidän lähiyhtei-

söjensä voimavaroja, se myös edistää kuntoutumista parhaiten eri asiakasryhmissä 

 asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta kehitetään edelleen ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja 

 asiakkaille tarjotaan jatkossa enemmän mahdollisuuksia sähköisiin palveluihin ja eri keinoja palvelun 

saamiseen, esim.  videoyhteydet 
 

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Asiakaslähtöinen toiminta-
tapa ja palveluhenkinen 
organisaatiokulttuuri – Asia-
kas ja potilas on meille tär-
keä 

Asiakkaan kohtaaminen -
koulutus 

 

Ennakkovaikutusten arvointi  

 

Systemaattinen palautteen 
kerääminen ja hyödyntämi-
nen palveluprosesseissa 
tasalaatuisuuden varmista-
miseksi 

 

 

Asiakkaan kohtaaminen –
koulutussarja toteutettu. 

Ennakkovaikutusten arvioin-
teja suoritettu vähintään 
neljä vuodessa 

Asiakaspalautelaitteiden 
määrän  lisääminen kaikilla 
toimialueilla: palautteen 
määrä/vuosi/palvelualue  

 

 

QPro –asiakaspalautteen ka 
vähintään 4,0  

Asiakaspalautteessa vähe-
nee kohtelusta aiheutuvan 
kritiikin määrä. 

Koulutussarja toteutettiin.  

Ennakkovaikutusten arvioin-
teja suoritettiin 3 vuoden 
2019 aikana  

QPro asiakaspalautteet 
2019/2018; Hoito ja hoiva 
341/481 kpl, Tukipalv. 3/3 
kpl, Perh.palv. 60/71 kpl, 
Tesa 304/248 kpl, Vam-
maispal. 141/127 kpl, Kulje-
tuspalvelut 60/14 kpl  

QPro –asiakaspalautteen ka 
4,0 / 5 (2019) 
 

Kohtelusta aiheutuvan kri-
tiikin määrä ei ole vähenty-
nyt. QPro:n kirjallisten pa-
lautteiden osalta 80 kpl on 
moittinut kohtelua (61 kpl 
vuonna 2018) 

Soiten palvelut löydetään ja 
saavutetaan 

Palveluneuvontaa kehite-
tään. 

Viestinnässä korostetaan 
asiakkaiden palvelutarpeita 
organisaatiorakenteen si-
jaan.  

Lisätään Soiten tunnetta-
vuutta markkinnoinnin ja 
viestinnän keinoin. 

Viestinnästä ja palveluiden 
saavutettavuudesta saatu 
myönteinen asiakas- / asia-
kasraatipalaute lisääntyy 

 

Soite säilyttänyt markkina-
asemansa myös valinnanva-
pauden lisääntyessä. 

Soiten asiakasraatitoimin-
nan vuosiraportti 2019 teh-
ty.  

Asiakasraatikyselyn mukaan 
asiakas/potilas saa tarvit-
semansa palvelun 3,2/5 

Medianäkyvyys kasvoi ja 
Soitea koskevia uutisia oli 
yhteensä 454 kpl (ed. 409 
kpl). Suurin osa uutisista oli 
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

neutraaleja. Jokaista nega-
tiivista uutista kohden oli yli 
4 positiivista uutista. 

Ulosmyynninmuutos + 3,8%  

Saumattomuus ja jousta-
vuus palveluissa asiakkaan 
ja potilaan kokemana  

Sähköisten palveluiden 
käytön mahdollistaminen ja 
kehittäminen – olemassa-
olevat sähköiset järjestel-
mät otetaan käyttöön ja 
hyödynnetään. 

Moniammatillisen henkilös-
tön sekä toimialueiden 
välisen yhteistyön ja yhteis-
vastuun vahvistaminen 
kaikilla johtamisen ja kehit-
tämisen tasoilla  

Sähköisten palveluiden 
käyttäjien lukumäärä lisään-
tynyt.  

 

Asiakkaiden ja potilaiden 
kokemus saumattomista ja 
toimivista palveluista  asia-
kas- / asiakasraatipalaut-
teessa lisääntyy  

Omahoito 10 000 käyntiä / 
kk, lisäystä + 20 % 

Omapalvelu otettu käyttöön 
1/2019. 

Asiakasraadeille suoritetun 
kyselyn pohjalta palveluket-
jujen prosessien toiminta: 

- sos.työ 2,9/5 

- pth 3,0/5 

- esh 3,5/5 

Asiakkaiden ja potilaiden 
osallisuuden lisääminen 
hoidossa ja palveluiden 
kehittämisessä 

Raadit ja neuvostot toimivat 
aktiivisesti ja niiden tekemät 
kehittämisehdotukset hyö-
dynnetään toiminnan suun-
nittelussa 

 

 

 

 

 

Monimuotoinen ja asiakas-
lähtöinen viestintä 

 

Maakunnalliset vammais- ja 
vanhusneuvostot sekä jär-
jestöneuvottelukunta toimi-
vat säännöllisesti 5-6 krt 
/vuosi.  

Kehittämisehdotusten to-
teutumisen arviointi 

Palautekysely (webropol) 
asiakas- ja potilasraadeille ja 
neuvottelukunnille 1 krt 
/vuosi  

Chat-palvelu laajentunut   

Soite sovellus on otettu 
käyttöön 

Vammais- ja vanhusneuvos-
tot ovat molemmat kokoon-
tuneet viisi kertaa.  

Palautteen perusteella on 
koottu OSALLISTU- suunni-
telma, joka mallintaa asia-
kas- ja potilasosallisuuden 
organisaatiossa. 

Asiakasraadeille on tehty 
palautekysely 1x/vuosi. 

Chat-palvelu ei ole laajentu-
nut. 

Soite sovellus ei käytössä. 

 

Talouteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet 
 toiminnan ja talouden raportointi on luotettavaa ja ajantasaista – nopeutetaan jäsenkunnille kohdis-

tettavaa raportointia 

 Toimintaa johdetaan taloudellisesti ja kustannustietoisesti 

 jäsenkuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

 erityispalveluita myydään alueen ulkopuolelle   
 

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Jäsenkuntalaskutuksen sote-
menojen kasvun hallitsemi-

-Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon integroidut palvelupro-

-jäsenkuntien sote-menojen 
muutos vuonna 2019  - 3 % 

Tavoitetta ei saavutettu. 
Jäsenkuntien sote-menojen 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

nen ja maakunnan alueen 
sote-kustannustason tasa-
painottaminen tulevan ra-
hoituspohjan mukaiselle 
tasolle    

sessit ja kustannustietoinen 
johtaminen  

- Kehitetään johtamista 
tukevaa tietotuotantoa 
talouden ja toiminnan ra-
portoinnin osalta 

(vrt-vuosi ta 18) (=tp2018 
+1,01 %) 

-jäsenkuntien sote-
kustannukset ovat maan 
keskiarvoa edullisemmat 

muutos vuonna 2019  olisi 
ollut +4,38 %, mutta se 
väheni +1,41 %:iin edellisten 
tilikausien ylijäämien palau-
tuksen myötä.   

-jäsenkuntien sote-
kustannukset ovat edelleen 
maan keskiarvoa korkeam-
mat 

Erityispalveluissa jäsenkun-
tien ulkopuolisen myynnin 
hallittu kasvu ja oman toi-
minnan kokonaisvolyymin 
säilyminen riittävällä tasolla 

-Yhteistyö naapurisairaan-
hoitopiirien ja naapurikunti-
en kanssa on aktiivista ja 
huolehditaan Soiten edun-
valvonnasta erva-alueella ja 
valtakunnassa 

-Markkinointia ja viestintää 
vahvistetaan 

-jäsenkuntien ulkopuolisen 
myynnin osuus vähintään 26 
% esh-kokonaistuotannosta 
(tp 18) 

Jäsenkuntien ulkopuolisen 
myynnin osuus oli 24,3 % 
suoriteperusteisen myynnin 
kokonaistuotannosta 

Leasing-rahoituksen nykyis-
tä laajempi hyödyntäminen 

Arvioidaan leasing-
vaihtoehdon käyttöä kaikki-
en laite- ja kalustoinvestoin-
tien yhteydessä  

Pääosa laite- ja kalustoin-
vestoinneista hankitaan 
leasing-rahoitusta hyödyn-
täen 

Autojen osalta on siirrytty 
täysin leasingin käyttöön. 
Kalliiden erityisesti diagnos-
tiikkalaitteiden osalta lea-
singvastuut ovat n. 2M€, 
mutta uusia investointeja ei 
tehty vuonna 2019.   

Tiedolla johtamisen työkalu-
ja kehitetään ja hyödynne-
tään prosessien johtamises-
sa 

-Maisema –järjestelmän 
käyttöä kehitetään kustan-
nustenjakotyöväline –
käytön lisäksi myös johtami-
sen työkaluna 

-Prosessia kehitetään kohti 
kuukausittaista raportointia 

-Arvioidaan uusien työväli-
neiden käyttöönoton tarve 

-Otetaan käyttöön vaikutta-
vuus -mittaristoa 

-Maisemalla jaetaan osa 
jäsenkuntien kustannuksista 
suoriteperusteisen laskutuk-
sen rinnalla 

-Kuukausittainen raportointi 
käytössä osavuosikatsauk-
sen rinnalla  

-Maisemalla jaettiin osa 
jäsenkuntien kustannuksista 
suoriteperusteisen laskutuk-
sen rinnalla 

-Kuukausittainen raportointi 
otettiin käyttöön (dashbo-
ard) osavuosikatsauksen 
rinnalla  

- organisaatiolla on käytös-
sään alueen sähköinen hy-
vinvointikertomus- ja EVA-
työväline 
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11. Toimialueiden BSC-kortit 

11.1 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 

Toiminta-ajatus: Kustannusvaikuttavien ja laadukkaiden terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toteuttaminen 

ihmisläheisesti, moniammatillisesti ja kotona pärjäämistä tukien. 

Toimialueen BSC-kortti  

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Työhyvinvoinnista huoleh-

timinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvostava ja avoin johtami-

nen  

Osallistetaan henkilöstöä 

muutosprosessiin 

Tarvitaan uudenlaista am-

mattitaitoa, uutta osaamis-

ta. Oman työn arvioinnin, 

tiedon hankkimisen osaa-

mista ja hyödyntämistä 

omassa työssä ja proses-

seissa. 

 

 

 

 

Lähiesimiesten työnkuvat 

määrittely 

 

Johtamisviestinnän kehit-

täminen 

Tuetaan henkilöstön työhy-

vinvointia mm. tehostamal-

la tiedottamista ja tukemal-

la henkilöstön tekemää 

kehittämistyötä.  Kuullaan 

henkilöstöä.  

Moniammatilliset kehittä-

mispäivät, henkilöstön osal-

listuminen toiminnan suun-

nitteluun 

Lähiesimiesten työnohjaus 

ja tuki 

 

 

Kehityskeskustelut pidetty 

ja kirjattu 

Party- ym. kyselyihin osallis-

tuttu 

 

Työnkuvat esimiehille sel-

keät ja henkilöstön tiedossa 

 

Suunnitelma tehty ja käy-

tössä 

Henkilöstön kokemus tie-

donkulusta paranee 

henkilöstö tiiviisti mukana 

mm. vast.ottopalveluiden 

toimintamallin muutoksen 

suunnittelussa 

os.hoitajien viikkopalaverit, 

työnohjausta tarpeen mu-

kaan 

 

kehityskeskusteluita pidetty 

 

 

 

työnkuvia kirjoitettu auki eri 

yksiköissä (mm. vastaanot-

topalvelut) 

 

ei toteutunut 

ei ole tehty tarkempaa selvi-

tystä 

 

Osaava ja motivoitunut 

henkilökunta 

Palveluhenkisen toiminta-

kulttuurin vahvistaminen 

 

Henkilöstön tietoisuutta 

toimintaympäristön muu-

tokseen lisätty, 

henkilöstön infoja pidetty 

enemmän mm. suunnitel-

luista toiminnan muutoksis-
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrytoinnin kehittäminen, 

innovatiivisuus, työpaikan 

houkuttelevuus 

Turvataan 24/7 sairaanhoi-

dollisissa yksiköissä iv-

luvallisten hoitajien määrä 

Henkilöstö osallistettu muu-

tosten suunnitteluun  

Osallistuminen koulutuksiin 

(koulutuspäiviä 

>3/hlö/vuosi tavoitteena) 

Paremmat rekrytointitulok-

set 

Avoimien toimien /virkojen 

hakijamäärät kasvaa 

Lupaprosessin sujuvoitta-

minen (kohdennetut näytöt 

jne.) 

ta 

toteutunut 

3,0 v. 2019 (3,3 v. 2018) 

 

ei toteutunut 

ei vertailutietoa käytettävis-

sä 

 

tilanne parantunut 

 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Vastaanottopalveluiden 

saatavuus paranee 

 

 

 

 

Yhtenäiset hoitoketjut 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaanottopalveluiden 

potilasryhmien mukainen 

segmentointi ja toiminta-

mallin jatkokehitys yhdessä 

henkilöstön ja asiakkaiden 

kanssa 

Konsultaatiotoimintaa ja 

reaaliaikaisuutta kehitetään 

Osaamiskeskukset määritel-

ty 

 

Digitalisaation hyödyntämi-

nen hoitoprosesseissa, tuki-

toiminnoissa  

 

 

 

Uusi toimintamalli vakiintu-

nut käyttöön ja parantanut 

palvelun saatavuutta 

 

 

Konsultaatioiden reaaliai-

kaisuuden lisääminen  

Moniammatilliset alueelliset 

tiimit;  

asiakkaalle: 

itseilmoittautuminen, oi-

reapu, etävastaanotot, 

etäseurannat (esim. INR), 

kaksisuuntainen viestintä, 

suora sähköinen ajanvaraus 

(tietyissä palveluissa ja 

kohderyhmissä käytössä) 

toimintamallin kehittämi-

nen aloitettu v. 2019, ei 

vielä käytössä 

 

 

kehittämistyötä ei ehditty 

tekemään v. 2019 

kehittämistyö aloitettu 

vastaanotoilla, ei vielä käy-

tössä 

itseilmoittautuminen käy-

tössä, etävastaanottoja 

pilotoitu, INR etäseurannat 

käytössä. Sähköinen ajanva-

raus käytössä infektioyksi-

kön influenssarokotuksiin, 

sekä lasten suun terveyden-

huollon tarkastuksiin 
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 

 

 

Hoitosyklit 

 

 

 

 

 

 

Hoitosyklien määrittely yli 

toimialuerajojen (esim. 

päivystykseen joutuvan 

kotona asuvan vanhuksen 

selviytymisen tukeminen) 

ammattilaisille: 

kirjaamisen automatisointi 

ja kehittäminen ( esim. 

Medanets, Perioperatiivinen 

järjestelmä,  synnytysker-

tomuskäytössä) 

Muutama hoitosykli määri-

telty ja toimii 

 

osin toteutunut (Medanets 

pilotti) 

 

 

vanhuspotilaiden ohjautu-

misprosessin kartoitus ja 

toimintaohjeet (yhteistyös-

sä hoidon ja hoivan kanssa) 

Hoidon optimointi ja tehos-

taminen 

Hoitotakuussa pysyminen; 

hoitoonpääsyprosessien 

kehittäminen ja oikea kir-

jaaminen 

 

Heräämöstä kotiin toimin-

nan laajenee uusiin potilas-

ryhmiin 

Leikkaussalien toiminnan 

tehostuminen 

 

 

Hoitotakuu lain rajoissa (3,6 

kk leikkauksista >98 % < 6kk 

 

polille >95 < 3 kk 

 

Herkona 10 % 

 

leikkaussalien käyttöaste 65 

% 

päivystyspotilaiden sujuva 

leikkaus (esim. lonkkamur-

tumista 90 %< 24h??) 

ei toteutunut (pääosin joh-

tuu kaihileikk. viiveistä; 

jossa 9,2% >180 pv) 

hoitoonpääsy 79% <3 kk, 

96,3 % <6 kk (vs. 78% ja 98% 

v. 2018) 

ei toteutunut (8%) 

 

ei toteutunut (59%) 

kaikissa päivystyspotilaiden 

ryhmissä saavutettiin tavoi-

teaika (ryhmät hätä, 0-8, 8-

24, 24-48 ja >48 tuntia)  

 

 

 

 

Turvallisen hoito- ja työs-

kentely-ympäristön varmis-

taminen 

Päivystys ja diagnostiikka-

osaston toimintaa kehite-

tään ja päivystyksellinen 

toiminta integroidaan sau-

mattomasti muihin palve-

luihin 

Ulkoisten ja sisäisten uhkien 

tunnistaminen ja torjunta 

käynnissä 

Kulunvalvonnan ja yksiköi-

den lukitusten tarkistus  

Toimintamallit määritelty ja 

käytössä  

keskim. hoitoaika pädi-

osastolla alle 48 h 

PäDiltä kotiutuneita yli 85% 

Ohjeet päivitetty 

 

Yksiköiden lukitukset ja 

kulkuoikeudet läpikäyty 

 

toteutunut 

toteutunut (keskim. hoito-

aika 1,9 vrk) 

ei toteutunut (kotiutunut 

70%) 

toimintaohje valmisteilla (P 

Paasila) 

toteutunut yksiköissä, uusil-

le työntekijöille kulkuoikeu-

det aina esimiehen kautta 
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Soiten missio, visio ja arvot 

näkyy toiminnassa 

 

 

 

Korkea hoidon – ja palvelu-

jen laatu 

Soiten missio, visio ja arvot 

on jalkautettu henkilöstölle 

ja näkyvissä työyksikössä 

 

 

Laatupoikkeamien läpikäynti 

yksiköissä  

 

Soiten missio, visio ja arvot 

näkyvät asiakkaalle ja poti-

laalle 

Yhtenäinen ulkoinen ilme 

kaikissa toimipisteissä 

Korvattujen potilasvahinko-

jen määrä laskee   

Asiakastyytyväisyys; 

NPS >60 

Vastaanottojen asiakastyy-

tyväisyys >75% 

Asiakaspalautteen keräämi-

nen jatkuvaa ja monimuo-

toista 

toteutunut 

 

toteutunut 

 

toteutunut (15 kpl v. 2019, 

23 kpl v. 2018) 

toteutunut (71) 

 

ei toteutunut (70) 

toteutunut (roidu, asiakas-

tyytyväisyyskysely, yleinen 

asiakaspalaute netin kautta, 

vaaratapahtumailmoitus-

mahdollisuus, muistutukset) 

Asiakkaiden ja potilaiden 

joustava yhteydensaanti 

Asiakkaiden yhteydensaan-

nin parantaminen: päivys-

tys, kiireellinen, kiireetön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakkaiden välitön yhtey-

densaanti parantunut;  

Puheluiden vastaaminen; 

- Vastaanotoilla 3 

min:ssa > 80% pu-

heluista vastattu 

- Päivystyksessä 3 

min:ssa > 70 % pu-

heluista vastattu 

Kiireetön vastaanotto < 14 

vrk (T3) 

Hoitoon liittymättömien 

käyntien ja puheluiden mää-

rät vähentyneet päivystyk-

sessä; Tavoite < 30% (nyt 

>60%)  

 

 

 

 

ei toteutunut (vastattu 

73,7%, vastatuille keskim. 

vastausaika 3min 17 s) 

 

ei toteutunut (vastattu 

60,22%, vastatuille keskim. 

vastausaika 4min 58s) 

 

ei toteutunut 
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 

 

 

 

 

Osallistuminen valtakunnal-

liseen päivystysapujärjestä-

miseen 

 

Palvelun tarjoaminen omalla 

äidinkielellä 

 

116117-päivystysapu; nykyi-

set toiminnot,  resurssit ja 

mallit selvitetty, ja ratkaisut 

Soiten alueen toiminnasta ja 

toteutustavasta 2019 tehty 

Vastaanottopalveluissa 

puhelinpalvelua tarjotaan 

suomen ja ruotisin kielellä ( 

turvataan ruotsinkielisellä 

asiakkaalle palvelu omalla 

kielellä) 

 

ei tietoa käytettävissä 

 

 

 

suunnitelma tehty toimin-

nasta ja toteutustavasta 

 

palvelua on tarjolla mutta ei 

systemaattisesti suoralla 

valinnalla kielen mukaan 

 

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Taloustietoinen johtaminen Kuukausittain talouslaskel-

man seuranta toimialueen 

johtoryhmissä 

Tiedolla johtaminen 

 

Lääkäriostopalvelujen kor-

vaaminen omalla henkilös-

töllä taloudellisuus huomi-

oiden 

Budjetissa pysyminen 

 

Reaaliaikaiset automaatti-

set toiminta- ja talousrapor-

tit 

Lääkäriostopalvelun euro-

määräinen vähenemä -10 % 

2018 tasosta 

ei toteutunut 

 

ei toteutunut 

 

ei tarkkaa tietoa käytettä-

vissä, ei toteutunut 

Oikea hoito oikeassa paikas-

sa oikeaan aikaan 

Uusintakäyntien seuranta ja 

karsiminen 

 

Oikea hoitopaikka päivys-

tyksestä 

ESH käynneistä  60% 

Päivystyksessä (<3 vrk) ≤5 % 

 

Erikoissairaanhoidon päivys-

tyspotilaista kotiin >50%,  

vuodeosastohoitoon 30% 

toteutunut (57%) 

ei toteutunut (10% v. 2019, 

9% v. 2018) 

toteutunut (kotiin 70%, 

osastolle 23%) 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Laaja-alaisen erikoissai-

raanhoidon tarjoaminen 

Soite-alueen ulkopuolelle 

Erikoissairaanhoidon tavoit-

teellinen yhteistyö lähialu-

eille 

Soiten ulkopuolinen myynti 

on kasvanut hallitusti  

(esim. angioiden myynti 

OYS-eteläiselle alueelle ja 

neurologisen kuntoutuksen 

myynti piirin ulkopuolelle) 

ulkopuoliset hoitojaksot 

17% nousu (3821 v.2019, 

3270 v. 2018), esh-viralliset 

käynnit 17% nousu (22081 

v. 2019, 18849 v. 2018) 

 

 

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialue 

 

Terveyden ja sairaanhoidon toimialue jakautuu toiminnallisesti viiteen keskenään erilaiseen palvelualueeseen. 

Kaikkien yhteisiä tavoitteita ovat potilaslähtöisyys, avohoitoisuus, palveluiden tasapuolisuus ja korkea laatu. 

Toimialueella huomioitavaa on se, että johtajista ja esimiehistä suuri osa on mukana myös kliinisessä potilas-

työssä. 

 

Erikoissairaanhoidon puolella ns. keskittämisasetuksen aiheuttama epävarmuus sairaalan toimintaan ja leikka-

usmääriin näkyi mm. osaajien rekrytoinnissa sekä henkilöstön jaksamisessa. Hammashuollon osalta maakun-

nassa korostuu julkisen sektorin osuus palveluiden tuottajana. Tämä näkyy julkisen puolen runsaana kysyntänä 

ja keskimääräistä suurempina hammashoidon kustannuksina. Suurina toiminnallisina muutoksina oli NeKu-

osaston (akuutti neurologia ja vaativa kuntoutus) aloittaminen tammikuussa 2019 sekä keskitetyn hammashoi-

tolan (Kälviä, Lohtaja, Ullava alueiden potilaille) aloitus Kälviällä. 

 

Vuotta 2019 leimasi erityisesti talouden tasapainottamisohjelman säästövaatimukset, jotka vaativat toimialu-

een johtajilta runsaasti valmistelutyötä. Tämä vei merkittävän osan toimialueen johtajille allokoidusta johta-

mistyön ajasta, jolloin toiminnan kehittämistyölle ja henkilöstön johtamiselle on jäänyt vähemmän aikaa. 

 

Asiakas- ja potilasnäkökulma  

 

Perusterveydenhuollon lääkäripula on syventynyt vuoden 2019 aikana. Vastuualueittain lääkäritilanne on 

vaihdellut vuoden aikana, ja lääkäriresurssia on jouduttu siirtelemään vastuualueiden välillä, jotta palvelut on 

saatu turvattua joka alueella. Hoitoon pääsyn suhteen ajat ovat kuitenkin ajoittain venyneet pitkiksi, ja välillä 

joillain terveysasemilla lääkärien T3-ajat (kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) ovat venyneet mittaamat-

toman pitkälle. Perusterveydenhuollon parantamiseksi aloitettiin kesällä 2019 uuden toimintamallin suunnitte-

lu, jolla tavoitellaan parempaa asiakastyytyväisyyttä ja hoidon saatavuutta, lisääntynyttä hoidon vaikuttavuut-

ta, kustannustehokkuutta sekä parantunutta henkilöstötyytyväisyyttä. 

 

Perusterveydenhuollon palveluissa käyntimäärät laskivat 4,8 % (95 163 käyntiä v. 2019 vs. 100 004 käyntiä v. 

2018). Käyntimäärien laskussa näkyy vuoden 2019 aikana lisääntynyt lääkäripula. Puheluita vastaanottopalve-

luihin vuonna 2019 tuli 147383 kpl ja takaisinsoittopyyntöjä 32518 kpl; yhteensä 179901 yhteydenottoa. Näi-

den vastausprosentti oli 73,7%, ja keskimääräinen jonotusaika läpipäässeillä puheluilla oli 3min 17s.  

 

Hammashoidon puolella kehitettiin ”kerralla kuntoon” –toimintamallia ja prosesseja tarkasteltiin myös muilta 

osin. Kehittämistoimenpiteiden seurauksena hoidettujen potilaiden määrässä on saatu aikaan 4,9% kasvu 



 

 

Tilinpäätöskertomus 2019 

 

 

46/135 

(32 773 potilasta v. 2019 vs. 31243 potilasta v. 2018), mutta käyntien määrät on pystytty pitämään lähes en-

nallaan (0,7% kasvu käyntimäärissä). 

 

Somaattisen erikoissairaanhoidon saatavuus on Soiten alueella pysynyt pääsääntöisesti hyvänä, joskin erityis-

osaajista on kuitenkin ollut pulaa tietyillä erikoisaloilla; kuten urologialla, neurologialla ja puhe- sekä toiminta-

terapiassa. 

 

Lähetteitä tuli terveyden ja sairaanhoidon toimialueen erikoisaloille vuoden aikana 39512 kpl. Saapuneiden 

lähetteiden määrä lisääntyi 5,7 % edellisvuodesta. Jäsenkuntien lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyivät 

5,6% ja sopimuskuntien lähetteiden määrä taasen kasvoi 17,5%. Pietarsaaren seudulta lähetteiden määrä kui-

tenkin väheni. Suurimmat lähetemäärät kohdistuivat erikoisaloista sisätaudeille (8145 kpl), kirurgiaan (8106 

kpl) sekä naistentaudeille (4470 kpl). Hoitotakuu on pääsääntöisesti toteutunut, mutta silmätaudeilla hoitota-

kuussa pysymisessä on ollut haasteita. 

 

Tilastoidut erikoissairaanhoidon käynnit terveyden ja sairaanhoidon toimialueeseen kuuluvilla erikoisaloilla 

lisääntyivät 11,4% (111 391 käyntiä vuonna 2019, 100 027 käyntiä vuonna 2018). Jäsenkuntien käynnit nousi-

vat 9,7% ja ulkokuntien 17%. Hoitojaksot lisääntyivät 5,2%; jäsenkuntien osalta 3% ja ulkokuntien osalta 17%. 

 

Korvattujen potilasvahinkojen määrä väheni edellisestä vuodesta (15 kpl v. 2019 vs. 23 kpl v. 2018).  

 

Soiten omien sähköisten potilaspalautejärjestelmien (Roidu asiakaspalautejärjestelmät yksiköissä, sekä netin 

kautta toimitettavat palautteet) käyttö on laajaa ja niistä saatua palautetta on hyödynnetty palveluiden kehit-

tämisessä. Saatua asiakaspalautetta myös julkaistaan Soiten nettisivuilla. Soiten suositteluindeksi (NPS) vuo-

delta 2019 oli 71, vastaanottopalveluiden osalta 70. 

 

Prosessien näkökulma  

 

Vastaanottopalveluissa aloitettiin uuden toimintamallin kehittäminen Kokkolan pääterveysasemalla. Nykytilan 

kartoitus tehtiin elokuussa 2019 jonka pohjalta tehtiin suunnitelma toimenpiteistä. Henkilöstön koulutus uu-

teen toimintamalliin sekä toimintamallin kehittäminen kyseisen yksikön tarpeisiin soveltuvaksi aloitettiin syk-

syllä 2019.  

 

Digitaalisia palveluita pyrittiin lisäämään terveyden ja sairaanhoidon toimialueella: itseilmoittautuminen ja 

INR-etäseurannat toimivat useissa yksikössä, etävastaanottoja käytettiin useammalla terveysasemalla, ja säh-

köinen ajanvaraus oli mahdollista infektioyksikön influenssarokotuksiin sekä lasten suun terveydenhuollon 

tarkastuksiin. 

 

Hoitoketjujen toimivuutta tehostettiin yhteisellä projektilla hoidon ja hoivan kanssa, jossa tarkasteltiin potilaan 

polkua päivystyksen, yleislääketieteen osastojen, jaksohoidon sekä kotiin vietävien palveluiden välillä, ja luotiin 

protokollia joilla ohjataan potilaan ohjautumista mahdollisimman sujuvasti tarkoituksenmukaisimpaan hoito-

paikkaan. 

 

Päivystys- ja diagnostiikkaosaston toimintamallit saatiin määriteltyä. Potilaiden hoitoaika päivystys- ja diagnos-

tiikkaosastolla saatiin pysymään alhaisena (keskimääräinen hoitoaika osastolla 1,9 vrk), joka kertoo siitä että 

osastolla on tavoitteiden mukaisesti keskitytty nopeiden päivystyksellisten ja nopeaa diagnostiikkaa vaativien 

potilaiden hoitoon. 70% potilaista kotiutui suoraan päivystysosastolta. 
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Neku-osaston vaativan kuntoutuksen toiminnan aloittamisen myötä kuntoutuksen tulokset paranivat. Aivove-

renkiertohäiriöpotilaiden keskimääräinen hoitopäivien määrä (kaikkien osastojen hoitoaika yhteenlaskettuna) 

laski vuonna 2019 30 hoitopäivään (vuonna 2018 keskiarvo 53 hoitopäivää). 

 

Henkilöstönäkökulma 

 

Henkilöstön näkökulmasta vuotta 2019 leimasivat taloudellisen tilanteen epävarmuus, ja loppuvuodesta pidetyt yt-

neuvottelut. Lisäksi epävarmuus koskien kirurgisten hoitojen keskittämistä jatkui vuonna 2019, joka on myös lisän-

nyt henkilökunnan epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin liittyen. 

 

Terveyskeskuksissa lääkäritilanne heikkeni, ja ostopalveluita jouduttiin hankkimaan lisää. Myös ostopalvelun saata-

vuudessa ilmeni haasteita. Merkillepantavana asiana on se, että loppuvuodesta 2019 toteutettuun, vuotta 2020 

koskevaan Kruunupyyn vastaanottopalveluiden lääkärikilpailutukseen ei saatu yhtään tarjousta. Myös terapeuteista, 

neurologeista ja urologeista on ollut pulaa vuonna 2019. 

 

Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi vuonna 2019 ollen 17,6/htv (16,3/htv vuonna 2018). Henkilöstön koulutusmää-

rissä on pysytty edelleen tavoitteessa, ja koulutuspäiviin on osallistuttu keskimäärin 3,0 pv/vuosi (3,3 pv vuonna 

2018). Henkilöstöä on osallistettu muutosten ja toimintamallien suunnittelussa aiempaa enemmän mm. vastaanot-

tojen toimintamallin uudistuksessa. Myös lähiesimiesten tukea on lisätty pitämällä mm. viikkopalavereita osaston-

hoitajille. Työnohjausta on henkilöstölle tarjottu yksilöllisen harkinnan perusteella. 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma  

 

Vuoden 2019 toimintakulut olivat 152 458 869 eur, joka on 104% budjetoidusta. Suurimmat budjetin ylitykset ta-

pahtuivat palkkakustannuksissa sekä piirin ulkopuolisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Jononpurkuja ja lisä-

töitä jouduttiin tekemään monella erikoisalalla hoitotakuussa pysymiseksi, ja tämän seurauksena sekä hoitajien että 

lääkärien erilliskorvaukset ovat toteutuneet budjetoitua suurempina (yhteensä 1,7 milj. eur yli budjetoidun sum-

man) joka selittää suurelta osin palkkabudjetin ylittymistä. Piirin ulkopuolisen erikoissairaanhoidon myynnistä ter-

veyden ja sairaanhoidon toimialueen erikoisaloilla myynti on kasvanut 1,2 miljoonalla eurolla vuonna 2019 (vuoteen 

2018 verrattuna). Suurimmat euromääräiset kasvut ovat tesan erikoisaloista syöpätaudeilla, sisätaudeilla sekä kor-

va-, nenä-, kurkkutaudeilla & foniatrialla. Piirin ulkopuolisen erikoissairaanhoidon kasvun syiden analysointia vaike-

uttaa se, että suuri osa potilaista hakeutuu toiseen sairaanhoitopiiriin hoidettavaksi valinnanvapauteen perustuen ja 

monesti muun organisaation kuin Soiten tekemällä lähetteellä. Näistä valinnoista ja niiden perusteista ei tule ko. 

erikoisalan ylilääkärille mitään tietoa, joka hankaloittaa asiaan puuttumista ja tilanteen korjaamista Soitelle suo-

tuisampaan suuntaan. 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 

Vuonna 2019 sairaalan yksiköissä havaittiin yksittäisiä ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamia turvallisuusuhkia. 

Tämän seurauksena sairaalan kulunvalvonnan ja lukitusjärjestelmien uudistuksia on toteutettu. Ohjeistuksia henki-

lökorttien esilläolosta painotettiin edelleen. Lisäksi kulkuoikeuksien hakemista on muutettu niin että ne tapahtuvat 

aina suoraan esimiehen kautta. Kattava riskien itsearviointi on tehty edellisen vuoden tapaan. Riskien arvioinnin 

tulosten mukaan kehittämistä vaatii erityisesti varautuminen ja kriisien hallinta. Yksi suuronnettomuusharjoitus 

pidettiinkin Soiten alueella v. 2019, näihin tarpeisiin vastaamiseksi.  

 

Sisäistä valvontaa on toteutettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa olevan ”sisäinen valvonta ja riskienhallinta” 

olevan ohjeistuksen mukaisesti. Toimialuejohtaja on tarkastanut tulosalueen viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä 

vuoden aikana 2019 todeten ne riittäviksi sekä juridisesti ja sisällöllisesti oikein laadituiksi. 

 

Lotta Seppinen, ylilääkäri, vs. toimialuejohtaja 
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11.2 Hoidon ja hoivan palvelut 

Toiminta-ajatus: Hoidon ja hoivan palvelut tuotetaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan laadukkaasti ja asi-

akkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelut tukevat itsenäistä selviytymistä, osallisuutta ja toiminta-

kykyä. 

 

Tavoitteena on, että asiakas voi asua turvallisessa ja esteettömässä omassa kodissaan tukipalveluiden ja koti-

hoidon turvin niin pitkään kuin se inhimillisesti ja resurssien mukaan on mahdollista. Jokaisessa Hoidon ja hoi-

van yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yksilölliseen, voimavaralähtöiseen hoito-, kuntoutumis- ja 

palvelusuunnitelmaan asiakkaan/potilaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan kuntoutuessa hänellä tulee olla 

mahdollisuus siirtyä kevyempien palveluiden piiriin. Hoidon ja hoivan toiminta perustuu normien lisäksi laa-

tusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi sekä kansallisiin omaishoidon 

kehittämisohjelmaan, ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan sekä kansalliseen muistiohjelmaan. 

Toimialueen BSC-kortti  

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Soite on työnantaja, joka 
arvostaa työntekijöitään 

 

 

 

 

-Opiskelijaohjausta ja opis-
kelijoiden kohtaamista kehi-
tetään 

- Soitesta lähtevän vakitui-
sen henkilöstön lähtöhaas-
tattelu, missä selvitetään 
johtamisen ja esimiestyön 
kehittämistarpeita 

-Johtamista, esimiestyötä ja 
työyhteisötaitoja kehitetään 
ja tuetaan   

- Avoin arvostava johtami-
nen, vuorovaikutus ja vies-
tintä 

- cles-mittarin tulosten mu-
kaan opiskelijat suosittele-
vat (tavoite 9/10) 

 

-Toteutuneet lähtöhaastat-
telut/määrä suhteessa lähti-
jöihin 

 

-Työhyvinvointikysely on 
tehty ja tulos on hyvää tasoa 

 

 

 

 

- Haastattelulomake 
tullut käyttöön kesken 
vuotta, joten haastatel-
vien määrä ei selvillä 
 

- Tulos oli hyvää tasoa 

Työhyvinvoinnin kokemus 
paranee 

 

- Kehityskeskustelu  

-Varhaisen tuen mallin aktii-
vinen käyttö ja kehittäminen 

 

 

 

-Vuosaaren mallin laajenta-
minen kotihoidossa 

-Autonominen työvuoro-
suunnittelu tehostetun 
palveluasumisen yksiköissä 

-Kehityskeskustelut toteu-
tuu kerran vuodessa 100 % 

-Varhaisen tuen keskuste-
lut/määrä 

-Sairauspoissaolojen määrä 
vähenee 3 pv/htv vuoden 
2018 tasoon verrattuna 

-Asteittain käytössä v. 2019-
2020 aikana 

 

-Toteutunut toiminta 

- totetui 70 % 

 

- toteutui 97 % 

- Tavoitetta ei saavutettu 

 

- Vuosaaren malli Kokko-
lassa ja Perhonjokilaak-
sossa 

 

- Käytössä Kokkolan ja 
Kruunupyyn alueella, 
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

aloitettu Lesti- ja Per-
honjokilaaksossa 

Hyvästä työstä ja tavoittei-
den saavuttamisesta palki-
taan 

-Soiten palkitsemisjärjes-
telmä ja tunnustus otetaan 
käyttöön 

-Palkitsemisjärjestelmä 
käytössä 2019 

 

 Ei käytössä 

Henkilöstö on moniamma-
tillisesti osaavaa ja työstä 
innostunutta 

-Henkilöstön osaamista 
kehitetään Soiten strategian 
mukaisesti, laaditaan palve-
lualuekohtainen koulutus-
suunnitelma 

 

-Osaamiskartotukset  

-Työkiertomahdollisuus 
henkilöstön osaamisen laa-
jentamiseksi ja syventämi-
seksi 

-Perehdytys perehdytysoh-
jelman mukaisesti 

-Ammatillisen täydennys-
koulutuksen osallistuminen 
100% 

 

 

-Kaikissa yksiköissä 3 vuo-
den välein ja toiminnan 
muuttuessa 

-Toteutunut työkiertojen 
määrä 

-Toteutunut perehdytys ja 
perehdytyksen arviointi 100 
% 

- Koulutukseen osallis-
tuminen 71 %  

- täydennyskoulutusvel-
voite toteutui 50 %, 
keskimäärin 2,42 päi-
vää/työntekijä 

- Toteutui 

 

- 41 

- Perehdytys toteutuu, 
mutta arviointia ei teh-
dä systemaattisesti pe-
rehdytyksen kehittämi-
sen näkökulmasta 

Henkilöstöresurssi kohden-
netaan kustannustehok-
kaasti ja vaikuttavasti 

-Työntekijän eläköityessä 
arvioidaan osaamisen ja 
resurssian tarve ja tehdään 
tarvittavat vakanssimuutok-
set strategian mukaisesti 
resurssityöryhmän tai Soiten 
hallituksen päätöksellä. 

 

 

 

 

 

-Henkilöstö liikkuu jousta-
vasti asiakkaiden tarpeiden 
mukaan  

 

 

 

 

 

-Pilotoidaan yhdessä tehos-
tetun palveluasumisen yksi-
kössä vuonna 2019 henki-
löstöresurssin kohdentami-

-Tukipalvelutiimin eläköity-
vien työntekijöiden vakans-
sien siirto kotihoitoon, koti-
sairaalaan ja tehostetun 
kotikuntoutumisen yksik-
köön  
-Lepolan henkilöstön siirto: 
-6 kotihoidon Kokkolan 
kotiuttamistiimi 
-9 Leporanta, Kotiranta ja 
Hopijakumpu yhteensä tai 
vaihtoehtoisesti resurssi-
pankin kautta kuntoutumis-
ta ja kotona asumista tuke-
viin palveluihin 
 
-Henkilöstön työskentely 
oman yksikön ulkopuolella 
osaaminen huomioiden 
-Toteutuneet käyntimää-
rät/työvuorojen määrä  
 
 
 
 
 
 
-Toteutunut pilotti 
-Henkilöstön kokonaismi-
toutus moniammatillisen 

- Toteutui  

 

 

 

- Ei toteutunut valtuus-
ton päätöksen vuoksi 

 

 

 

 

 

 Yle-osastojen osalta 
jatkossa Moveon oh-
jelmassa tieto kirjataan 
”lainahoitaja”-koodilla 

 Kotihoidon henkilöstön 
siirtyminen normaalia 
resurssien optimointia, 
toiminnanohjauskes-
kuksen tehtävä 

 Henkilöstö siirtynyt 
tarpeen mukaan muilla 
palvelualueilla 
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

den asiakkaiden palvelutar-
peen ja RAI-mittariston 
tulosten perusteella 

työotteen näkökulmasta 
sisältää kaikki asiakkaan 
hoitoon osallistuvat tahot 
(hoitajat, terapeutit) 

 Leporannassa ja Iltarus-
kossa on tehty RAI arvi-
oiden hoitoisuuden ja 
kustannuspainokertoi-
men (CMI) perusteella 
henkilöstön kohdenta-
mista  

 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Moniammatillinen asian-
tuntijuus palvelee asiakkaan 
oman elämän hallintaa ja 
kotona asumista.   

 

Kehitetään prosesseja asia-
kas- ja potilaslähtöisesti 
yhdessä asiakkaiden kanssa: 
jatkuva 

Moniammatilliset asiakas-
lähtöiset asiakas-, hoito-, 
kuntoutus- ja palvelusuunni-
telmat, joiden laadintaan 
asiakas osallistuu omien 
kykyjensä mukaan: jatkuva 

1 prosessi/palvelualue on 
päivitetty yhdessä asiakkai-
den kanssa. 

 

Asiakas-, hoito- ja palvelu-
suunnitelmat on tehty 100 
% 

Tehty asiakaspalautteiden 
perusteella ja kattojärjestön 
kanssa (omaishoito) 

 

100 % 

Päivitetyt suunnitelmat 90,2 
% 

Palveluvalikoima ja palvelu-
prosessit varmistavat, että 
mahdollisimman moni Soite 
alueen asukas asuu turvalli-
sesti omassa kodissaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelurakenteen keventä-
minen  

 

 

 

 

Kotona asumista ja itsenäis-
tä elämää tukevien palvelui-
ta laajennetaan ja  resursoi-
daan.  

Yöpartiotoiminnan laajen-
taminen 

 

Jaksohoidon toimintamallin  
yhtenäistäminen 

 

 

Terveyspisteiden siirto Eri-
tyisalojen alojen avopalve-
luista Ennakoiviin avopalve-
luihin 

Lesti- ja Perhonjokilaaksoi-
hin Tehotiimit, kun Kannuk-
sen ja Tunkkarin osastopai-
kat vähennetään (yhteensä 
12 paikkaa) vuoden 2019 
aikana. Tehotiimin toimin-
tamallin rakentaminen 1-
5/2019. 

Kotona asuvia yli 75-
vuotiaita on maakunnan 
alueella 94 % vuoden 2020 
loppuun mennessä 

Perhossa aloitetaan yöpar-
tiotoiminta pilottina, video-
visiittiä hyödyntäen 

Valkaman ja Kuntolan yksi-
köiden muutos tehostetusta 
palveluasumisesta laitos-
hoidon jaksohoidoksi 
1.1.2019 

Siirto vuoden 2019 alussa 

 

 

Tehotiimi täysin toiminnassa 
6/2019. Kannuksen ja Tunk-
karin yhteensä 12 osasto-
paikkaa lakkautettu 6/2019 
mennessä.  

Vaihtoehtoisesti Tehotiimin 
palveluiden (kotisairaala, 
tehostettu kotikuntoutumi-

- Ei toteunut, vaan 92,1 
% 

 

- Yöpartiotoiminta toteu-
tui, mutta Video-visiitti 
ei   

 

- Ei toteutunut 
 
 
 

- Toteutui 

 

 

 

 

 Valtuusto teki päätök-
sen toiminnan aloitta-
misesta, mutta määrä-
rahaa toiminnalle ei 
myönnetty 
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepolan toiminnan lakkaut-
taminen vuoden 2019 aika-
na, 24 paikkaa poistuu käy-
töstä 

 

 

Kotiuttamistiimi Kokkolaan 
vuoden 2019 aikana 

 

Kotisairaalaan lisätään asia-
kaspaikkoja, 2019 

Tehostettuun kotikuntou-
tumiseen lisätään asiakas-
paikkoja, 2019 

Palliatiivisen poliklinikan 
palvelun laajentaminen 
kaikille palliatiivisille asiak-
kaille vuoteen 2020 men-
nessä 

-Sähköisten ja videovälitteis-
ten palveluiden sekä robo-
tiikan hyödyntäminen 

 

 

 

 

 

 

 

nen ja kotiuttamistiimi) 
järjestäminen erillisellä 
määrärahalla 890000 € 
molempiin jokilaaksoihin.  

TAI vaihtoehtoisesti Kan-
nuksen ja Tunkkarin osas-
toilta lakkautetaan asteit-
tain 2 paikkaa ja henkilöstö-
resurssi siirretään kotisai-
raalaan. Tehotiimin toiminta 
aloitetaan asteittain sen 
jälkeen, kun osastopaikko-
jen vähentäminen on mah-
dollista kotisairaalan asia-
kasvolyymin kasvattamisen 
myötä.   

Hyödynnetään ostopalvuita 
korvaavien paikkojen järjes-
tämisessä sekä vaihtoehto-
na arvioidaan Hopijakum-
mun, Leporannan ja Koti-
rannan tilojen tarkoituk-
senmukainen käyttö  

6 htv (eläköityvien ja Lepo-
lan vakanssit/työntekijät) 

 

4 htv (siirto eläköityvien 
vakanssit), 2 jokilaaksoihin 
ja 2 Kokkola+Kruunupyy 

5 htv lisäys (siirto eläköityvi-
en vakanssit) 

Palliatiiviselle ½ lääkäri lisää 
nykyisen ½ lääkärin lisäksi 
vuoteen 2020 mennessä  

 

Kotihoidon virtuaalihoitaja-
toiminnan laajentaminen, 
Video-visiitin välityksellä 
konkreettisen hoitajakäyn-
nin korvaaminen, 50 asia-
kasta palvelun piirissä 

Kotihoidon asiakkailla säh-
kölukot tai tägi, -
valmistautuminen tuntipe-
rusteiseen laskutukseen 
asiakasmaksulain uuditumi-
sen myötä 

Kotisairaalassa otetaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ei toteunut 

 

 

 

 Ei toteunut valtuuston 
päätöksen vuoksi 

 

 Toteutui yksi htv Koti-
sairaalaan 

 Ei toteutunut  
 

 Ei toteutunut 

 
 
 

 65 eri asiakasta, lasken-
tahetkellä keskimäärin 
40 asiakasta 

 

 

 

 Ei toteutunut 
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäihmisten palveluiden 
rakenne vastaa valtakunna-
lista palvelurakenteen ta-
voitetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurataan osavuosikatsauk-
sittain palvelurakenteen 
tilannetta ja tehdään strate-
gian mukaisia muutoksia 
tarpeen mukaan resurssien 
kohdentamisessa 

 

 

 

 

 

käyttöön Baxter in-
fuusiopumput 2019 

Evondos-lääkerobotti koti-
hoidon/omaishoidon asiak-
kaille 

Lääkkeiden koneellinen 
annosjakelu laajenee kaik-
kiin tehostetun palveluasu-
misen yksiköihin v. 2020 
mennessä 

Medanez langaton elintoi-
mintojen mittaus Y0 ja Y1 
osastoille 

Tehohankkeen (SmartHo-
me) laajeneminen Kuusi-
kummusta eteläisen koti-
hoidon alueelle 2019 

Palveluiden piirissä olevat 
yli 75-vuotiaat: 

-Omaishoito 5-6 % 

-Kotiin järjestettävät tuki-
palvelut  12 % 

-Säännöllinen kotihoito 13 % 

-Jaksohoito 1 % 

-Tehostettu palveluasumi-
nen 6 % 

-Laitoshoito 0,2 % 

-Lyhytaikainen sairaalahoito 
1 % 

 Toteutui  

 

 Toteutui  
 
 

 Ei toteudu, apteekkien 
resurssit eivät riitä Kok-
kolassa 

 

 Toteutui  
 
 

 Toteutui 
 

 

 

 

 

- 7 %  

 

- 10,6 % 

- 0,9 % 

- 7,56 %  

- 0,33 %  

- 1,12 % 

Hoito- ja palveluprosessien 
johtamisessa on tarvittava, 
ajantasainen ja luotettava 
tieto.  

 

Palvelujen piiriin jono-
tusaikojen seuranta, jatkuva 

-tehostettu palveluasumi-
nen 

-kotihoito 

-kotiin järj. tukipalvelut 

-Yle-osastot 

Jonotusajat alittavat lain 
määrittelemän ylärajan: 

-max. 3 kk 

-max. 5 pv 

-max 3 pv 

-max 3 pvä 

 

 Toteutui  

 Toteutui pääsääntöises-
ti, yksittäisiä poikkeuk-
sia  

 Toteutui 

 Toteutui pääsääntöises-
ti 

Omavalvonta- ja laadunhal-
lintasuunnitelmat ohjaavat 
yksikön toimintaa 

Valvontakäynnit omiin ja 
ostopalveluyksiköihin toteu-
tetaan valvontasuunnitel-
man mukaisesti, päivitetyt 
omavalvonta- ja laadunhal-
lintasuunnitelmat ovat asi-
akkaiden saatavilla 

Toteutuneet valvontakäyn-
nit / 100 % 

Valvontakäynneillä annettu-
jen korjausmääräysten to-
teutumisen seuranta / 100 
% 

 Toteutui 

 

 Toteutui 
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Ehyt ja sujuva hoi-
to/palveluketju 

Laaditaan Soiten kokonais-
arkkitehtuuriin soveltuva 
hoidon ja hoivan ydinpro-
sessi 

Päivitetty prosessi mittarei-
neen 

Prosessi päivitetty, mittarit 
yllä, hoitoketjun jonotusajat 

 

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Asiakaslähtöinen toiminta-
tapa ja palveluhenkinen 
organisaatiokulttuuri 

Asiakkaan kohtaaminen -
koulutus 

 

Asiakkaan kohtaaminen –
koulutuksiin osallistuneiden 
määrä 

 Toteutui eri koulutuk-
sissa, muistisairaan koh-
taaminen, Tunteva kou-
lutus 

Saumattomuus ja jousta-
vuus palveluissa asiakkaan 
ja potilaan kokemana  

-Sähköisten palveluiden 
käytön mahdollistaminen ja 
kehittäminen 

 

 

-Terveyspisteiden sähköinen 
ajanvaraus ja tekstiviesti-
muistutus otetaan käyttöön 

-Sähköinen huoli ilmoitus 
otetaan käyttöön 

 Tekstiviestimuistutus 
käytössä 

 

 Toteutuu  

Asiakkaiden ja potilaiden 
osallisuuden lisääminen 

 

Tietoisuuden lisääminen 
palvleuista 

-Asiakaspalautteen kokoa-
minen ja hyödyntäminen – 
tavoitteena positiivisen 
palautteen määrän kasvu  

 

 

-Ikääntyneiden asiakasraa-
din toimijoiden kanssa yh-
teistyö 

-Vanhusneuvoston toiminta 

 

-Vanhus-, vammais- ja va-
paaehtoisjärjestöjen kunta-
laistapaamiset  

-Kuntakierrokset  

-Monimuotoinen ja asiakas-
lähtöinen viestintä 

 

-Asiakaskyselyjä järjestetään 
aktiivisesti nettipalaute -
järjestelmän käytön tukena 

-Hyvä asiakaspalaute, muis-
tutusten, kanteluiden ja 
valitusten matala määrä 

-Osallistutaan kokouksiin ja 
tilaisuuksiin 

-Osallistutaan asiantuntijoi-
na maakunnallisen vanhus-
neuvoston kokouksiin   

 

-Jalkautuminen ohessa mai-
nittujen  toimijoiden tilai-
suuksiin  

-Messut ja seminaarit 

 

-Päivitetyt nettisivut 

-Ajantasaiset palveluesitteet 

 Sähköinen palautejär-
jestelmä ja palautelaa-
tikot käytössä 

 tiedot keskitetysti 

 

 

 Toteutui 

 

 Toteutui 

 

 Toteutui  

 Messuosastot Seniori-
messuilla 

 Tartu-digiin kiertue 

 Lestijärven hyvinvoin-
timessut 

 Nettisivut päivitetty 

 Palveluesitteet uudis-
tettu 

 Hoidolla ja hoivalla oma 
Instagram-profiili aktii-
visessa käytössä  
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Kuntoutumisen edellytykset 
turvataan kaikissa palveluis-
sa 

Asiakkaalla/potilaalla on 
toimintakykyyn ja voimava-
roihin perustuva asiakas- ja 
potilassuunnitelma, jossa on 
kirjattuna asiakkaan itse 
asettamat tavoitteet 

Yhteiseen tietojärjestel-
mään laaditut asiakas-ja 
potilassuunnitelmat 100 % 

 81 % oli kirjattuna asi-
akkaan oma näkemys 

 90,2 % oli suunnitelmat 
laadittu 

Asiakas saa tarvitsemansa 
tuen kotona asumisen 
mahdollistamiseksi tai tar-
vitsemansa tuetun asumi-
sen tai tehostetun palvelu-
asumisen paikan 

Kotiin järjestettävät palvelut 
kriteerien mukaan 

SAS-työryhmän sijoituspää-
tös ympärivuorokautiseen 
asumiseen kriteerien mu-
kaan 

kotihoito max. 5 pv 

kotiin järjest. tukipalvelut 
max 3 pv 

tehostettu palveluasuminen 
max. 3 kk 

 Toteutui 

 Toteutui 

 Toteutui  

Erityistä tukea tarvitseville 
asiakkaille on nimetty oma-
työntekijät 

Nimetään vastuuhenkilö Nimetty vastuuhenkilö  Toteutui  

Asiakkaan valinnanvapau-
den edistäminen 

Hakulomakkeissa tieto, 
mihin palveluun ja esim. 
mihin palvelutaloon asiakas 
ensisijaisesti hakee.  Jos 
mieluisin vaihtoehto ei to-
teudu, asiakkaan niin halu-
tessa paikan saa sen vapau-
duttua.  

Omaishoidon palvelusetelin 
kriteerien laatiminen, palve-
lusetelikokeilu  

Toteutuneet sijoittumistoi-
veet 

 

 

 

 

Hyväksytyt omaishoidon 
palvelusetelin kriteerit, 
toteutunut kokeilu 

 Toteutui 

 

 

 

 

 

 Ei toteutunut 

Asiakas/potilas tai hänen 
edustajansa osallistuu 
oman hoidon ja/tai palvelun 
suunnitteluun 

Henkilöstö mahdollistaa 
asiakkaan/potilaan osallis-
tumisen hoidon ja/tai palve-
lunsa suunnitteluun 

Jatkuva asiakaspalaute 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Laaditut suunnitelmat 

 

Palautteen käsittely yksi-
köissä 

Toteutuu kerran vuodessa 

 Toteutuu osittain 

 

 Toteutui 
 

 Jatkuva 

 

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Hoidon ja hoivan asukas-
kohtaiset kustannukset 
laskevat  

Henkilöstön sairauspoissa-
olojen väheneminen henki-
löstökulujen hillitsemiseksi 

 

 

-Tehostetussa palveluasumi-
sessa sijainen hankitaan 

Sairauspoissaolot vähenevät 
3 pv/htv vuoden 2018 ta-
soon verrattuna 

Euromääräinen säästö 1,05 
milj. (3*1170*300) 

- Toteutunut henkilöstömi-
toitus 

 Ei toteutunut 

 

 Ei toteutunut 
 

 Toteutui osittain 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

vasta siinä tilanteessa, kun 
henkilöstön kokonaismitoi-
tus on alle 0,55 työnteki-
jää/asiakas 

-Kotihoidossa sairauspoissa-
olon sattuessa toiminnanoh-
jauskeskuksen optimoinnis-
sa kartoitetaan asiakkaiden 
kokonaistilanne ja tehdään 
arvio, jonka jälkeen pääte-
tään ulkopuolisen sijaisen 
tarve  

Kiinteistöjen vuokrakulujen 
hallinta, optimaalinen tilo-
jen käyttö 

 

 

 

 

 

 

Luovutaan toiminnan kan-
nalta epätarkoituksenmu-
kaisista tiloista 

 

 

 

-Sairaspoissaolojen määrä, 
johon ei ole otettu sijaista 

 

 

 

 

Soiten omien tilojen käyttö 
ensisijaista 

Vuokratuloja kerätään asu-
kastiloista saman verran 
kuin niistä aiheutuu kuluja 

 

 

 

 

Lepolan kiintiestöstä luo-
puminen vuoden 2019 lop-
puun mennessä 

 

 

 

 Toiminnan optimoinnil-
la pyrittty järjestämään 
poissaolevan henkilös-
tön tehtävät  

 

 

 

 Ullavan kotihoito ja 
päivätoiminta siirtyivät 
Hopijakumpuun 

 Lohtajan tiimi siirtyi 
Kurkikartanoon  

 Kruunupyyn kotihoidon 
siirtyivat samaan tilaan 

 Perhon kotihoidon tiimi 
siirtyi Jalmiinakotiin 

 

 Lepolasta ei luovuttu  

Talousarvion määrärahat 
riittävät palvelun tuottami-
seen ja järjestämiseen  

Seurataan palvelualueittain 
kerran kuukaudessa talou-
den toteuma 

TA-toteuma % alle 100 kulu-
jen osalta 

 TA2019 seurattu viikot-
tain 

 TA-toteuma  % 

Maisema -työkalun opti-
maalinen hyödyntäminen 
prosessien johtamisessa 

-Maisema –järjestelmän 
käyttöä kehitetään johtami-
sen työkaluna  

-Seurataan kuukausittain 
yksikköhintoja (hoitopäivä-
hinta, käyntihinta) ja niiden 
muutoksia 

 seurattu osavuosikat-
sauksittain 

 

Toiminnan lähtökohtana oli turvata tarkoituksenmukaiset palvelut asiakkaiden todettujen tarpeiden mukaan 

kuntoutumisen mahdollisuudet huomioiden. Palvelut on järjestetty lain edellyttämän määräajan puitteissa.  

 

Soiten säästöohjelman laatimiseen Hoidon ja hoivan toimialueelta tehtiin esityksiä, joiden työstämiseen käy-

tettiin koko johdon työaikaa runsaasti. Säästösuunnitelmia tai rakenteellisia muutoksia ei ole hyväksytty Soiten 

valtuustossa vuodesta 2018 alkaen, joten kustannusten kasvua ei ole saatu taittumaan eikä palvelurakennetta 

kevennettyä Soiten tavoitteiden mukaisesti.  

 

Muiden kuntien ja kuntayhtymien ikäihmisten palveluissa työskenteleviä henkilöitä sekä opiskelijaryhmiä kävi 

tutustumassa Tehostetun kotikuntoutumisen malliin. Valtakunnallisesti oli kiinnostusta Soiten senioriasumisen 

toimintamalliin, johon kävi tutustujia ja josta käytiin myös luennoimassa koulutustapahtumassa. Ahvenan-

maalta kävi ryhmä tutustumassa Soiten kotihoitoon Kruunupyyssä. Yleislääketieteen osastoilla kävi runsaasti 

vierailijoita, jotka olivat kiinnostuneita integroituneesta toimintamallista MY-siivessä. 
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Asiakas/potilaskoordinoinnin hanke toteutettiin yhteistyössä Tesan toimijoiden kanssa. Toimintamalli ja toi-

minnan resursointi saatiin valmiiksi. Asiakkaat ja potilaat ohjataan entistä tehokkaammin tarkoituksenmukai-

sen hoidon/palvelun piiriin.   

 

Asiakasohjaus ja avopalvelut: 

Kauppakassipalvelu laajeni koskemaan koko Soiten aluetta. Soiten SHL- ja VPL-kuljetuspalveluiden sovelta-

misohjeet päivitetty ja hyväksytty Soiten hallituksessa. Ikääntyneiden kuntouttava päivätoimintamalli päivitet-

ty sisäisessä kehittämishankkeessa. eSeniori-toiminta vakiintunut alueelle. Uusille omaishoitajille järjestettävä 

lakisääteinen valmennuskoulutus yhteistyössä järjestöjen ja vammaispalveluiden kanssa vakiintunut toiminta-

tavaksi. Tavattu laajasti järjestöjen edustajia ja kuntalaisia useissa eri foorumeissa, messuilla, tutkimushank-

keissa ja seminaareissa. Järjestetty ja oltu mukana Tartu Digiin-kiertueella. Mukana Ikäinstituutin Voimaa Van-

huuteen- toiminnassa, 10-vuotisjuhlan päätapahtumana järjestetty K65-disco. Ikääntyneiden asiakasraati toi-

minut aktiivisesti koko vuoden. Senioreiden terveyspisteet siirtyneet osaksi palvelualueen toimintaa. Paikanta-

va turvapuhelinpalvelu otettu suunnitelman mukaisesti käyttöön Soiten alueella. Kruunupyyn kotiateriapalvelu 

päättynyt suunnitellusti syksyllä. Päivitetty palveluntarpeen arviointikotikäyntien rakenne alueellisesti vastaa-

maan THL TOIMIA- tietokantaa. Veteraanipalvelut laajentuneet Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti. Otet-

tu Kaiku-kortti käyttöön. Järjestetty kaksiviikkoinen pop up-tapahtuma influenssarokotusten yhteyteen Centri-

an ja järjestötoimijoiden kanssa. Asiakasmäärä avopalveluissa lisääntynyt. Saatu asiakaspalaute on ollut kaikis-

sa palvelumuodoissa erinomaista. Henkilökunnan työhyvinvointikyselyn vastaukset hyvät. 

 

Kotihoito: 

Huhtikuussa päättyneen Evondos lääkerobotti pilotin jälkeen palvelu on jalkautunut ripeästi. 2019 aikana 

Evondos on ollut käytössä yht. 70 asiakkaalla. Vuoden lopussa laitteita oli käytössä 59 asiakkaalla. Evondos 

palvelulla on korvattu hoitajan fyysisiä käyntejä, parannettu lääkitysturvallisuutta sekä on voitu siirtää säännöl-

lisen kotihoidon aloitusta. Video Visit on ollut käytössä 64 eri asiakkaalla. Vuoden lopussa asiakkaita oli 42. 

Videopuhelukäyntejä tehtiin 9371, mikä on 1,6 % kaikista kotihoidon käynneistä. Kotiuttamistiimin nimi on 

muutettu kotihoidon arviointitiimiksi ja toiminta Kokkolassa on jatkunut tuloksellisena. Jakson on läpikäynyt 

180 asiakasta, joista 24,5 % ilman palveluita, 23,3% keveillä palveluilla (tukipalvelu, tilap. ksh, video visit, 1,7 % 

ympärivuorokautiseen hoitoon, 1,7 % kuntoutukseen tai jaksohoitoon, 37,2 % säännöllisen kotihoidon piiriin 

(oma kotihoito + palveluseteli), 4,4 % exitus sekä 7,2 % , takaisin sairaalaan tai päivystykseen. Toukokuussa 

aloitettiin kuntouttavan kotihoidon toimintamallin kehittäminen, joka jatkuu 2020 vuodelle. Pilottina alkanut 

Vuosaaren mallin mukainen työaikamalli on otettu käyttöön kaikilla Kokkolan kotihoidon perusalueilla sekä 

Perhonjokilaaksossa Kaustisella ja Vetelissä. 

 

Laitos- ja palveluasuminen:  

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja on hankittu 255 kpl. Omassa toiminnassa on 456 tehostetun 

palveluasumisen paikkaa ja 39 laitoshoidon paikkaa. Honkaharjun Palvelukeskuksen Ventus 2 ja 3 osastoilta 

muutetaan pitkäaikaishoidon laitospaikat asteittain jaksohoitopaikoiksi. Perhonjokilaakson alueen Tehostetun 

palveluasumisen yksiköiden henkilöstö on saanut tiimikoulutuksen ja henkilöstö työstää yksikkökohtaista tiimi-

toiminnan mallia. Tiimityön tavoitteena on parantaa asiakkaan ja omaisten kohtaamista. Soiten arvojen mu-

kaan asiakas tulee olla aina keskiössä. Tiimityöskentelyllä pyritään parantamaan henkilöstön työhyvinvointia ja 

osaamista. Työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet pyritään saamaan mah-

dollisimman hyvin työyhteisön käyttöön. Vastaava koulutus aloitetaan Lestijokilaakson yksiköissä.  

 

Kuntouttava jaksohoito: 

Jaksohoidon paikkoja oli käytössä yhteensä 91. Honkavireen ja Vaihon henkilöstön kanssa toimiva Jaksohoidon 

kehittämistyöryhmä kokoontui 10 kertaa. Kehittämistyön kohteena vuonna 2019 olivat asiakkaan hoito- ja 
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palvelusuunnitelma, kotiuttamisprosessin selkiyttäminen, kuntoutumista edistävä hoitotyö ja sen jalkauttami-

nen käytäntöön sekä näyttöön perustuva hoitotyö RAI Screener arviointitietoja hyödyntäen. 

  

Vaiho ja Honkavire olivat mukana hoitoketjun Kotiuttamisprosessin kehittämishankkeessa (Impact Care), jonka 

myötä yksiköt ottivat käyttöön uusia toimintatapoja asiakasturvallisuuden ja laadukkaan hoitotyön parantami-

seksi. Hankkeen aikana kehitettiin Honkavireen ja Vaihon lääkäriyhteistyötä, hoidosta vastaa nyt geriatri. Asia-

kasturvallisuuden parantamiseksi yksiköt aloittivat tiimityö- ja omahoitajamallin perustamisen jaksohoitoon. 

Kuntouttavan jaksohoidon toiminnan kehittämisen ja koordinoinnin myötä asiakasmäärät jaksohoitoyksiköissä 

lisääntyivät. Jaksohoitoa pystyttiin tarjoamaan enenevissä määrin myös sairaalasta tuleville kuntoutujille, jotka 

kuntoutuksen alkuvaiheessa vielä tarvitsivat ympärivuorokautista valvontaa tai hoitoa. Ikääntyneiden toimin-

takyvyn ylläpitäminen ja tavoitteellinen tukeminen on ollut eduksi kaikille osapuolille. 1-12/2019 suunniteltu-

jen hoitojaksojen määrä oli 3008. Sairaalasta jaksohoitoon tuli 576 asiakasta ja heistä 229 siirtyi jakson jälkeen 

omaan kotiin. 88 asiakkaalla oli tulosyynä Toimintakyvyn arviointijakso, heistä 61, (69,3 %) kotiutui jakson jäl-

keen omaan kotiin. 

 

Erityisalojen avopalvelut: 

Kotisairaalassa on hoidettu 956 potilasta v. 2019 (855 pot. v. 2018)  ja tehty 10 803 käyntiä (v. 2018/9981 

käyntiä). Perhonjokilaaksossa käynnit, 1831 ( v. 2018/2022) ja potilaat, 194 (201/v. 2018). Perhonjokilaaksossa 

käynnit vähentyneet mutta Perhon osuus kuitenkin kasvanut, jolloin pidempien ajomatkojen vuoksi käyntejä 

on voitu tehdä vähemmän. Pitkissä välimatkoissa on huomioitu hoitajien asuinpaikkakunnat. Lestijokilaaksossa 

käynnit, 2444 (v. 2018/2000) ja potilasmäärä, 175, (v. 2018/164) ovat lisääntyneet vaikka sijainen puuttunut. 

Kokkolasta on henkilöstöä siirtynyt Lestijokilaaksoon tarvittaessa. Baxter pumpuilla on voitu hoitaa 68 potilasta 

(n. 181 pumppua). Käyntejä on voitu kohdentaa muille potilaille. Käyntejä ilman pumppuhoitoa olisi ollut n. 

612. Nyt näille potilaille on kohdentunut 204 käyntiä(vain 1 käynti / vrk).  

 

Tehostetussa kotikuntoutumisyksikössä otettiin kuntoutumisjaksolle 162 asiakasta. Heistä 106 tuli kuntoutu-

misjaksolle erikoissairaanhoidosta, 37 yleislääketieteen osastoilta, 8 jaksohoidosta ja 7 kotoa. Asiakkaita tuli 

tehostettuun kotikuntoutumisyksikköön myös Kitinkannuksesta 1, Malmilta 1 ja Oys:sta 2. Kontrollikäyntejä 

tehtiin 331 kpl. Kuntoutumisjakson jälkeen 100 asiakasta asui kotona ilman palveluita, 86 asiakkaalla oli koti-

hoidon ja/tai kotisairaanhoidon palvelut. Tehostettu kotikuntoutumisyksikkö oli mukana hoitoketjun Kotiut-

tamisprosessin kehittämishankkeessa. (Impact Care).  

 

Geriatrisen osaamiskeskuksen toimintaa kehitetty asiakaslähtöisemmäksi ja kotikäyntien määrää on kasvatet-

tu edelleen roimasti 404:lla (138  542käyntiä). Käyntien määrä on myös lisääntynyt 242:lla (1821  2063 

käyntiä). Potilaita oli yhteensä 1398 (v. 2018/1189) Myös muita kontaktilajeja kuin käynnit on toteutunut poli-

klinikalla. Muistikoordinaattorin työ on ollut erityisen merkittävä toiminnan kehittämisen kannalta.  

 

Muistitiimin potilaiden kotikäynneissä räjähdysmäinen lisäys, käyntejä yhteensä 553, joista 519 kotikäyntiä. (v. 

2018 451, joista 309 kotikäyntejä. Kotikäyntejä tekevät hoitajat.  

 

Palliatiivisen poliklinikan käynnit tai käynteihin rinnastettavat (käynnit, konsultaatiot ja puhelinkontaktit) yh-

teensä 2743 (1863 edell. vuonna) ja potilaat, joiden asioita hoidettu 349 (244 edell. vuonna). Kotikäynnit ovat 

lisääntyneet 182 (134 v. 2018). Poliklinikka on osallistunut STM:n OYS erva-alueen kehittämishankkeeseen, 

jossa on mallinnettu Soiten palliatiivisen ja saattohoitopotilaan palveluketjukuvausta osana erva-alueen palve-

luketjukuvausta. Soiten omana projektina on toteutettu parantumattomasti sairaan hoitoketju ja saattohoito-

ohjeistus. Lisäksi on osallistuttu EduPal-hankkeeseen jossa tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti palliatiivi-

sen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta.  
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Kotiuttamishoitajat siirtyivät hoidon ja hoivan toimialueelle ja geriatrisen osaamiskeskuksen alle perheiden 

palveluiden palveluohjauksen alta. Kotiuttamishoitajien työtä on kehitetty osana kotiuttamisen kehittämishan-

ketta ja loppuvuonna saimme 2 vakanssin lisäksi 1 vakanssin lisää tähän toimintaan sekä luvan käyttää 4:ttä 

virtuaalivakanssia. Potilasohjaus oli selkeästi parantunut vuoden aikana kehittämistoimenpiteiden myötä.  

 

Yleislääketieteen osastopalvelut: 

Yleislääketieteen osastopaikkoja oli 12/2019 Kokkolan osastojen muuton jälkeen Kokkolassa yhteensä 46 ja 

Kannuksessa ja Tunkkarilla 48 eli 94 koko alueella. Kokkolan uudet osastot Y0 (ent. os. 2) ja Y1 (ent. osasto 1) 

ovat käynnistäneet toimintaansa uudessa toimintaympäristössä kantasairaalan yhteydessä MY- siivessä. Toi-

mintaa on integroitu monella tavalla kantasairaalan toimintojen kanssa ja otettu käyttöön samoja toiminta-

malleja mm. elvytys-toimintamalli. Uutta teknologiaa on opittu hyödyntämään, mm. elintoimintojen langaton 

mittaus-Medanez. Haasteeksi on muodostunut osastojen profiilien pitäminen ns. yle- osastoprofiilina erikois-

sairaanhoidon läheisyyden vuoksi. Osastot hyötyvät selkeästi läheisestä sijainnista suhteessa päivystykseen ja 

muihin yksiköin. Asiantuntija liikkuu, ei potilas, aina kun mahdollista. Tämä vähentää turhaa kuljetusta ja te-

hostaa potilaan saamaa hoitoa sinne missä potilas on. Kannuksen ja Tunkkarin osastot ovat olleet koko vuoden 

ns. päätöksenteon alla, mutta päätös paikkojen vähentämisestä ja kotisairaalan vahvistamisesta pilotin kautta 

tuli vasta 9.12. 2019, joten muutoksen teko siirtyi vuodelle 2020. Kaikilla osastoilla on kehitetty kuntoutumista 

tukevia toimintamalleja, mm. kuntoutuskortti. Kaikilla osastoilla potilaiden hoitoisuus on lisääntynyt ja näkyy 

osittain henkilöstömitoituksen vahvistamisen tarpeena (eniten Kokkolan osastoilla). 

Suoritetiedot vaihtuvuustilasto exreport: Osastojen kuormitus 1-12/ 2019 ollut 94 %/104% brutto, joka samaa 

luokkaa kuin aiemmin. Km. hoitoaika 9,2 vrk (9,7 vrk v. 2018).  

 

Asiakas- ja potilasnäkökulma 

 

o Asiakkaalla/potilaalla on toimintakykyyn ja voimavaroihin perustuva hoito-, kuntoutus- ja palve-

lusuunnitelma, jossa on kirjattuna asiakkaan itse esittämät tavoitteet pääsääntöisesti 

o Asiakkaiden osallisuutta toteutettiin mm. asiakasraadin, vanhusneuvoston, asukasneuvostojen, 

omaisteniltojen ja järjestötapaamisten avulla 

o Järjestöjen tarjoamaa vapaaehtoistyötä on käytetty osastolla Y0, joka on toiminut pilottiyksikkö-

nä 

o Toiminnan kehittämisessä otettiin huomioon asiakaspalautteet, muistutukset ja kantelut 

o Oikaisuvaatimukset käsiteltiin hyvän hallintotavan mukaan 

 

Prosessien näkökulma 

 

o Tavoite kuluvalle vuodelle oli, että kotona asuvia yli 75-vuotiaita olisi 93 %. Laskentahetkellä 

31.12.2019 heitä oli 92,1 %.   

o Asiakkaiden toimintakykyä mitataan RAI arvioinneilla. Arvioinneista vastaavat yksikön hoitohen-

kilökunta ja tiedot arviointeihin kerätään asiakkaalta, omaisilta, potilasasiakirjoista ja muilta hoi-

toon osallistuvilta ammattihenkilöiltä. RAI osaamista on vahvistettu. RAI verkkokoulutus on 

käynnissä ja sen suorittavat kaikki RAI käyttäjät.  

o Hoidon ja hoivan johtoryhmä on määritellyt RAI Laatumoduulista seuraavat seurattavat mittarit. 

Yksikön esimies ja RAI vastuukäyttäjät on perehdytetty RAI laatumoduulin käyttäjiksi.   

o Yksiköille on laadittu RAI Vuosikello, Toimintaohje seurattavista mittareista, sekä Seurantaloma-

ke johon tulokset ja tehdyt toimenpiteet kirjataan. Yksikön esimies ja RAI vastuuhenkilö käyvät 

RAI-tulokset läpi omalla vastuualueellaan säännöllisesti neljännesvuosittain ja raportoivat niistä 

palvelualuejohtajalle. 
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o Arvioinneista saatavaa tietoa hyödynnetään asiakkaan hoidon suunnittelussa ja hoitotyön ja toi-

minnan kehittämisessä. 

o RAI-laatumoduulikoulutus järjestetty esimiehille, tavoitteena käyttää RAI-mittariston tuloksia 

hoitotyön laadun seurannassa ja kehittämisessä.  

o SAS-työryhmä teki tehostetun palveluasumisen sijoituksia vuoden 2019 aikana 232. Jonotusaika 

oli keskimäärin 2,1 kk. Akuuteissa sijoitustarpeissa hyödynnettiin jaksohoitoyksiköitä, jos asiak-

kaalla oli välitön ympärivuotisen hoidon tarve. Jos myönteisen SAS-päätöksen saanut asiakas on 

kieltäytynyt tarjotusta tehostetun palveluasumisen paikasta, hänen hakemuksensa raukesi. Ha-

kemus otettiin uudelleen käsittelyyn asiakkaan niin halutessa.  

o Jonotusajat eri palveluihin: kaikkiin Hoidon ja hoivan palveluihin alittavat lainsäädännössä asete-

tut määräajat. Akuuteissa tilanteissa palvelu järjestettiin samana päivänä.  

o Palvelurakenne Yli 75-v kuvattu oheisessa taulukossa (laskentahetkellä 31.12.2019) 

 

 Kunta  Yli 75- v 

 

Kotona 

Tavoite 93 % 

Suluissa 2017 
tilanne 

 
 

(lh) 

Omais-
hoito 

Tavoi-
te 6 % 

 
 

(kum) 

Kotihoito 

Säänn. 
Tavoite 
13,5 % 

 
 

(lh) 
 

Tepa 

Tavoite 
6–7 % 

 
 
 

(lh) 

Laitos 
Tavoite 
0-0,5 % 

 
 
 

(lh) 

Jakso-
hoito 
1 % 

 
 
 

(lh) 

Sairaala- 
hoidossa 

(PTH) 
lyhytai-

kaishoito 
alle 1 % 

(lh) 

Halsua  185 91,9 (92,8) 12,4 % 12,4% 8,1 % 0 %  0,5 % 1,08 % 

Kannus  604 93,9 (91,9) 8,9 % 11,7% 6,1 % 0 % 0,6 % 1,82 % 

Kaustinen  441 91,8 (91,5) 10,2 % 11,3 % 8,2 % 0 % 1,5 % 0,91 % 

Kokkola 4776 92,2 (92) 5,9 % 10,5 % 7,5 % 0,3 % 0,9 % 1,0 % 

Kruunupyy  874 90,5 (90,2) 5,8 % 10,8% 7,8 % 1,6 % 0,7 % 0,34 % 

Lestijärvi  118 88,1 (86,8) 7,6 % 10,1 % 11,9 % 0 % 1,7 % 0,85 % 

Perho  283 91,2 (89,9) 11,3 % 10,2 % 8,8 % 0 % 1,0 % 0,35 % 

Toholampi  388 94,6 (92,3) 10,0 % 7,2 % 5,4 % 0 % 0,5 % 1,29 % 

Veteli  429 91,2 (92,0) 8,8 % 12,1 % 8,8 % 0 % 1,4 % 2,33 % 

Yhteensä 8098 92,1 (91,7) 7,0 % 10,6 % 7,56 % 0,33 % 0,9 % 1,12 % 

(lh) = laskentahetkellä, (kum) = kumulatiivinen 
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Yli 75-vuotiaiden määrä sekä kotona asuvat ja palveluiden piirissä olevat suhteessa vastaavan ikäiseen väes-

töön vuodesta 2017 alkaen  

 

 Vuosi Yli 75- v 

 

Kotona 

asuvia 
 
 
 
 

(lh) 

Omais-
hoito 

 
 
 
 

(kum) 

Kotihoito 

Säännölli-
nen 

 
 
 

(lh) 
 

Tehostettu 
palveluasu-

minen 
 
 
 

(lh) 

Laitos-
hoito 

 
 
 
 

(lh) 

Jakso-
hoito 

 
 
 
 

(lh) 

Sairaala- 
hoidossa 

(PTH) lyhyt-
aikaishoito 

 
(lh) 

2017 7797 91,7% 4,8 % 10,5 % 7,7 % 0,5 %  1,32 % 

2018 7963 91,9 % 6,8 % 11,3 % 7,7 % 0,4 % 0,8 % 1,05 % 

2019 8098 92,1 % 7,0 % 10,6 % 7,56 % 0,33 % 0,9 % 1,12 % 

(lh) = laskentahetkellä 

(kum) = kumulatiivinen 

 

Henkilöstönäkökulma 

 

o Henkilöstömäärä joulukuussa 2019: 869 vakituista ja 456 määräaikaista. Työaikaprosentilla lasket-

tu henkilöstömäärä oli 843,9 vakituista ja 452,2 määräaikaista.   

o Lääkehoidon osaamisen varmistaminen toteutui suunnitellusti. Hoidon ja hoivan henkilöstöltä 

edellytetään voimassa olevia tehtävänimikkeen ja työtehtävien vaatimusten mukaisia lääkehoidon 

lupia. Jos työntekijällä ei ole lääkehoidon lupaa, hän ei toimi ko. lupaa edellyttävissä tehtävissä. 

o Ammatillisen osaamisen täydennyskoulutusvelvoite ei toteutunut kaikkien osalta 

 

Koulutukseen osallistuneet: 

 

 AMK 2. ASTE SOSTYÖ MUU 

 henkilöstömäärä henkilöstömäärä henkilöstöm henkilöstömäärä 

 313, joista koulutuk-

seen osallistui 265 

(85%) 

927, joista koulu-

tukseen osallistui 

637 (69 %) 

2,joista kou-

lutukseen 

osallistui 2 

(100%) 

59, joista koulutuk-

seen osallistui 15 

(25%) 

koulutuspäivät 603 pv 1239 pv 6 38 pv 

koulutuspäiviä keski-

määrin/työntekijä 

2,3 1,9 3 2,5 

 

o Sairauspoissaolokertymä on 23354 päivää, 19,9 poissaolopäivää/työntekijä. 125 työntekijällä on yli 

30 päivää sairauspoissaoloa ja näistä 47 työntekijällä yli 60 sairauspoissaolopäivää.  

 

 2018 2019 Muutos 

Sairauspoissaolopäivät 24388,4 23354 -1034,4 

Sairauspoissaolopäivät/htv 22,1 29,5  
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o Hoidossa ja hoivassa kirjattiin 109 työtapaturmaa. Kolme yleisintä tapaturman syytä olivat työmat-

katapaturmat 25 kpl, neulanpistotapaturma (insuliinikynä) 12 kpl ja asiakkaan väkivaltaisuudesta 

johtuvia 11 kpl.  

o Varhaisen tuen keskustelut käytiin kattavasti.  

o Korvaava työtä tarjottiin, mutta kaikki työntekijät eivät suostuneet ottamaan korvaavaa työtä vas-

taan 

o Omasta kunnosta huolehtimisen tueksi järjestettiin kymmenen viikon ohjattu kurssi yhdelle uudel-

le ryhmälle, ja seurantaa kolmelle aikaisemmin toteutetulle ryhmälle. Mittaustulokset ja osallistu-

jien antama palaute olivat kannustavia: fyysinen kunto koheni edelleen, kuntoiluharrastus jatkui, 

ruokatottumuksiin tulleet muutokset terveellisen ruokailun suuntaan olivat säilyneet. Lisäksi mer-

kittävä tieto oli, että kunnon kohentuessa mieliala ja työssä jaksaminen paranivat. Tätä tietoa tuki 

havainto, että työstä poissaolot vähenivät merkittävästi. Tästä pienestä otannasta sai viitteitä siitä, 

että heillä, joilla oli ollut yksittäisiä, lyhyitä poissaoloja, ne vähenivät. Niihin työntekijöihin, joilla oli 

jo paljon (yli 30 päivää vuodessa) poissaoloja työhyvinvointi-interventioilla ei ollut vaikutusta.  

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma 

 

o TA-toteuma ylittyy koko Hoidon ja hoivan toimialueen osalta. Ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja 

avustuksissa. 

o Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Hoidossa ja hoivassa 

o Toimialuejohtaja ja palvelualuejohtajat ovat vastanneet sisäisen valvonnan asianmukai-

suudesta ja riskienhallinnasta  

o Toiminta on organisoitu siten, että toiminnoille on määritelty vastuuhenkilöt ja tiedonkul-

ku ja raportointi on asianmukaisesti järjestetty. Toiminnan organisoinnissa on otettu huo-

mioon Soiten riskienhallintaohje ja sitä tukevat käytännön ohjeet.  

o Hoidon ja hoivan BSC kortin avulla varmistettiin:  

 Hoidon ja hoivan johtoryhmässä on seurattu systemaattisesti palvelurakennemuu-

toksen etenemistä, tavoitteiden saavuttamista ja talouden tilannetta kokonaisuu-

dessaan ja ostopalvelujen käyttöä.   

 Henkilöstön erittäin korkeat sairauspoissaolot on tiedostettu. Toteutettiin mm. 

kuntoutus interventioita työhyvinvoinnin kokemuksen parantamiseksi, korvaavaa 

työtä tarjottiin, osassairauspäiväraha käytössä, työtä muokattiin sopivaksi suh-

teessa työkykyyn niissä tilanteissa, kun se oli mahdollista toiminnan kärsimättä.  

 Vuokrasopimukset ja ostopalvelusopimukset on laadittu 

 Viranhaltijapäätökset on tarkastettu Soiten ohjeen mukaisesti 

o Vuoden 2019 aikana valvontakäynnit toteutettiin Hoidon ja hoivan toimintayksikköihin se-

kä ostopalveluiden osalta tehostetun palveluasumisen yksiköihin.  

o Alkuvuodesta 2019 Aluehallintovirasto antoi määräyksen kunnille tehdä valvontaa palve-

luasumisen yksiköissä. Painopiste valvonnassa kohdentui henkilöstömitoitukseen, asiak-

kaiden hyvinvointiin ja omavalvonnan toteutumiseen. Valvontaa suoritettiin kevään 2019 

aikana tiiviisti ja käyntejä suoritettiin myös virka-ajan ulkopuolella ennalta ilmoittamatta. 

o Reaktiivista valvontaa suoritettiin tarpeen mukaan. 

 

o Asiakasnäkökulman osalta toteutui 

 Valviran valvontaohjelman mukainen omien ja yksityisten toimintayksiköiden val-

vonnan suunnittelu, toteutus ja arviointi 

 Tarkastettiin hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmassa asiakkaan oma näke-

mys ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen kirjaus 
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 Poikkeamat: Haipro: asiakas-, ja potilasturvallisuus 

 Haipro menettelytavat ohjeistettu Soite tasolla 

 Poikkeamat käsiteltiin yksiköissä viipymättä ja tarvittaessa tiedoksi johdol-

le toimenpiteitä varten, mm. turvallisuuspäällikkö ja työsuojelu 

 Laatu- ja asiakasturvallisuus vastaavat ja koordinaattorit on nimetty 

 Asiakaskyselyt -> jatkuva  

 Asiakas- ja omaisillat -> toteutuivat vuosittain yksiköissä sekä tarpeen mukaan eri-

tyisesti muutostilanteissa 

 Maakunnallinen Vanhusneuvosto kokoontui 4 kertaa koko Soiten alueella eri kun-

nissa 

 Ikääntyneiden asiakasraati kokoontui 8 kertaa  

o Henkilöstönäkökulman osalta toteutui:  

 Poikkeamat: Haipro: henkilöstöturvallisuus  

 Noudatettiin Soiten tasolla määriteltyjä Haipro menettelytapoja 

 Exreport johdon tietojärjestelmästä saatavia tilastotietoja seurattiin: poissaolot, 

henkilöstömäärä, sairauspoissaolojen vuoksi käytiin 154 VARTU-keskustelua   

 Henkilöstökyselyt, toteutettiin työhyvinvointiin ja muutoksiin liittyvä Työterveys-

laitoksen kysely sekä joillakin vastuualueilla tiimikysely ja Kiva-kysely yksikön tar-

peen mukaan 

 Koulutusseuranta tehtiin HRM:n tilastoista 

o Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma seurattiin  

 Exreport, U4, Numerus: talouden seuranta 

 Valtakunnalliset tilastot ja vertailut: THL, NHG 

 RAI  

o Prosessinäkökulma 

 Hoitoketjun toimivuuden tarkastelu viikoittain, ESH-PTH-KOTIHOITO-

TUKIPALVELUT-JAKSOHOITO-YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMINEN 

 Prosessimallinnukset ovat kesken.  

 Valtakunnalliset tilastot ja vertailut NHG:n PTH:n ja kotihoidon vertailukehittämi-

nen, THL:n tilastot palveluiden peittävyyden osalta ja Numerus kuntavertailu 

o Poikkeamat käsiteltiin Soiten menettelytavan mukaisesti 

 Asiakaspalautteet; Qpro järjestelmä ja suorat suulliset palautteet, kantelut, muis-

tutukset käsitelty yksikkökohtaisesti 

 Haiprot , SAI-järjestelmä ja  Pro24 

o Laadunhallinta oli osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 

 Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat on laadittu palautteiden perusteella: 

Asiakaspalautteet, henkilöstökysely, itsearvioinnit, omavalvontasuunnitelmat, 

johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit ja ulkoinen auditointi 

 Oppilaitosyhteistyö, opinnäytetyöt, jotka kohdistuivat Hoidon ja hoivan toimialu-

een toimintaan, opinnäytetöitä hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä  
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Taulukko Hoidon ja hoivan suoritteet 1-12/2019  

(yhteensä sarakkeessa suluissa ulkokuntalaisten käyttämien palveluiden määrä) 

 
Palvelu Hal-

sua 
Kannus Kaustinen Kokkola Kruunu-

pyy 
Lesti-
järvi 

Perho Toho-
lampi 

Veteli Yht 

Kotihoito käyn-
timäärä 

19024 42823 24111 328293 70524 10037 26843 18324 50542 590521 

Senioriasumisen 
asiakasmäärä 

8 12 11 80 0 4 0 0 20 135 

Tehostetun 
kotikuntoutu-
misen asiakas-
määrä 
Kontrollikäynnit 

 
 
 
 

  159 
 
 
 
295 

 
 
 
 

    159 
 
 
 
295 

Terveyspisteen 
asiakasmäärä 

234 72 124 3811 63 13 34 52 138 4562 
(23) 

Jaksohoidon 
hoitopäivät 

805 1120 2594 11793 3654 372 992 1185 2094 24609 
(24) 

Tehostetun 
palveluasumi-
sen hoitopäivät 

6307 17280 13899 138179 25740 5794 11201 9724 13731 24185 
(589) 

Laitosasumisen 
hoitopäivät 

- - - 8146 
 

5781 - - - - 13927 

Yleislääketie-
teen hoitopäi-
vät 

          32167 

Kauppakassi 
asiakasmäärä 

4 15 0 264 36 2 10 2 10 333 

Turvapuhelin 
asiakasmäärä 

33 70 28 679 87 9 25 16 62 1009 

Tukipalvelutii-
min käyntimää-
rä 

398 825 867 12127 118 9 1549 25 805 16723 

Liesivahti 0 0 4 59 1 0 0 0 2 66 

Asunnonmuu-
tostyöt 

0 0 0 34 0 1 0 2 0 37 

Kuljetuspalvelut 15 91 37 703 149 14 21 27 34 1101 

Päivätoiminta 
asiakasmäärä 

1 17 0 272 48 0 0 10 0 348 

Ateriapalvelut 14 41 0 226 82 0 0 0 50 413 

Aputyömies 
asiakasmäärä 

0 0 0 148 0 0 0 0 0 148 
(käynnit 
1566) 

Palveluohjaus-
käynnit 
Ennakoivat 
kotikäynnit 

84 191 209 1606 176 23 80 117 233 2740 

Veteraanisai-
raan-hoitajan 
käynnit 

   123  107    230 

Omaishoito  27 76 65 414 67 9 47 52 49 807 

Perhehoito 1 0 7 5 0 0 1 0 3 17 

 

Maija Juola, hoidon ja hoivan palvelujen toimialuejohtaja 
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11.3 Perheiden palvelut 

Toimialueen BSC-kortti 

Toiminta-ajatus: Edistämme lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta laa-

dukkailla, joustavilla ja moniammatillisilla palveluilla yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja heidän läheistensä 

kanssa. 

 

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2018 - 2020 

Moniammatillisten/ voima-
varakeskeisten työtapojen 
osaamisen lisääminen 

 
 
 
 
Toimialan yhteinen koulu-
tusohjelma 
 

- DKT (dialektinen 
käyttäytymistera-
pia) 

- MDFT –tiimin kou-
luttaminen (moni-
muotoinen perhe-
terapia) 
 

- TLP-koulutus (toi-
miva lapsi ja perhe) 
 

- Systeemisen työs-
kentelymalli (Hack-
ney) 

 
 
PTT-hankkeen toimintamal-
lien vakiinnuttaminen (pal-
jon tukea tarvitsevat) 
 
Osallistuminen LAPE-
akatemia koulutuksiin (lap-
si- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma) 
 
OTE-hankkeen toimintamal-
lien vakiinnuttaminen (osa-
työkykyisille tie työelämään) 
 
ProSOS-hankkeen koulutuk-
siin ja työpajoihin osallistu-
minen  
 
 
Osallistutaan Mielentervey-

Toimialueen yhteisiin koulu-
tuksiin osallistutaan suunni-
tellusti  
 
Yksi MDFT-tiimi jatkuu 2019 
ja toimialueen henkilöstö on 
perehdytetty toimintamal-
liin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 lopussa Soiten henki-
löstöstä koulutus suoritettu 

Yhteisiin koulutuksiin osal-
listuminen toteutunut 
 
 
DKT toteutunut  
 
MDFT-tiimi toimii, toimin-
taa kehitetään jatkuvasti. 
Henkilöstön perehdyttämi-
nen jatkuu 
 
 
 
 
Lapset puheeksi koulutuksia 
järjestetty useita yhteis-
työssä kuntien varhaiskas-
vatuksen ja koulujen henki-
löstölle 
 
Koulutus toteutunut ja 
työskentelymalli käytössä  
 
Jatkettu toimintamallin 
vakiinnuttamista 
 
 
Lape-Atemia toteutui maa-
kunnallisena, kuntien muut 
toimijat olivat mukana 
 
 
Toteutunut, vakiinnuttamis-
ta jatkettu 
 
 
Toteutunut, hanke päätty-
nyt keväällä 2019 
 
 
Koulutusten järjestämistä 
jatkettu, järjestetty yksi 
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

den ensiapukoulutuksen 
(MHFA) laajentamiseen 
koko Soiten henkilöstölle  
 
Luo luottamusta suojele 
lasta –verkkokoulutukseen 
osallistuminen  
 
 
Psykoterapeuttisen osaami-
sen vahvistaminen 

 Psykoterapian kou-
lutusohjelman kou-
lutusten suunnitte-
leminen ja osallis-
tuminen 

 Psykoterapeuttis-
ten menetelmä-
koulutusten suun-
nitteleminen ja 
osallistuminen 

 

Soiten tavoitteiden mukai-
sesti 
 
 
 
 
Palvelualueiden esimiehet 
ovat käyneet koulutuksen 
100%:sti ja muu henkilöstö 
50%:sti 
 
Koulutusohjelma on tehty ja 
käynnistetty 

koulutus hoidon ja hoivan 
avopalveluiden henkilöstöl-
le ja toinen ruotsinkielinen 
palveluasumisen henkilös-
tölle 
 
Toteutunut osittain, kaikki 
eivät ole käyneet järjestet-
tyjä koulutuksia 
 
 
Suunniteltu ja tilattu, toteu-
tuu 2020  

Työnohjauksen systemaat-
tinen saatavuus psykososi-
aalisessa työssä 

Jatketaan koko toimialan 
kattavaa työnohjausjärjes-
telmää 

- työnohjauksen toteu-
tumisen arviointi kehi-
tyskeskusteluissa 

Kaikilla perhepalveluissa 
työskentelevillä on mahdol-
lisuus toistuvaan ryhmä-
työnohjaukseen 

 

Toteutunut 

Ammattitaitoisen henkilös-
tön riittävyys 

Aktiivinen rekrytointi 
- Sosiaalityötekijöiden 

rekrytoinnin haasteisiin 
vastataan kilpailukykyi-
sellä palkkauksella, 
mentoroinnilla, pereh-
dyttämisellä, rekrytoin-
titapahtumiin osallis-
tuminen 

- Laajentuneen neurolo-
gisen kuntoutuksen 
psykologipalveluihin va-
rautuminen  

- Perhekeskuspalvelui-
den lääkäriresursin 
vahvistaminen 

 
Erikoislääkärikoulutusyh-
teistyö 
 
 
Yliopistokeskus Chydeniuk-
sen kanssa tehtävä yhteis-
työ 

Sosiaalityöntekijöiden virois-
ta 80% täytetty pätevyyden 
omaavilla sosiaalityönteki-
jöillä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oulun yliopiston ja Turun 
yliopiston yhteistyösopi-
mukset jatkuvat 
 
Sosiaalityöntekijäkoulutus 
jatkuu 

Toteutunut muilla palvelu-
alueilla paitsi perhetukipal-
velut ja lastensuojelu noin 
65 % 
 
Lastenpsykiatrian ja lasten 
neurologian erikoislääkä-
reistä on ollut pulaa ja tästä 
syystä on jouduttu käyttä-
mään ostopalveluja 
 
Koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon lääkärien ja 
perheneuvolan psykologien 
saatavuudessa on ollut 
ongelmia 
 
Koululutusyhteistyö on 
jatkunut 
 
Toteutunut, yhteistyö on 
jatkunut entiseen tapaan 
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Työhyvinvoinnin ja työtur-
vallisuuden parantaminen 

Varhaisen tuen mallin aktii-
vinen käyttö 
 
Jatkuva tarpeenmukainen 
mahdollisuus esimies-
alaiskeskusteluun 
 
Työturvallisuuden vahvis-
taminen ja henkilöstön 
kokeman väkivallan tai sen 
uhan vähentäminen 
 
Yhteistyö turvallisuuspäälli-
kön, työsuojeluviranomais-
ten kanssa, nollalinja ja 
työnantajan vastuun koros-
taminen väkivallan suhteen 
 
 
Yhteistyö radikalisoitumista 
ehkäisevän (RADI) poliisin 
kanssa 

Varhaisen tuen malli toteu-
tunut 2018 
 
 
Arvioidaan kehityskeskuste-
luissa, joiden kattavuus 100 
% 
 
Tilaratkaisuissa on huomioi-
tu turvallisuusnäkökulmat ja 
kiinnitetty huomioita yksin 
työskentelyyn 
 
Kattava hälytysjärjestelmä 
on käytössä tarvittavissa 
yksiköissä 
 
 
 
 
Säännölliset ja dokumen-
toidut yhteistyöpalaverit 

Varhaisen tuen malli on 
käytössä ja keskusteluja on 
pidetty. 

Kehityskeskustelut toteutu-
neet palvelualueittain vaih-
dellen 80%-100 % 

Soiten turvallisuusohjeistus 
käytössä 

Riskien arviointia tehty ja 
tehty työturvallisuutta pa-
rantavia toimia 

Uusien tilojen suunnittelus-
sa huomioitu  

Avack-järjestelmän käyt-
töönotto toteutuu 2019-
2020 

Yhteistyötä on tehty   

 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2018 - 2020 

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen 

 

Osallistuminen valtakunnal-

listen kärki-hankkeiden 

jatkoon: 

- Mielenterveys- ja päihde-

ongelmista kärsivien tupak-

kavieroituspalveluiden tut-

kimus 

- Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma  

- Osallistutaan maakunnalli-

seen hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisen työryh-

mään 

 

Enter - elämässä eteenpäin 

hankkeeseen osallistuminen 

 

 

Kaiku-kortti otetaan käyt-

Hankesuunnitelman mukai-

nen toiminta toteutuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnat ja muut toimijat 

ovat sitoutuneet 

 

 

MITU-hanke toteutettu ja 

päättynyt. Seuranta lopet-

taneista tehty vuoden 2019 

aikana 

Lape-muutosohjelman osal-

ta toteutunut 

Osallistuttu, tehty Hyvä arki 

kasvuun-yhdessä suunni-

telma 

 

Enter-elämässä eteenpäin 

hankkeeseen osallistuminen 

toteutunut 

 

Kaiku-kortti on käytössä ja 

suosittu asiakkaiden kes-

kuudessa   
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

töön (kulttuuri kuuluu kaikil-

le) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon yhteisten prosessien 

kehittäminen toimialalla 

Soiten alueelle perustetaan 

3 verkostomaista Perhekes-

kusta 

 

Perheneuvo –toiminta aloi-

tetaan (lapsiperheiden pal-

veluohja-

us/koordinaatiokeskus, 

yhden puhelun periaate, 

Lapset Puheeksi) 

 

 

Vakiinnutetaan ryhmätoi-

minta neuvolassa ja koulu-

terveydenhuollossa 

 

 

Lasten ja nuorten psykiatri-

sen hoidon ja vaativan per-

heneuvonnan uusi toimin-

tamalli lastensairaalan osa-

na 

 

 

Lääkäripalveluiden vakiin-

nuttaminen pitkäaikaistyöt-

tömien työ- ja toimintaky-

vyn selvittelyssä  

 

 

Selvitetään Lasten ja nuor-

ten kuntoutuksen toiminnan 

yhteensovittamista osaksi 

Lasten ja nuorten sairaalan 

ja Perhekeskuspalveluiden 

kokonaisuutta 

 

Hyvinvointipalvelukeskuk-

sen (HYPAKE) suunnittelu 

jatkuu 

 

 

 

Avoperhekuntoutus käyn-

Perhekeskukset ja johto-

ryhmät ovat toiminnassa 

suunnitelman mukaisesti 

 

 

Yli 90% Perheneuvon asiak-

kaista on tyytyväisiä tai 

erittäin tyytyväisiä saa-

maansa palveluun 

 

 

 

Ryhmämuotoinen neuvola 

toimii neuvoloissa ja on 

kaikkien osallistuttavissa 

 

Lasten ja nuorten psykiatri-

an portaaton ja lähetteetön 

hoito toteutuu vuoden 2019 

aikana 

 
 

 

Lääkäripalvelut ovat oikein 

resursoidut ja käytettävissä 

 

 

 

Laitoskuntoutus vähentynyt 

 

Lastensuojelun ja erikoissai-

raanhoidon tarve on vähen-

tynyt kolmen vuoden sisällä 

 

 

 

 

 

 

Yhteiset kotikäynnit toteu-

tuvat 

 

 

 

Soiten alueella on toiminut 

kolme perhekeskustiimiä 

 

 

Ammattilaisille suunnattu 

lapsiperheiden palveluohja-

us-pilotti toteutettiin 

Tehtiin suunnitelma palve-

luohjauksen vakinaistami-

seksi 

 

 

Ryhmäneuvolaa on pilotoitu 

Pajalan neuvolassa Kausti-

sella 

 

Nuorisopsykiatrian toimin-

tamalli uudistettu, painote-

taan jalkautuvaa työtä, 

konsultaatioapua muille 

toimijoille ja avohoidon 

uusia toimintatapoja  

 

Lääkäripalveluja on saatu 

parannettua, mutta asia ei 

ole vielä koko alueella kun-

nossa, yhteistyötä asiassa 

tehdään vastaanottopalve-

lujen kanssa.  

 

 

Yhteistyötä lasten kuntou-

tuksen kanssa kehitetty 

 

 

Hyvinvointipalvelukeskuk-

sen suunnittelu jatkui vuo-

den aikana, valtuustokäsit-

telyssä päätettiin, ettei 

suunnittelua enää jatketa 

vuonna 2020. 

 

Avoperhekuntoutuksen 

suunnittelu on tehty ja toi-
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

nistetään 

 

Lapsi- ja perhepalveluiden 

(perhekeskuspalvelut, pal-

veluohjaustoiminta ja per-

hetukipalvelut) varhaista 

tukea ja ennaltaehkäisyä 

vahvistetaan  

 

Lastensuojelun ja nuoriso-

psykiatrian yhteiset proses-

sit, tietämys toisten työstä 

lisääntyy, järjestetään yh-

teinen kehittämispäivä 

 

Lasten ja nuorten neuropsy-

kiatrisen yksikön (NEPSY) 

toiminta vakiinnutetaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutetaan NEPSY lapsille 

ja nuorille tarpeen mukai-

sesti 

minta alkanut  

 

Lapessa aloitettua kehittä-

mistyötä on jatkettu näistä 

aiheista  

 

Osa toiminnan vakiinnutta-

miseen tarkoitetuista va-

kansseista hyväksytty val-

tuuston Ta2020 käsittelyn 

yhteydessä 

 

 

 

Nepsy-tiimi on toiminut 

koko vuoden, toiminnan 

vakinaistuminen hyväksytty 

valtuustossa Ta2020 käsitte-

lyssä 

Mielenterveys- ja päihde-

palvelujen vaativan avo-

hoidon ja psykiatrisen avo-

hoidon integraation syven-

täminen 

Päihdehuollon selviämis- ja 

vieroitushoidon ja avokun-

toutuksen sekä psykiatrian 

integraatiota syvennetään 

ja uudet käytännöt vakiin-

nutetaan 

 

 

Päihdepalvelujen selvityk-

sessä tuotettujen kehittä-

missuositusten toteuttami-

nen 

PKO:n käytön laajentaminen 

ja vakiinnuttaminen  

DKT (dialektinen käyttäyty-

misterapia) menetelmän 

käyttöönottaminen 

Kehittämisprojektin suun-

nittelu toteutunut 

 

 

PKO otettu käyttöön nuo-

rispsykiatrialla, laajentumis-

ta päihdepalveluihin 2020 

valmisteltu 

 

Toteutunut 

Pitkäaikaistyöttömyydestä 

aiheutuvien haittojen ja 

kustannusten vähentäminen 

 

 

 

 

Työnjaon uudistaminen 

sosiaalityöntekijöiden ja 

sosiaaliohjaajien välillä työl-

listymistä edistävässä mo-

nialaisessa yhteispalvelussa 

(TYP) ja aktivointityössä 

 

Työttömien työ- ja toimin-

takyvyn arvioimisen proses-

sin kehittäminen yhteistyös-

sä perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon kanssa 

 

Tiivis yhteistyö työvoimahal-

linnon, työllisyyspalveluiden 

ja koulutusorganisaatioiden 

Monialaisen tuen tarpeessa 

olevat työttömät ja kuntout-

tavan työtoiminnan asiak-

kaat saavat intensiivisempää 

ja tavoitteellisempaa yksilö-

kohtaisempaa palvelua ja 

sosiaaliohjausta 

 

Työttömät pääsevät lääkärin 

vastaanotolle kohtuullisessa 

ajassa ja tarvittaessa työ- ja 

toimintakyvyn selvityksiin 

 

Laaditaan toimintamalli 

työttömien terveydenhuol-

lon palveluprosessista 

Työnjakoa on uudistettu  

 

Intensiivinen sosiaaliohjaus 

ja ryhmätoiminta toteutu-

nut kokeiluluonteisesti  

 

 

Tilanne on parantunut, 

mutta edelleen asiassa on 

kehitettävää, lääkäriresurs-

sista ei ole käytettävissä 

tarpeeksi, työ jatkuu.  
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

kanssa 

 

Ihmiselle tarpeenmukaiset 

palvelut 

 

 

Asiakassuunnitelmat mah-

dollisimman varhaisessa 

vaiheessa ja mahdollisim-

man kattavasti, aktivointias-

te ja kuntouttavan työtoi-

minnan toteutuneet päivät 

 

 

Toteutunut 

 

Kuntouttavan työtoiminnan 

päivät ovat vähentyneet 

hyvästä työllisyystilanteesta 

johtuen. Resurssia on pys-

tytty suuntaamaan vai-

keimmin työllistyville. 

Aktivointiaste oli 45 % työ-

markkinatuen saajilla ja Typ 

asiakkailla 55,4, % (valta-

kunnallisen vertailun kor-

keinta tasoa) 

Yksittäisistä kontakteista 

suunniteltuihin moniamma-

tillisiin prosesseihin 

Yhteistyökäytännöistä so-

piminen toimialan sisällä eri 

yksiköiden kesken sekä 

palveluohjaustoiminnan 

kanssa 

 

Perhekohtaisen ohjausjär-

jestelmän (PKO) käyttöä 

laajennetaan 

 

Moniammatillisuuden mit-

tari kehitteillä  

 

 

 

PKO käytössä kaikilla Per-

heiden palveluiden toimi-

alueen palvelualueilla ja 

pilotoitu kunnan/kuntien 

sivistystoimien kanssa sekä 

muilla toimialueilla  

Asiassa on edetty, vaatii 

jatkuvaa työstämistä 

 

 

 

PKO käytössä aikuis- ja nuo-

riso- psykiatrialla, laajentu-

misen valmistelu päihdepal-

veluihin menossa 

Vaativa osaaminen lähipal-

veluiden tukena – lähetteis-

tä konsultaatioihin 

Otetaan käyttöön kattavat 

jalkautuvat ja konsultatiivi-

set erityistason palvelut 

Palvelut toimivat Lastenlääkärin vastaanottoa 

ja konsultaatioita tarjottu 

neuvolassa 

Hoito- ja asiakassuunnitel-

mien määräaikaisuus ja 

tehokas seuranta  

Yhtenäinen monitoimijainen 

arvionti ja yhteinen suunni-

telma asiakkaalle/potilaalle 

 Asia on ollut paljon esillä ja 

kehittäminen jatkuu 

 

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2018 - 2020 

Sähköisen neuvonnan ja 

sähköisen asioinnin lisäämi-

nen 

Otetaan käyttöön olemassa 

olevia sähköisiä palveluita 

yhteistyössä Soiten digiryh-

män kanssa (esim. ApuNap-

pi) 

 

Otettu käyttöön 

 

 

 

 

Siilinpesän nuorten mielen-

terveysasiakkaiden avokun-

toutuksessa otettu käyttöön 

Video Visit palvelu  

 

Käyttöönoton suunnittelu 
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Otetaan käyttöön etäkon-

sultaatiot, etävastaanoton 

ja muu mahdollinen digitaa-

linen etäpalvelu 

 

 

Lisätään valmiiden digitalis-

ten palveluiden käyttöä 

(esim. Huolet hallintaan, 

Voimaperheet, Foreammat-

ti, Kykyviisari) 

 

Sähköistetään soveltuvat 

asiakaslomakkeet 

menossa ja kaksisuuntainen 

viestintä otettu käyttöön 

vuoden vaihteessa 2019-

2020 

 

Näyttöön perustuvia, var-

haiseen tukeen perustuvia 

toimintamalleja otettu käyt-

töön mm. Voimaperheet (4-

vuotiaille), Huolet hallintaan 

tutkimusprojekti (4-6 lk:n 

oppilaille) ahdistuneisuuden 

hoitoon 

Kotiin/arkeen ulottuvan 

tuen, hoidon ja kuntoutuk-

sen lisääminen 

Sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittäminen  

- Yksilökohtaisen ja ryh-

mämuotoisen kuntou-

tuksen käyttöönotto 

 

Toteutuneet intensiiviset 

sosiaaliohjaukset ja ryhmä-

muotoisen toiminnan osal-

listujamäärät 

Toiminta on aloitettu kokei-

luluonteisena  

Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon yhteisten palveluproses-

sien joustavuus 

Lisätään koko toimialalla 

laajennettuja aukioloaikoja 

ja saavutettavuutta 

Laajennetut aukioloajat ja 

saavutettavuus laajentuneet 

Perhekeskuspalveluissa 

asiakkaille tarjottu tarvitta-

essa virka-ajan ulkopuolisia 

aikoja 

Asiakkaiden ja potilaiden 

osallisuuden lisääminen 

palveluiden kehittämisessä 

Kokemusasiantuntijat 

 

Perheiden palveluiden asia-

kasraati 

 

Perhekeskusten johtoryh-

missä asiakasjäseniä 

 

Aikuissosiaalityön asiakas-

raati 

 

MiePä-asiakasraati 

 

 

Voikukkia -ryhmä  

 

Nuorten foorumi  

Käynnissä oleva toiminta 

jatkuu 

 

Soitessa yhtenäinen palk-

kiokäytäntö 

 

Säännöllinen yhteys asiakas-

raateihin 

 

 

Asiakasraatien edustajien 

osallistuminen soveltuviin 

kehittämispäiviin 

 

Lastensuojelun asiakasvan-

hemmat ovat osallistuneet 

kehittämistyöhön 

 

Asiakasraatien muistiot 

käsitelty toimialueen johto-

ryhmässä 

 

Aikuissosiaalityön ja Miepän 

asiakasraateja ei ole perus-

tettu, tehty päätös, että 

toimitaan työikäisten raa-

tien kautta 

 

Kokemusta rikkaammat 

(ent. Nuorten foorumi), 

Voikukkia-ryhmä toimivat 

 

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2018 - 2020 

Ulkopuolelle myyty hoito 

lisääntyy lasten sairaanhoi-

dossa 

Varaudutaan ns. päivys-

tysasetuksen ja työnjako-

asetuksen aiheuttamiin 

ulkoisen toimintaympäris-

tön muutoksiin  

 

Yhteistyö P-PSHP:n kanssa 

 

Yhteistyö Pietarsaaren 

kanssa 

 

Kehitetään Lastensairaala-

brändiä ja konsultaatioita 

sopimuskunnille 

40-45 % lasten sairaalahoi-

don hoitopäivistä myydään 

jäsenkuntien ulkopuolelle 

 

Lisääntyvä volyymi laskee 

palvelutuotannon yksikkö-

kustannuksia 

Jäsenkuntien ulkopuolelle 

myyty hoito on lisääntynyt 

aikuispsykiatriassa ja pysy-

nyt ennallaan lasten sairaa-

lassa  

 

 

 

 

 

 

Toteutunut 

 

Ulkopuolelle myyty hoito 

lisääntyy psykiatriassa ja 

päihdehoidossa 

Yhteistyö P-PSHP:n kanssa 

 

Yhteistyö Pietarsaaren 

kanssa 

Pystytään vastaamaan ky-

syntään 

 

35-40 % tuotetuista psykiat-

risista hoitojaksoista myy-

dään jäsenkuntien ulkopuo-

lelle 

 

Psykiatrian osasto 15 paik-

kaluvun lisäys kahdella (2) 

avosairaansijalla 17.9.2018 

alkaen sekä määräaikaisten 

vakanssien vakinaistaminen 

sairaanhoitaja (4), mielen-

terveyshoitaja (1)   

Toteutunut 

 

Toteutunut 

 

 

 

 

Hyväksytty valtuuston vuo-

den 2020 talousarvion käsit-

telyssä 

Mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluissa painopis-

te kevyempiin muotoihin ja 

kotikuntoutukseen 

ASPA -

asumispalveluselvityksen 

toimenpidesuositukset 

 

 

Asumis- ja tukipalvelupro-

sessin edelleen kehittämi-

nen 

 

Effectorin ostopäätössovel-

lus on otettu käyttöön  

 

 

Vastuualueen sisäinen toi-

minnallisen muutoksen 

Toteutuvat suunnitelman 

mukaisesti 

 

 

 

 

THL:n tilastossa ollaan vä-

hintään maan keskitasoa 

 

Asumispalveluselvityksen 

toimenpidesuositukset on 

huomioitu työssä mahdolli-

suuksien mukaan 

 

Prosessia on kehitetty ja 

hiottu 

 

 

Effectorin ostopäätössovel-

lus on otettu käyttöön mie-

lenterveyskuntoutujien 

asumis- ja avopalveluissa 

Vertailulukua ei ole saata-

vissa vielä, tavoite on vuo-
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

kehittämissuunnitelma 

tehdään vuosille 2019 – 

2020 

 

 

Kaikille asiakkaille sosiaali-

huollon asiakassuunnitel-

mat laitettu kiireellisyysjär-

jestykseen, aikataulutettu ja 

tehty 

 

 

Asiakasmaksukäytännön 

prosessi toimii ja on kuvattu  

Suunnitelma tehty 

teen 2020 mennessä 

 

 

Prosessi on kuvattu ja se 

toimii 

Asiakassuunnitelmat on 

laitettu järjestykseen ja 

suunnitelma tehty, asiakas-

suunnitelmien tarkistami-

nen jatkuu  

Ostopalvelujen käytön ja 

oman tuotannon suhteen 

optimointi palvelualueittain 

Käytetään ostopalveluita 

tarkoituksenmukaisesti 

 

Pyritään pitämään integroi-

tuneet palveluketjut omana 

toimintana  

 

Käytetään ostopalveluita 

helposti tuotteistettavissa 

palveluissa 

 

 

Arviointia on toteutettu 

jatkuvasti oman toiminnan 

ja ostopalvelujen välillä. 

Aina ostopalvelut eivät tosin 

olleet valinta, vaan käytän-

nön pakko, kun omana 

toimintana ei ole pystytty 

rekrytointivaikeuksista joh-

tuen järjestämään.  

 

Soiten toiminnaksi Magneettistimulaatiohoito 

muutetaan ostopalvelusta 

omaksi toiminnaksi 

Vuoden 2019 aikana selvite-

tään, onko mahdollista 

perustaa Soiten omaa las-

tensuojelun vastaanottoyk-

sikköä, jonne kiireelliset 

sijoitukset ohjautuisivat. 

Tehdään kustannuslaskel-

mat, tutustutaan olemassa 

olevaan toimintaan, vahvis-

tetaan perhehoitoa 

Selvitetään vuoden 2019 

aikana.  

 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä 

tekee selvitystyötä yhdessä 

palvelualueen johtoryhmän 

kanssa  

Selvityksen tekeminen siir-

retty vuodella eteenpäin 

Toteutunut sisäisenä kehit-

tämistyönä, ei kehittäjäsosi-

aalityöntekijän selvitystä. 

Asiasta on päätetty valtuus-

ton talousarviokäsittelyssä 

vuodelle  2020, oman yksi-

kön tulisi käynnistyä vuoden 

2020 lopussa 

Perhehoidon ensisijaisuus 

toteutuu 

Perhehoidon kehittäminen 

Soitessa 

 

Moniammattillinen yhteis-

työ lisääntyy systeemisen 

työskentelymallin (Hackney) 

kautta 

 

Toimialan oman avoperhe-

kuntoutuksen käynnistämi-

nen 

Perhehoidon osuus on suu-

rempi kuin laitoshoidon 

osuus (lasten määrä) 

Toteutunut 

 

 

Toteutunut 

 

 

 

Toteutunut 
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Henkilöstönäkökulma 

 

Perheiden palvelujen toiminnassa henkilöstöasioissa suurimpana haasteena oli ammattitaitoisen henkilökun-

nan rekrytointivaikeudet. Puutetta oli erityisesti psykiatreista, psykologeista, neurologeista ja sosiaalityönteki-

jöistä. Henkilöstövajeeseen on joiltakin osin pystytty vastaamaan ostopalveluilla, mutta kaikilta osin se ei ole 

onnistunut. Rekrytointiin ja näkyvyyteen on panostettu. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeen kiinnitetään paljon 

huomiota. Perehdytys, mentorointi, kehityskeskustelut ja työnohjaus toimivat hyvin. Hoitajien rekrytoinnissa 

on lisätty näkyvyyttä, hyödynnetty sosiaalista mediaa ja lisätty näkyvyyttä kouluilla ja tämä on parantanut hoi-

tajien osalta tilannetta. 

 

Määräaikaiset henkilöstöjärjestelyt mm. aikuispsykiatrialla, perhetukipalveluissa, lapsiperheiden kotipalvelus-

sa, opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa ja Nepsy-tiimissä ovat jatkuneet. Tilanne ei ole ollut 

ihanteellinen pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen eikä rekrytoinnin kannalta. Määräaikaiset ratkaisut on 

talousarviokäsittelyssä hyväksytty vakinaistettavaksi vuoden 2020 aikana.  

 

Henkilöstösiirtona toteutui 1.4.2020 kotiuttamishoitajien siirtyminen Hoidon ja hoivan toimialueelle Palve-

luohjaustoiminnan palvelualueelta. Tämä järjestely todettiin toiminnallisesti järkeväksi, kotiuttamishoitajat 

siirtyivät lähemmäs toimintaa, johon heidän työnsä kohdistuu. 

 

Prosessien näkökulma 

 

Prosessien kehittämisessä on pidetty paljon yhteistyöpalavereja toimijoiden kesken, jotta prosesseista saatai-

siin mahdollisimman sujuvia. Erityisesti on kiinnitetty huomiota päällekkäisen työn välttämiseen. Toiminnan 

luonteesta johtuen prosessin toimivuutta on hiottu erityisesti palveluohjaustoiminnassa mm. sosiaalipäivys-

tyksessä.  

 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä on kehitetty lasten sairaalan palveluissa. Tätä on 

toteutettu mm. viemällä erikoisosaamista perusterveydenhuoltoon. Lasten päivystys on toimintavuoden aika-

na vakiinnuttanut toimintaansa ja lapsiperheet ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Nuorisopsykiatrialla on toteu-

tettu iso toimintamallin muutos. Nuorisopsykiatrian avohoidon hoitopolku on kokonaan uudistettu. Toimintaa 

on jalkautettu lähelle nuoria, perustettu sairaalalle päiväaikaan toimiva ryhmäkuntoutus, satsattu muiden 

ammattilaisten konsultaatioon. Toteutetulla muutoksella jonot on saatu lähes purettua.  

 

Lapsi- ja perhepalveluohjelman (LAPE) mukainen kehittämistoiminta on jatkunut. Erilaista kehittämistyötä on 

tehty ja viety loppuun hankkeen aikana käynnistettyjä toimia. Lastensuojelussa ja perhetukipalveluissa sys-

teeminen työskentelytapa on koulutettu koko henkilökunnalle ja uusi toimintamalli otettu käyttöön. Lapsiper-

heiden palveluohjausta on kehitetty ja vuoden aikana toteutettiin pilotti ja aloitettiin suunnittelu toiminnan 

vakinaistamiseksi vuonna 2020. Lapset puheeksi menetelmän koulutukset ja jalkauttaminen maakunnan toimi-

joiden keskuudessa jatkui. Alueella on toiminut kolme Perhekeskustiimiä, tiimien toiminta jatkuu ja kehittyy 

edelleen. 

 

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ”Hyvä arki kas-

vuun-yhdessä” tehtiin Keski-Pohjanmaan alueen Lape-muutosagentin johdolla. Suunnitelman hyväksyminen 

kunnissa tapahtuu vuonna 2020. Maakunnallinen Lape-ohjausryhmä on jatkanut työtään ja linjannut kehittä-

mistä ja yhteistyötä Soiten ja kuntien toimijoiden kesken.  

 

Päihdehuollon prosessien kehittämistarpeet ovat olleet paljon esillä. Pitkät hoitoajat vaikeuttavat prosessien 

toimivuutta ja avokuntoutus ruuhkautui ajoittain. Enter-elämässä eteenpäin hanke käynnistyi kesällä ja toi 
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kaivattua uutta näkökulmaa päihdehuoltoon ja sen kehittämiseen sekä tuki osaltaan maakunnan työntekijä-

resurssia. PKO (Pirkko) toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ei onnistunut suunnitellusti, vaan jatkuu 

vuonna 2020.  

 

Perheiden palvelujen organisaatiomuutostyö vei toimialueella paljon huomiota syksyn aikana. Organisaation 

muutossuunnitelmat puhuttivat henkilöstöä. Osallistumisen ja keskustelujen jälkeen uuden organisaatiomallin 

mukaisen toiminnan suunnittelu käynnistyi. Uuden organisaatiomallin mukaiset järjestelyt saatiin pääpiirteis-

sään valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Perheiden palvelujen palvelualueiden määrä väheni seitsemästä 

neljään palvelualueeseen. Muutoksella tavoitellaan tehokkuutta, joustavuutta, parempaa palvelua ja yhteis-

työtä.  

 

Asiakas- ja potilasnäkökulma 

 

Kaikissa perheiden palveluissa on vuoden aikana edelleen kehitetty ja suunniteltu mahdollisimman matalan 

kynnyksen palveluja ja varhaisen tuen tarpeisiin on pyritty vastaamaan. Asiakkailta ja potilailta saatua palau-

tetta on hyödynnetty palvelujen suunnittelussa. Myös verkostoissa toimiminen ja toimijoiden kesken tapahtu-

va yhteistyö on ollut tärkeässä roolissa. Nuorisopsykiatrian avohoidon muutoksessa palvelut ja tuki viedään 

mahdollisimman lähelle nuorta (ihan kotiin asti) ja hänen kanssaan tavallisessa arjessa toimivia ammattilaisia.  

 

Asiakasmäärät palveluissa ovat pääsääntöisesti nousseet tai pysyneet ennallaan. Nousua on ollut mm. mielen-

terveyskuntoutujien asumis- ja avopalveluissa. Asiakasmäärä työllistymistä edistävissä (Typ) palveluissa on 

noussut, mutta hyvän työllisyystilanteen ansiosta kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä laski edelliseen 

vuoteen verrattuna 138 asiakasta. Työtoimintapäiviä toteutui 10 108 päivää vähemmän, työtoimintapäivien 

määrä oli yhteensä 39 607 päivää. Pitkään työttömänä olleiden osalta korostuivat muiden palveluiden suuri 

tarve, esim. kuntoutuspalvelut, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. Lastensuojelun avohuollon asiakkuudes-

sa oli vuoden aikana 321 lasta perheineen. Sijaishuollossa kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli vuoden aikana 177 

lasta.   

 

Uutena palvelumuotona ja vastauksena asiakkaiden suuriin arkielämän vaikeuksiin aikuissosiaalityössä Kokko-

lassa järjestettiin sosiaalisen kuntoutuksen palvelua, sosiaaliohjausta (30 asiakasta) ja ryhmätoimintaa (26 

ryhmäkertaa). Neuvoloissa alle 25-vuotiaille tarjottu ilmainen ehkäisy sai lisää asiakkaita, käyntejä oli 1919 

(2018 vuonna 802). Lastensuojelun avoperhekuntoutus käynnistyi syksyllä kokeiluna. Avoperhekuntoutuksessa 

tuki järjestetään perheen kotiin Soiten omien toimijoiden yhteisenä tekemisenä.  

 

Asiakasosallisuutta on kehitetty erityisesti perhetukipalveluissa ja lastensuojelussa. Palvelualueen tyhy-päivään 

osallistui kokemusasiantuntijoita, Kokemusta rikkaammat (lastensuojelun asiakkaista koostuva nuorten ryhmä) 

kokoontui säännöllisesti. Nuoria kuultiin mm. lastensuojelun palvelujen kilpailuttamisen yhteydessä ja heidän 

näkökantansa huomioitiin. Myös Voikukkia-ryhmä (huostaan otettujen lasten biologiset vanhemmat) on jatka-

nut toimintaansa.    

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma 

 

Avohuoltoa on pystytty lisäämään ja painotusta siirtämään avohuoltoon ja kevyempiin hoitopaikkoihin. Sulkuja 

on toteutettu neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa erityisesti loma-aikoina. Silloin palvelutarve on 

vähäisempi ja voitiin säästää sijaismenoissa. 

 

Lasten ja nuorten sairaalan ulkokuntamyynti on kasvanut. Aikuispsykiatrian laitoshoidossa Pohjois-

Pohjanmaan alue käytti osastohoitopäivistä 37 % (26 % vuonna 2018).  
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Sairaanhoitopiirin ulkopuolisten ostopalvelujen käyttö nousi sekä lastensairaalassa että psykiatrialla, kustan-

nukset nousivat lähes 1,2 M€. Nousu johtuu asiakkaiden palvelutarpeista. Menojen kasvua oli myös harkin-

nanvaraisen toimeentulotuen menoissa, menot olivat yhteensä 459 111 € (383 158 € vuonna 2018).  

 

Sosiaalihuollon palvelujen valvontaan on kiinnitetty huomiota. Lastensuojeluyksiköiden ja perhehoidon valvon-

taa on kehitetty ja ohjattu työryhmässä, jossa on sovittu valvontakäynneistä, käyty läpi valvontakäyntejä sekä 

mietitty, miten valvontaa kehitetään. Mielenterveyskuntoutujien palveluissa on myös lisätty valvontaa ja tehty 

valvontalinjauksia. Valvontakäynnit ovat olleet sekä ennalta ilmoitettuja että ennalta ilmoittamattomia. Asiak-

kailta saatuihin palautteisiin on tarvittaessa reagoitu myös valvonnan toimenpitein. Aluehallintoviraston kans-

sa on tehty yhteistyötä valvontatyössä.  

 

Kaiken kaikkiaan perheiden palveluissa toimintakulut ylittyivät arvioidusta 6,9 M€. Ylitystä tuli kaikissa meno-

ryhmissä, suurimmat ylitykset olivat henkilöstömenoissa (4 M€), asiakaspalvelujen ostoissa 0,8 M€ ja muiden 

palvelujen ostoissa 1,7 M€. Asiakaspalvelujen oston lisäykset ostoissa ja ylitys määrärahoissa johtui asiakkai-

den palvelutarpeesta. Sopimus- ja ulkokuntien maksamat palvelumaksut alittuivat budjetoiduista 0,6 M€ vuo-

desta 2018, mutta alittuivat budjetoidusta 0,6 M€. Henkilöstömenojen ylitykset johtuivat sijaismenoista ja 

ylimääräisistä, määräaikaisina palkatuista työntekijöistä, joiden palkkoihin ei ollut varattu tarpeeksi määrära-

hoja.  

 

Tarja Oikarinen-Nybacka, va perheiden palvelujen toimialuejohtaja 

11.4 Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut 

Toiminta-ajatus: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa palvelut tasavertaisesti, 

laadukkaasti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelut tukevat itsenäistä selviytymistä ja toi-

mintakykyä sekä vähentävät esteitä normaaliin elämään. Tavoitteena on mahdollisuus toimia itsenäisinä, 

omasta elämästä päättävinä kansalaisina. 

 

Kehitysvammahuoltoa ja vammaispalvelua toteutetaan ensisijaisesti peruspalveluina, joita täydennetään tar-

vittaessa erityispalveluilla.  

Toimialueen BSC-kortti  

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Soite on vetovoimainen ja 
henkilöstöään arvostava 
työnantaja 

Työhyvinvoinnin kokemus 
paranee 

- Järjestetään henkilöstön 
fyysistä jaksamista tukevaa 
toimintaa 

Henkilöstön kokeman väki-
valta vähenee 

Kaksi kuntoryhmää on pi-
detty. 
 
HFR (hallittu fyysinen rajoit-
taminen) koulutukseen 
osallistuneiden määrä. 
Toimialueen omien HFR 
kouluttajien määrä. 

Ei toteutunut 

 
HFR- koulutusta on jatkettu, 
42 % henkilöstöstä on kou-
lutettu toimintamalliin. 
Toimialueella 3 kouluttajaa. 
 

Henkilöstö on moniammatil-
lisesti osaavaa ja työstä 
innostunutta  

Laaditaan palvelualueittain 
koulutussuunnitelma  

Työ- ja päivätoiminnan 

Koulutussuunnitelmat on 
laadittu 

 

Koulutussuunnitelma on 
laadittu yhdessä palve-
luesimiesten kanssa, vas-
taamaan yksiköissä esiinty-
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HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Rajoittamistoimenpiteitä 
toteuttaa yksiöissä sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammat-
tihenkilöt 

Asumispalveluiden ja Työ- ja 
päivätoiminnan yksiköissä 
työskentelee ainakin yksi 
sosionomi tai sosiaalityön-
tekijä 

avustajien toimet muute-
taan ohjaajien toimiksi nii-
den vapautuessa. 

Vapautuvat toimet muute-
taan tarvittaessa sosiono-
min/ sairaanhoitajan toimik-
si.   

 
Muutetut toimet 

vää koulutustarvetta. 

3 avustajan  tointa on vuo-
den aikana muutettu ohjaa-
jan toimeksi. Sairaanhoitaji-
en ja sosionomien tarve on 
kartoitettu asumispalveluis-
sa  ja toimia on muutettu 
tarvittaessa. Kompassin 
ravitsemistyöntekijän toimi 
muutettu ohjaajan toimeksi, 
ohjaamisalueena keittiöteh-
tävät 
 

Henkilöstöresurssi kohden-
netaan kustannustehok-
kaasti ja vaikuttavasti 

Lisätään vammaispalvelu-
toimistoon henkilöstö-
resurssia (sosiaaliltyöntekijä 
+ 2 ohjaajaa)  jotta  lakisää-
teiset käsittelyajat toteutu-
vat.  

Henkilöstöresurssit jaetaan 
toiminnan tarpeen mukai-
sesti toimialueella. 

Vakanssien täyttöaste 
Hakemusten käsittelyajat 
 
 
 
Henkilöstömitoitukset, RAI 
mittarin yksikkökohtaiset 
yhteenvedot  

Vammaispalvelutoimistoon 
lisätty henkilöstöresurssia 1 
sosiaalityöntekijä + 2 sosiaa-
liohjaajaa 

 

Resurssoinnissa käytetään 
Rai ja Haipro raportteja 
yksikkökohtaisesti.   

 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Moniammatillinen asian-
tuntijuus palvelee asiakkaan 
oman elämän hallintaa ja 
kotona asumista.   

 

Kehitetään prosesseja asia-
kas- ja potilaslähtöisesti 
yhdessä asiakkaiden kanssa: 
jatkuva 

 

 

 

 

Moniammatilliset asiakas-
lähtöiset asiakas-, hoito-, 
kuntoutus- ja palvelusuunni-
telmat, joiden laadintaan 
asiakas osallistuu omien 
kykyjensä mukaan: jatkuva 

KehVa pääprosessit on ku-
vattu ja hyväksytty Kehva 
johtoryhmässä 

Vähintään 1 proses-
si/palvelualue on päivitetty 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

 

Asiakas-, toteuttamis-, itse-
määräämis- ja palvelusuun-
nitelmat on tehty 100 % 

Vammaispalvleuiden  SAS 
prosessi on mallinnettu ja 
käyttöönotettu.  

Pienten asunnon muutos-
töiden prosessi on mallin-
nettu yhteistyössä muiden 
toimialueiden kanssa ja on 
käyttöönotettavissa.   

 

Asumispalveluissa ja päivä-
aikaisissa palveluissa: Ajan-
tasainen palvelusuunnitel-
ma 72 % asiakkaista. Ajan-
tasainen toteuttamisuunni-
telma 90% asiakkaista. Ajan-
tasainen itsemääräämisoi-
keutta tukeva suunnitelma 
71 % asiakkaista.  
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Avohoitoisuus ja peruspal-
veluiden vahvistaminen – 
erityispalveluiden käyttö 
vähenee 

Laaditaan pitkän aikavälin 
suunnitelma asumispalve-
luiden paikkamäärän kehi-
tyksestä. 

Kotona tuen piirissä asuvien 
asiakkaiden määrä/ tehoste-
tussa palveluasumisessa 
asuvien asiakkaiden määrä. 

 

Asumispalvelujen selvitys 
toteutettu. Suunnitelma 
paikkamäärän kehitykseen 
liittyen on laadittu ja viety 
tulevan vuoden toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan.  

Palveluvalikoima ja palvelu-
prosessit varmistavat, että 
mahdollisimman moni Soite 
alueen asukas asuu turvalli-
sesti omassa kodissaan.  

Vammaisten henkilöiden 
asumisratkaisujen moni-
puolistuminen, tukien asi-
akkaiden itsemääräämisoi-
keutta ja valinnanvapautta. 

Kotona asumista ja itsenäis-
tä elämää tukevien palvelui-
ta laajennetaan ja  resursoi-
daan.  

mm. virtuaali visit laitteiden 
käytön laajentaminen. 

Asiakkaille on tarjolla erilai-
sia asumisen vaihtoehtoja. 

 

Kotona tuen piirissä asuvien 
asiakkaiden määrä/ tehoste-
tussa palveluasumisessa 
asuvien asiakkaiden määrä 

 

Asumisvalmennus yksikön 
toiminta vakiintuu. 

 

Kehitysvammaisten asumis-
palveluista 55 % on tehos-
tettua palveluasumista, 12 
% palveluasumista ja 16 % 
tukiasumista ja 17 % kotiin 
tuodun tuen palvelua. 

Toimintamalli on vakiintu-
nut ja osoittautunut tarpeel-
liseksi ja toimivaksi. 19 asia-
kasta vuoden aikana 

 

Kehitetään henkilökohtai-
sen avun toimintamalli 

Muodostetaan henkilökoh-
taisen avun tiimi 

 

Keskitetään hk avun työn-
atajamallin neuvonta 

Yhteistyökokoukset palve-
luntuottajien kanssa (määrä 
ja anti) 

Ylläpidetään tietopakettia 
työnantajille 

Seurannan ja valvonnan 
tulokset 

On aloitettu ja jatketaan 
vuoden 2020 aikana.  

Henkilökohtaisen avun 
työnantajien tietopakettia 
on päivitetty.  

 

Varmistetaan omien palve-
luiden  omavalvonta ja 
ostopalveluiden laatu 

Laaditaan palveluiden val-
vontasuunnitelma ja val-
vonnan toimintamalli 

Valvontasuunnitelman to-
teutuminen 

Toteutettu valvontasuunni-
telman ja AVIn lisäohjeiden 
mukaisesti yht 57 valvonta-
käyntiä. 

 

Uuden vammaispalvelulain 
hallittu käyttöönotto 

Laaditaan uuden lain mu-
kaisten palveluiden kriteerit. 

 

Kriteerit on laadittu Lainsäädäntö siirtynyt uu-
delleen valmisteluun. 

Asiakkaan vaikutusmahdol-
lisuus omaan palvelukoko-
naisuuteen kasvaa 

Kokeillaan henkilökohtaista 
budjettia rajatulla asiakas-
ryhmällä.  

Asiakaskokemukset Ei toteutunut 

 

 

 

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Asiakaslähtöinen toiminta-
tapa ja palveluhenkinen 
organisaatiokulttuuri – 

Ennakkovaikutusten arvointi  

 

Ennakkovaikutusten arvioin-
teja (EVA) suoritettu KehVa 
toimialueella vähintään yksi 

Mesilän ryhmäkodin jatko-
suunnitelman osalta on EVA 
arvioinnin tehty. 
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Asiakas ja potilas on meille 
tärkeä 

 

Systemaattinen palautteen 
kerääminen ja hyödyntämi-
nen palveluprosesseissa 
tasalaatuisuuden varmista-
miseksi 

 

 

Asiakaskyselyt toteutetaan 
vuosittain palvelualueilla. 

Palautteen mää-
rä/vuosi/palvelualue QPro –
asiakaspalautteen ka vähin-
tään 4,0  

 

Asiakaskyselyn keskiarvo 4,5  
toimialueella.   

Kehityspoliklinikka ja sosiaa-
lityö:          6 palautetta/ka 
3,5 

Asuminen ja toimintakes-
kukset:       135 palautet-
ta/ka 4,5 

 

Varmistetaan  asiakkaille ja 
perheille tarvittava ohjaus, 
valmennus, neuvonta ja tuki 
kaikissa elämänkaaren vai-
heissa 

Yhdistetään varhaiskuntou-
tus ja avohuollon tiimi ja 
laajennetaan varhaiskuntou-
tus kouluikäisille ja heidän 
perheilleen. Elinkaaren 
mukainen palvelutarjonta.  

Tavoitetaan aikaisempaa 
paremmin kouluikäiset asi-
akkaat – ennaltaehkäisevä 
näkemys – palvelujen aikai-
sempaa parempi profilointi. 

Määritellään varhaiskuntou-
tuksen tavoitteet, kohde-
ryhmä ja toimintatavat. 

Omatyöntekijä nimetty 
asiakkaille mikäli tarvetta 

Asiakkaat eri ikäryhmissä – 
pienet lapset, kouluikäiset, 
aikuiset. 

Käyntimäärät 

 

 

 

 

 

 

 

Omatyöntekijöiden määrä/ 
asiakasmäärä 

Varhaiskuntoutus on vuo-
den alusta liitetty avohuol-
lon tiimin kokonaisuuteen. 
Asiakkaita yhteensä 65 (lap-
sia 23, aikuisia 42). Asiakas-
käyntejä 2204, muu yhtey-
denpito 3247.  

 

 

 

Määritetty. varhaiskuntou-
tuksen tavoitteet, kohde-
ryhmä ja toimintatavat. 

Asumispalveluissa nimetty 
jokaiselle asiakkaalle oma 
työntekijä.  

Vammaispalvelun sosiaali-
työssä omatyöntekijyyden 
määrittely otettu käyttöön. 

Työ- ja päivätoiminnan 
asiakkaalla on mahdollisuus 
vaikuttaa päivänsä sisältöön 

Toteutetaan Green care 
hanke yhteistyössä Centrian, 
Yliopistokeskus Chydeniuk-
sen ja maakunnan kuntien 
kanssa.   

 

 

 

Lisätään yhteistyötä Loista-
vaa! verkoston kanssa toi-
minnan sisällön tuottamisen 
osalta.  

Palvelusetelin piirissä olevi-
en green care palveluntuot-
tajien määrä kasvaa. 

Green care palveluiden 
piirissä olevien asiakkaiden 
määrä kasvaa.  

 

 

Loistavaa verkoston kanssa 
toteutuneet käyttöpäivät. 

 

Toiminnallisten ryhmien 
lukumäärä omassa toimin-
nassa. 

Palveluntuottajia 3 vuoden 
päättyessä. 

Asiakkaiden määrä  vuoden 
lopussa 36 asiakasta ja kas-
vava. Toimintakeskuksissa 
on nimetty vastuuohjaaja 
Green Care-toiminnan juur-
ruttamisesksi osaksi työ- ja 
päivätoimintaa hankkeen 
päätyttyä. 

Loistavaa verkoston rokki-
koulu toteutui 35 kertaa 
Kompassissa.  

Toiminnalliset pajat toimivat 
Kompassissa 7-8 pajaa/vko, 
Lestijokilaakson toiminta-
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ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

keskus Toholampi ja Eke-
tuote ja Kaustisen toiminta-
keskus, Halsuan Työtupa 5 
pajaa/vko.  

Saumattomuus ja jousta-
vuus palveluissa asiakkaan 
ja potilaan kokemana  

Sähköisten palveluiden 
käytön mahdollistaminen ja 
kehittäminen. Virtuaalikäyn-
tien määrä lisääntyy ja käyt-
töönotetaan asumisvalmen-
nuksessa ja tukiasumisessa 
turvallisuuden tunnetta 
lisäävänä elementtinä.  

Määräraha pieniin kodin-
muutostöihin siirretään 
kuntoutuksen alaisuuteen, 
jotta potilaiden kotitus suju-
voituisi.  

Omapalvelua käyttävien 
asiakkaiden osuus on kasva-
va. 

Virtuaalikäyntien määrä, 
järjestelmää käyttävien 
tukiasuntojen määrä.  

 

Toimintamalli on määritelty 
ja määräraha on siirretty.  

Omapalvelu on otettu käyt-
töön. Saapuneet hakemuk-
set yksittäisiä. 

Virtuaalikäyntejä kokeillaan 
aktiivisesti asiakkaiden 
kanssa, pitkäaikaisia käytttä-
jiä ei ole toistaiseksi.  

Toimintamalli on määritelty 
ja määräraha on siirretty. 

 

Asiakkaan vaikutusmahdol-
lisuus omiin kuljetuspalve-
luihin lisääntyy 

Otetaan käyttöön ns. ”Kilo-
metrikukkaro” 

Kilometrikukkaro päätösten 
määrä. Toimintamallin vai-
kutus asiakaskokemukseen 
ja kustannuksiin. 

Toteutuu myöhemmin 

Asiakkaiden ja potilaiden 
osallisuuden lisääminen 
hoidossa ja palveluiden 
kehittämisessä 

Raadit ja neuvostot toimivat 
aktiivisesti ja niiden tekemät 
kehittämisehdotukset hyö-
dynnetään toiminnan suun-
nittelussa 

Asumispalveluissa ja toimin-
takeskuksissa järjestetään 
vuosittain 2 asiakas- ja 
omaisiltaa 

Vammaispalvelutoimisto 
järjestää kaksi kertaa vuo-
dessa infoillan 

Kehitysvammahuollon tu-
kiyhdistysten työryhmä 
kokoontuu vähintään 4 
kertaa vuodessa 

Asumispalveluiden ja toi-
mintakeskusten asiakas – ja 
omaisillat toteutuvat 2 ker-
taa vuodessa. Vammaispal-
velutoimiston infoillat to-
teutuvat 2 kertaa vuodessa. 

 

Yhteistyö on jatkunut ja 
mm. talouden tasapainot-
tamisohjelmaa on käsitelty 
kokouksissa.  

Valtaosa yksiköistä on jär-
jestänyt tilaisuuksia 2 tai 
enemmän. 

Info ja palauteiltoja on jär-
jestetty liittyen asumispalve-
luihin, lapsiperheiden palve-
luihin, kehityspoliklinikan 
sekä vammaispalvelun sosi-
aalityön palveluihin. 

Henkilökohtaisen avun asi-
akkaiden osallisuutta ja 
vaikuttamis-mahdollisuuksia 
lisätty kuulemalla asiakkai-
den tarpeita vapaa-ajan 
tuntien asiakaslähtöisem-
män ja joustavamman käy-
tön suunnittelussa (mahdol-
listetaan vuositasoiset pää-
tökset vapaa-ajan tuntien 
osalta). 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Jäsenkuntalaskutuksen 
sote-menojen kasvun hallit-
seminen ja maakunnan 
alueen sote-kustannustason 
tasapainottaminen tulevan 
rahoituspohjan mukaiselle 
tasolle    

-Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon integroidut palvelupro-
sessit ja kustannustietoinen 
johtaminen  

 

- Laajennetaan kuljetuspal-
velukeskuksen toimintaa 
ryhmäkuljetuksiin 

Oman toiminnan kustannus-
rakenne ja käyttöpäivien 
kustannukset eri yksiköissä. 

 

 

Ryhmäkuljetuksista muo-
dostuneet kustannukset 

Oman asumispalvelun kus-
tannuksia verrattuna osto-
palveluiden kustannuksiin 
on verrattu talouden tasa-
painottamisohjelman yh-
teydessä laajasti.  

Green care kuljetukset to-
teutuvat kuljetuspalvelukes-
kuksen toimintana. 

Leasing-rahoituksen nykyis-
tä laajempi hyödyntäminen 

Vähennetään kuljetuskus-
tannuksia  hankkimalla lea-
sing autoja  

Kustannukset Käytetään joukkoliikennettä  
ja omia leasing autoja tar-
koituksenmukaisesti asia-
kaskuljetuksiin. 

Asiakkaat ovat palveluntar-
vetta vastaavassa palvelus-
sa 

 

Asumisvalmennuksen toi-
mintamallien kehittäminen  

 

Toimintakeskusten asiakas-
määrän kasvuun vastataan 
green care palveluilla 

Asumisvalmennuksen asia-
kasmäärä 

 

 Asiakasmäärät ja kustan-
nukset eri palveluissa 

 

Asiakasmäärä on kasvava, 
vuonna 2019 yhteensä 19.  

 

Kustannuksia seurataan 
yksikkökohtaisesti ja hyö-
dynnetään Numeruksesta 
saatavaa tietoa yksikkökoh-
taisista päivähinnoista. 

Henkilökohtaisen avun 
tarpeen väheneminen/ 
kotona asumisen mahdollis-
tuminen 

Tehostetun kotikuntoutumi-
sen toimintamallia pilotoi-
daan henkilökohtaisen avun 
asiakkaille.  

 

Kokeilun piirissä olleiden 
henkilöiden määrä. Näiden 
asiakkaiden henkilökohtai-
sen avun kustannukset ja 
tuntimäärät. 

Ei ole toteutunut 

 

Asiakas- ja potilasnäkökulma 

 

Asiakaspalautteiden keskiarvo koko toimialueella on 4,5 (2018/4,4).  Vammaispalvelun viranhaltijan tekemään 

päätökseen tehtiin vuoden 2019 aikana yhteensä 21 oikaisuvaatimusta ja sosiaali- ja potilasasiamiehen yhtey-

denottoja on ollut 14.  

 

Toimintakeskus Duunin toiminta on loppuvuodesta sulautunut Kompassin työ-ja päivätoimintaan, jonka joh-

dosta on uutena toimintamallina aloitettu yksilöllinen päiväaikainen toiminta. Asumispalveluissa on toteutettu 

laaja asumistarpeisiin liittyvä selvitys, joka todentaa, että tehostettuun palveluasumiseen liittyvää palvelutar-

vetta on Soite-alueella. Tämä on huomioitu kahtena uutena yksikkönä seuraavien vuosien toiminta- ja talous-

suunnitelmaan. Mesilän ryhmäkodin osalta on toteutettu EVA-arviointi. Lasten ja nuorten palveluiden tarpee-

seen on pyritty vastaamaan panostamalla lasten tilapäishoidon palvelun saatavuuteen. Omaishoidon tuen 

piirissä on alaikäisiä 180, joiden tilapäishoitoon Maria-Katariinan tilapäishoidon palvelu ei tule jatkossa riittä-

mään. Avohuollon tiimillä on asiakkuuksia 65, joista lapsia 23. Kesäkerhoa käytti kesän aikana 30 lasta.   

 

Vammaispalveluiden sosiaalityö ja kehityspoliklinikka ovat kokeneet merkittävää resurssipulaa vuoden aikana. 

Kehityspoliklinikalle on kyetty järjestämään keväästä lähtien riittävä lääkäriresurssi, mistä johtuen asiakastyön 
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ruuhkautuminen on saatu suurelta osin purettua.  Sosiaalityön osalta suuri asiakasmäärän ja hakemusmäärä 

yhdessä resurssivajeen kanssa ovat edelleen pitkittäneet asiakasasioiden käsittelyprosessia. Toimintamalleja 

on edelleen kehitetty ja vammaispalvelutoimistossa on valmisteltu tiimityöskentelyyn pohjautuvan työskente-

lytavan käyttöönotto asiakasprosessien ja omatyöntekijyyden määrittelyn sujuvoittamiseksi. 

 

Prosessien näkökulma 

 

Vammaispalveluiden sosiaalityön asiakkuuksien kokonaisasiakasmäärä vuonna 2019 oli yhteensä 1834 

(2018/2072 asiakasta). Prosesseja on tehostettu sujuvoittamalla toimintamalleja ja tarkentamalla työnjakoa 

muiden toimialueiden kanssa yhteistyössä. Kehityspoliklinikan asiakkaista noin 20 % tulee Soite alueen ulko-

puolelta.   

 

 
 

Soiten omien työ- ja päivätoimintayksiköiden asiakasmäärä on pysynyt entisellään. Muun ostopalvelun käyttö 

on vähentynyt (-8,3 %) vaikka Green Care-palvelun käyttö on lisääntynyt. Green Care-työtoiminnassa on vuo-

den päättyessä kolme palveluntuottajaa ja asiakkaita 36. Toimintaa kehitetään hankkeessa Centrian ja Yliopis-

tokeskus Chydeniuksen kanssa. 

 

Asiakasmäärät  

 

2018 2019 Toimintapäivät  

 

2018 2019 

Työ- ja päivätoiminta 

Ostopalvelut ml. Green Care 

224 

150 

225 

143 

Työ- ja päivätoiminta 

Ostopalvelut ml. Green Care 

28345 

14120 

27414 

10361 

Avotyö 109 97 Avotyö 12332 12452 

Yhteensä 483 465 Yhteensä 54797 50227 

 

Asumispalveluiden piirissä on yhteensä 270 asiakasta, joista asumisvalmennuksen piirissä 19 asiakasta. Tila-

päishoitoa on järjestetty 102 asiakkaalle. Palvelualueiden välistä yhteistyötä on edelleen lisätty. Vuodenvaih-

teen aikana työ/päivätoiminnan työntekijät ovat työskennelleet asumisyksiköissä mahdollistaen osaavan ja 

asiakaskunnan tuntevan henkilöstön joulun ja uudenvuoden pyhien ajalle. Toimintamallilla vastattiin sijais-

resurssien riittävyyteen. 
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Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutettuja asiakkaita on vuonna 2019 ollut 1535 

(2018/1703 asiakasta). Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutettujen määrän laskun syynä 

on ollut painopisteen muuttaminen ensisijaisen lainsäädännön eli sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun 

vahvistamisen suuntaan. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden peittävyys on edelleen noussut 

59,5 %:sta 62,4 %:iin. Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa peittävyys on myös noussut 48,7 %:sta 

51,7 %:iin. Matkoista 24 % on ollut sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja ja 76 % vammaispalvelulain mukaisia. 

Yhdisteltyjä/ketjutettuja matkoja on ollut noin 32 000 matkaa. Kuljetuspalveluista on vuoden aikana annettu 

60 palautetta, joiden keskiarvo on 4,1 (max 5). 

 

Henkilöstönäkökulma 

 

Toiminnan muutospaineet ja erilaiset selvitykset ovat luoneet epävarmuutta yksiköihin ja henkilöstövaihdoksia 

on ollut paljon. Koulutuksiin on osallistunut 88 % henkilöstöstä, hieman enemmän kuin edellisvuonna. Koulu-

tuspäiviä on kertynyt 2,8/koulutettu. Kehityskeskustelut on käyty 85 % (2018/68 %) kanssa henkilöstöstä. Ke-

hittämispäivä on järjestetty 95 %:ssa yksiköitä. Varhaisen tuen mallia ovat esimiehet käyttäneet 77 %:sti, kun 

sen kriteerit ovat täyttyneet. Työyhteisön työnohjaukseen on yksiköiden henkilöstöstä osallistunut 81 %. Sai-

rauspoissaolojen määrä on merkittävästi kasvanut. Sairauspoissaolopäivää/htv oli 20,4 kun vastaava luku oli 

edellisvuonna 16,8. Sairauspoissaolopäiviä on kertynyt yhteensä 4092, kun niitä edellisvuonna oli yhteensä 

3700 päivää. Noin 80 % sairaslomista on ollut alle 5 päivää kestäviä. Sairauslomat, jotka ovat kestäneet 60 

päivää tai enemmän muodostavat 26 % kaikista sairauspoissaolopäivistä. 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma 

 

Vammaispalveluita toteutetaan ensisijaisesti peruspalveluina, joita täydennetään tarvittaessa erityispalveluilla. 

Lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarpeen ja palveluiden kohtaaminen ja näin asiakaskohtaisella palvelutar-

peenarvioinnilla ja palvelujen tarkalla suunnittelulla voidaan löytää pitkällä tähtäimellä taloudellista vaikutta-

vuutta tukevia ratkaisuja. Kehitysvammaisten asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa on käytössä RAI ID arvi-

ointijärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida asiakkaan palveluiden vaikuttavuutta. Mittaristot ovat olleet 

aktiivisessa käytössä ja arviointeja on tehty yhteensä 595 kpl. Mittaristojen käyttö on laajennettu myös osto-

palveluihin, jotka ovat tehneet loppuvuoden aikana 27 arviointia.  

 

Kokonaisuudessaan toimialueen kulut ovat ylittäneet budjetin n. 2 M€. Merkittävimmät ylitykset muodostuvat 

henkilöstökuluista (1,1 M€), kuljetuspalveluista (700 000 €) ja omaishoidon tuesta (500 000 €).  Asumispalve-

luiden osalta asukkaiden ikääntyminen ja erittäin haastavat asiakkuudet ovat vaatineet ylimääräisen henkilö-

kunnan käyttöä, joka osaltaan selittää henkilöstökustannusten kasvua sairaspoissaolojen kasvun ohella. Vam-

maispalvelun sosiaalityössä asiakasmäärä kasvoi erityisesti henkilökohtaisessa avussa, asunnon muutostyössä 

ja omaishoidon tuessa. Henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärän kasvu on kuitenkin puolittunut edellisvuo-

teen verrattuna, joka  näkyy myös kustannuskasvun hidastumisena.  
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Mattilakodissa toteutettu henkilökohtaisen avun pilotti on todentanut, että omana toimintana toteutettu 

henkilökohtainen apu kustannustehokas ja vaikuttava toimintamalli. Myönnetyt tunnit ovat toteutuneet pa-

remmin, kuin palvelusetelillä tuotettuna. Asiakkailta, heidän omaisiltaan ja asumisyksikön henkilöstöltä saadun 

palautteen mukaan pilotti koettiin erityisen onnistuneena.  Toimintamallin todettiin tuovan myös merkittävää 

kustannussäästöä ostopalveluun verrattuna.  

 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 

 

Haipro ilmoitusaktiivisuus on noussut ja ilmoituksia on toimialueella tehty 1329 (2018/1220 kpl). Toimialueella 

on tarkennettu sisäisen valvonnan ohje, joka määrittelee sisäisen valvonnan tehtävät ja vastuut. Lisäksi laa-

dunhallintajärjestelmä tuottaa palaute- ja arviointiaineistoa, jota hyödynnetään.  

 

Poistumis- ja turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma on ajantasalla 89 % (2018/92 %) yksiköitä. Poistumis- 

tai pelastusharjoituksia turvallisuuskävelyitä on järjestetty säännöllisesti.  Alkusammutusharjoituksen on suo-

rittanut 90 % henkilöstöstä ja ensiapupätevyys on voimassa 95 % henkilöstöstä. Kaikilla yksiköillä on hyväksytty 

lääkehoidon suunnitelma ja lääkehoidon lupa on voimassa 92 %:lla henkilöstöstä. Ajantasainen omavalvonta-

suunnitelma on kaikissa yksiköissä. Terveystarkastajalta saatava Oivaraportti ei ole vielä vakiintunut käytäntö-

nä alueella ja se on tehty vain noin puolelle yksiköistä. Hygieniapassi on voimassa 96 % henkilöstöstä. Kaiken 

kaikkiaan asiakas- ja henkilöstöturvallisuuteen liittyvät asiat ovat edenneet ja toimintamallien käyttö parantu-

nut. Myös kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvä seuranta on aloitettu ja kehitys-

poliklinikan asiantuntijatiimi on tehnyt 12 arviointa kehitysvammaisten asumispalveluyksiköihin Soiten alueel-

la.  

 

Valvontasuunnitelma omaan toimintaan ja ostopalveluihin on laadittu ja valvontasuunnitelmaa toteutetaan. 

Vuoden aikana on tehty 22 ennalta ilmoittamatonta käyntiä ja 35 ennalta ilmoitettua käyntiä. Valvontapäälli-

kön resurssin puuttuminen on vaikeuttanut valvontatoimintaa merkittävästi loppuvuoden aikana.  

 

Tanja Witick, kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialuejohtaja 

11.5 Tukipalvelut 

Toiminta-ajatus: Tukipalvelut tukee ja mahdollistaa kuntayhtymän muita tulosalueita ja toimintayksiköitä tuot-

tamaan korkealaatuisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja taloudellisesti ja vaikuttavasti asiakkaille sekä 

potilaille.  

 

1. Ihminen keskiössä  

Tukipalveluissa kohdataan joka päivä asiakkaita ja potilaita sekä sote-ammattilaisia. Tukipalveluissa kohda-

taan ihmisiä ja palvellaan heitä. Tukipalveluissa huolehditaan henkilöstöstä. 

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio - moniammatillista asiantuntijuutta lähellä ihmisten arkea 

Tukipalveluiden henkilöstö on aktiivisesti asiantuntijana mukana prosessien kehittämisessä yhdessä mui-

den ammattilaisten kanssa yhteisin tavoittein.   

3. Kotona asumisen ja elämisen tukeminen 

Tukipalvelut kehittää toimintoja, joilla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada tarvittaessa tu-

kea kotiin; sairaalan ja toimistoseinien ulkopuolelle.  

4. Toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet 

Tukipalveluiden resursseja ja toimintamalleja sovitetaan tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita 

sekä etsitään vaihtoehtoisia ja innovatiivisia tuotantoratkaisuja. 

5. Päivystävä keskussairaala alueella 
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Tukipalvelut on mukana turvaamassa edellytyksiä päivystävän keskussairaalan toiminnalle. 

6. Toiminnan ja talouden yhteys – tiedolla johtaminen 

Tukipalvelut tuottaa ja kokoaa tietoa toiminnasta sekä tukee toiminnan suunnittelua ja seurantaa sekä 

kustannustietoisuutta.    

Toimialueen BSC-kortti 

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Löydetään uusia tapoja 
tehdä työtä ja hyödynne-
tään laajentuneiden työ-
yhteisöjen voimavarat.   

-Tuetaan tiimiytymistä ja 
huolehditaan työhyvinvoin-
nista 

-Avoin ja arvostava johtami-
sen ja työpaikkapelisääntö-
jen kulttuuri sekä lä-
hiesimiestyö 

 

 

-Maltillinen sairauspoissa-
olojen määrä: sairaspoissa-
olojen määrä on 10 % vä-
hemmän kuin vuonna 2018  

-Työhyvinvointikyselyn tulos 
vähintään 8/10 

 

-Kehityskeskustelut järjeste-
tään vuorovuosin yksilöta-
solla ja tiimein 

Tavoite ei toteutunut, 
sairauspoissaolot väheni-
vät edellisestä vuodesta 
295 kalenteripäivää eli 2,5 
%. 

Tukipalveluiden työhyvin-
vointikyselyn tulos oli 
hyvää tasoa. 

Kehityskeskustelut käytiin 
80 %:sti 

Henkilöstö on moniam-
matillisesti osaavaa ja 
työstä innostunutta 

-Henkilöstön osaamista 
kehitetään koulutuksella 
sekä perehdytyksellä 

 

-Ammatillisen täydennys-
koulutuksen osallistuminen 
100% 

83 % tukipalveluiden hen-
kilöstöstä osallistui täy-
dennyskoulutukseen 

Huolehditaan tukipalvelu-
henkilöstön asemasta 
Keski-Pohjanmaalla myös 
mahdollisen maakunta-
uudistuksen yhteydessä ja 
tuetaan henkilöstöä mah-
dollisissa organisaa-
tiomuutoksissa 

-Huolehditaan viestinnästä 
ja avoimesta johtamiskult-
tuurista myös muutostilan-
teissa (säännölliset info- ja 
keskustelutilaisuudet) 

-Lähiesimiestyö 

-Toimitaan aktiivisesti, että 
työpaikat säilyvät maakun-
nan alueella 

-Tukipalveluiden mahdolli-
sissa uudelleenjärjestelyissä 
henkilöstö tulee kuulluksi 
(mittarina työhyvinvointi-
kysely ja kehityskeskustelut 
sekä vähäiset sairaspoissa-
olot) 

Maakuntauudistuksen 
valmistelu loppui 
8.3.2019. 

Muutoksen suunnittelussa 
henkilöstö oli tiiviisti mu-
kana.  

Suunnitellut ja tilatut 
muutosvalmennukset 
esimiehille toteutettiin 
alkuvuoden 2019 aikana.  

 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Toimintojen varmistami-
nen  

Työprosessien dokumen-
tointi ja kuvaukset 

Turvataan varahenkilöjärjes-
telyt 

 

Kuvataan ja valvotaan toi-

Prosessit on kuvattu suunni-
telmakauden aikana 

Kaikilla kriittisille prosesseil-
la on nimetty vastuuhenki-
lön lisäksi varahenkilö toi-
mintojen keskeytysturvaksi. 

Työprosessien kuvaami-
nen aloitettiin. 

Varahenkilöjärjestelmää 
kehitettiin osaamisen 
lisäämisen avulla.  
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PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

mintaprosessit ja vastuutuk-
set myös ulkoistettujen 
ostopalveluiden tuottami-
sen osalta.  

Uudet sopimukset laaditaan 
kirjallisina huomioiden mm 
tietosuojamääräykset. Val-
mistaudutaan maakuntauu-
distuksen edellyttämään 
sopimusten siirtoon. 

Sopimukset laadittiin tie-
tosuojamääräykset huo-
mioiden.  

Maakuntauudistuksen 
valmistelu keskeytettiin. 

Tukipalvelut on aktiivinen 
sote-palveluiden prosessi-
en kehittäjä yhdessä mui-
den ammattilaisten kans-
sa  

 

Tukipalveluiden edustus 
mukana suunnittelu- ja 
kehittämistyössä. 

Tukipalveluiden rooli tunnis-
tetaan osana asiakas –ja 
potilastyötä 

Tukipalvelujen edustajat 
ovat mukana keskeisim-
pien toimintojen suunnit-
telussa ja kehittämisessä. 

 

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Toimivat tilat, laitteet, 
järjestelmät, palvelut sekä 
tiedon hallinta ja tiedon 
kulku. Koko tukipalvelui-
den palvelukirjo toimii.  

Toimitiloja, laitteita ja tekni-
siä järjestelmiä sekä tiedon 
hallintaa pidetään kunnossa 
ja uusitaan suunnitelmalli-
sesti.  

Palvelutuotantoa kehitetään 
monipuolisesti. 

Investointiohjelmaa toteu-
tetaan 

 

Kuntayhtymä saa myönteis-
tä näkyvyyttä mediassa ja 
henkilöstö on tyytyväinen 
sisäiseen tiedotukseen. 

 

Investointiohjelma toteu-
tui suunnitelman mukai-
sesti.  

Lehtiartikkeleiden määrä 
Soitesta kasvanut lähes 
50:llä ja valtaosa positiivi-
sia tai neutraaleita (yht. 
432); negatiivisia juttuja 
mediassa vain 22 kpl.  

Palvelut ja tieto tuotetaan 
sovitussa aikataulussa. 

Tukipalveluiden toiminta on 
suunnitelmallista ja oikea-
aikaista 

Kuntayhtymän tavoitteet 
eivät jää toteutumatta tuki-
palveluiden saatavuuden 
vuoksi.  

Toteutunut 

Tukipalvelut vastaavat 
asiakkaiden tarpeita 

 

 

 

Tukipalveluissa kysytään 
asiakkaiden tarpeita ja pyri-
tään vastaamaan niihin.  

Tukipalvelut osallistuvat 
aktiivisesti ydinprosessien 
kehittämistyöhön ja tuovat 
oman erityisosaamisensa 
tähän. 

Tiivistetään yhteistyötä 
kumppaneiden kanssa 

Merkittäviä toimintakatkok-
sia ei ole. 

 

Järjestetään vuosittain asia-
kastyytyväisyyskysely sisäi-
sille asiakkaille. 

Toteutunut 

 

 

Kysely toteutetaan kevääl-
lä 2020 

Toimiva ja ystävällinen 
asiakaspalvelu 

Kiinnitetään huomiota asia-
kaspalveluun ja tuetaan 
henkilöstöä asiakaspalvelu-
roolissa 

Tukipalvelut saa positiiivista 
käyttäjäpalautetta.  

Kysely keväällä 2020. 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 – 2021 

Tukipalvelut on järjestetty 
tehokkaasti ja kilpailuky-
kyisesti 

Itse tuotettujen palvelujen 
ja ostopalvelujen kustannus-
tasoa seurataan ja vertail-
laan. 
 
 

Valvotaan ostopalvelusopi-
musten mukaisten palvelui-
den palvelulupauksen toteu-
tumista, laatua sekä kustan-
nuksia.  

Kustannustaso kilpailukykyi-
nen 

 

 

 

Taloushallinnon ostopalve-
lusopimus johtaa kustannus-
tehokkaaseen ja toimivaan 
palveluun.  

 

Tuotannon kustannuksia ja 
resurssointia on verrattu 
vastaaviin organisaatioihin 
ja ostopalveluihin – kus-
tannustaso kilpailukykyi-
nen 

Toteutunut 

Poistetaan hukkaa tuki-
palveluprosesseista 

 

 

 

Kehitetään tilastointia ja 
talousseurantaa kohti 
kuukausittaista jäsenkun-
takohtaista  raportointia 

Tehdään kerralla oikein ja 
työ loppuun. 

 

Prosessien rajapintoihin 
kiinnitetään huomiota 

Tehostetaan suoritetietojen 
keruuta mm. automatisoitu-
jen raporttien avulla 

Tukipalvelupyyntöihin on 
vastattu ajallaan ja kattavas-
ti.  

 

 

Talousseuranta voidaan 
toteuttaa jäsenkuntakohtai-
sesti kuukausittain. 

Toteutunut 

 

 

 

Toteutunut 

 

Toimialue koostuu Henkilöstöpalveluiden, Hallinto-, lakiasiain- ja talouspalveluiden, Materiaalipalveluiden, 

Tietohallinnon, Teknisten palveluiden, Välinehuollon sekä Sihteeripalveluiden palvelualueista. Toimialue tukee 

ja mahdollistaa kuntayhtymän muita toimialueita ja yksiköitä tuottamaan korkealaatuisia ja vaikuttavia sosiaa-

li- ja terveyspalveluja taloudellisesti ja vaikuttavasti asiakkaille sekä potilaille.  

 

Asiakas- ja potilasnäkökulma 

 

Soiten toiminta on vakiintunut tukipalvelujen näkökulmasta. Resursseja käytettiin vielä kevään aikana maakun-

ta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja maaliskuun 8. päivän jälkeen uudistuksen valmistelun hallittuun 

alasajoon dokumentointiin ja arkistointiin. Viimeiset raportit valmistuivat syksyn aikana.  

 

Investoinnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. MY-osa valmistui vaiheittain ajalla 9/2018 – 4/2019  ja salit 

otettiin käyttöön 4/2019. Angliografialaitteen tilasaneeraukset tehtiin 6/2019. Arjen yhteistyö ydinpalveluiden 

kanssa on sujunut hyvin. Merkittäviä toiminnan käyttökatkoksia tukipalveluissa ei ollut vuoden aikana. Resurs-

sien niukkuus näkyy edelleen tukitoimintojen toimituksien viiveinä ja toimitusvaikeuksina. Resurssikeskuksessa 

oli kesäaikana oli arviolta 40 hoitajan vajaus (sairaanhoitajat, lähihoitajat).  

 

Tietohallinnon sovellustuessa korostui potilastietojärjestelmän päivityksen (Lifecare) jälkeinen tehostettu tuki-

tarve alkuvuoden aikana, tuen jatkuminen elokuuhun sekä Lifecaren aiheuttamat muutokset näkyivät myös IT-

palveluiden ja palvelinoperoinnin puolella lisääntyneenä tukityönä.  Sähköinen työsopimusten ja virkamääräys-

ten allekirjoitus otettiin käyttöön ensimmäisenä resurssikeskuksessa 
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Prosessien näkökulma 

  

Tukipalveluissa on kiinnitetty huomiota vakituisen varahenkilöjärjestelmän (resurssikeskus) sekä sihteeri- ja 

välinehuoltopalvelujen kehittämiseen sekä yhteistyön lisäämiseen toimi- ja palvelualueiden kanssa. EU:n tie-

tosuoja-asetuksen soveltaminen sekä asiakkaisen tietosuojaan lisääntynyt tietoisuus näkyi lisääntyneenä työ-

määränä asiakirjahallinnossa ja tietosuojassa. Kirjaaminen sekä palvelun keskittäminen on parantaneet asia-

kaspalvelua.  

 

Uusien tilojen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu edelleen ja toimintojen siirtyminen uusiin tiloihin työllistää 

useita tukipalveluita. Tiedonkulkua ydintoimintojen ja tukipalvelujen välillä mm. toiminnan muutoksista ja 

toimitilamuutoksista parannettiin vuoden aikana. 

 

Resurssikeskuksessa oli 278 vakituisen varahenkilön tointa, joista noin puolet oli sissejä, puolet reservejä. Am-

mattiryhminä toimet jakautuivat liki tasan sairaanhoitajiin ja lähihoitajiin. Sissit ja reservit tekivät yli 42500 

työvuoroa. Eniten sissejä käytettiin sairaslomiin 10405 (24,5 % ) vuosilomiin 4991 (11,7 %) ja ns. kotiosastopro-

sentti oli 4 %. Reservien toimet on varattu hoitohenkilöstön pitkäaikaisiin poistumisiin esim. perhevapaisiin, 

vuosilomiin sekä opintovapaisiin. Resurssikeskuksen varahenkilöstö ei ole riittävä korvaamaan äkillisiä poistu-

mia ja sen vuoksi joudutaan edelleen käyttämään ns. keikkalaisia ja teettämään lisä- ja ylitöitä vakituisella hen-

kilöstöllä. 
 

Sihteeriresurssit ovat niukalla tasolla yksiköiden kokemaan tarpeeseen nähden. Sähköisillä ratkaisuilla mm. 

Suomi.fi ja itseilmoittautuminen sekä digitaalisen sanelun käyttöönotolla on haettu ratkaisuja työnkulkuihin.  

 

Henkilöstönäkökulma 

 

Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja osaamista on varmistettu mm. varahenkilöjärjestelmää kehittä-

mällä ja perehdyttämisellä. Tukipalvelujen henkilöstöstä 83 % osallistui vuoden aikana täydennyskoulutukseen. 

Sairauspoissalojen määrä toimialueen henkilöstöllä väheni edellisestä vuodesta 295 kalenteripäivää eli 2,5 %. 

Tukipalvelujen henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulos oli hyvää tasoa. Työyhteisöt laativat kyselyn tulosten 

perusteella kehittämissuunnitelmat, vastuuttivat valitut toimenpiteet sekä seuraavat niiden toteutumista. 

Kehityskeskustelut toimialueella käytiin 80 prosenttisesti.  
 

Toimintavuoden alkupuolella tukipalvelujen henkilöstöltä on vaadittu osallistumista myös erilaisiin maakunta-

uudistuksen tehtäviin. Tukipalvelujen henkilöstöä pidettiin ajantasalla maakunta- ja soteuudistuksen organi-

soinnista ja uudistuksen eri vaiheista. 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma  

 

Tukipalveluiden osalta kustannukset kasvoivat n. 3,9 M€ vuonna 2019. Keskeisin syy kustannusten kasvulle oli 

se, että ostopalveluja muutettiin omaksi toiminnaksi, jolloin niiden tuottamisesta tuli tukipalveluiden kustan-

nus eikä palvelujen ostojen tilillä esitettävä erä muiden toimialueiden menoissa. Tukipalveluiden kustannukset 

kohdennetaan sisäisesti muille toimialueille. Kokkolan kaupungilta liikkeenluovutuksella siirtyneiden keittiöi-

den toiminta kasvatti tukipalvelujen toimintakuluja n. 1,3 M€. Sijaishenkilöstön käyttöä organisoitiin yhä ene-

nevässä määrin resurssikeskuksen kautta ja sen myötä kustannukset kasvoivat tukipalveluissa n. 0,8 M€. Myös 

MY-siiven käyttöönotto lisäsi kustannuksia tukipalveluissa n. 0,9 M€. Aikaisemmin esim. yle-osastot olivat 

vuokratiloissa, jolloin vuokrakustannus ei kulkenut tukipalveluiden kautta vaan oli yksiköiden suoraa menoa. 

Sovellustuen osalta kustannukset kasvoivat n. 0,2 M€. Taustalla oli lähinnä LifeCaren käyttöönotto ja siitä seu-
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rannut työvoiman tilapäinen lisätarve. Työhyvinvointi- ja turvallisuuden kustannukset kasvoivat n. 0,2 M€ työ-

terveyshuollon kustannusten kasvun myötä. 

 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 

 

Käytettävissä olevan työvoimaresurssin riittävyys suhteessa digitalisoinnin ja tietotekniikan käytön myötä li-

sääntyneeseen tukitarpeeseen on merkittävä toiminnan riski. Yhteistyö ydintoimintojen kanssa riittävän aikai-

sessa vaiheessa mahdollistaa toimintojen hyvän suunnittelun ja resurssien oikean kohdentamisen. Tietotur-

vaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja yhtenäisiä käytäntöjä kehitettiin edelleen. 

 

Eija-Liisa Heikkilä, tukipalvelujen toimialuejohtaja, henkilöstöjohtaja 

11.6 Kehittämisyksikkö 

Toiminta-ajatus: Kehittämisyksikkö tukee ja varmistaa yhteistyössä toimialueiden kanssa asiakaslähtöisen, 

kehittyvän, osaavan ja integroidun palvelun kuntalaisille. 

 

Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat: ihminen keskiössä, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen integ-

raatio – moniammatillista asiantuntijuutta lähellä ihmisten arkea, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ko-

tona asumisen ja elämisen tukeminen, päivystävä keskussairaala alueella, toiminnan ja talouden kannalta kes-

tävät rakenteet, tiedolla johtaminen 

Toimialueen BSC-kortti  

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019- 2021 

Asiakaslähtöinen toiminta-
tapa ja palveluhenkinen 
organisaatiokulttuuri 

 

 

 

1) Käytetään alueen 
väestön terveyden- 
ja hyvinvoinnin 
seurantatietoja 
palvelutarpeen ar-
viointiin ja hyvin-
vointitavoitteiden 
asettamiseen. 

 

2) Arvioidaan yhteis-
työssä asiakasraa-
tien ja neuvostojen 
kanssa palvelujen 
saatavuuteen, va-
lintaan ja toteutu-
miseen liittyvät 
vahvuudet ja kehit-
tämiskohteet 

 

 

 

 

1a) Päivitetty kuntien kanssa 
yhteistyössä sähköinen 
hyvinvointikertomus. 
Raportoitu johdolle vuo-
sittain väestön hyvin-
vointitiedot ja tehdyt 
toimet (esim.TEA – viisa-
ri).  

1b) Määritetty vuosittain 
hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen paino-
pistealueet ja toiminnat 
yhteistyössä alueen 
toimijoiden kanssa 

2a)Asiakasraatien toimin-
nasta laadittu vuosira-
portti hallitukselle. 

2b)Kehittämiskohteiden 
yhteenveto käsitelty laa-
tu- ja asia-
kas/potilasturvallisuuso
hjausryhmässä ja vie-
dään tiedoksi johtoryh-

1a ja 1b) Suurin osa kunnista 
on laatinut kunnallisen hy-
vinvointikertomuksen, joi-
den pohjalta tullaan teke-
mään alueellinen hyvinvoin-
tikertomus- ja suunnitelma. 
Kunnat ovat määritelleen 
painopisteet/tavoitteet, 
joihin alueelliset toimivat 
vastaavat. 
 
2a)Asiakasraatitoiminnan 
vuosiraportti on laadittu ja 
käsitelty Soiten hallitukses-
sa. 
2b) Asiakasraatitoiminnan 
prosessi  on mallinnettu. 
Asiakasraatien kehittämis-
ehdotukset viedään suoraan 
toimialueiden johtoryhmäl-
le, sekä kirjataan matriisiin. 
Matriisin avulla seurataan 
kehittämisehdotuk-sien 
pohjalta tehtyjä toimenpi-
teitä Laatu-, turvallisuus- ja 



 

 

Tilinpäätöskertomus 2019 

 

 

89/135 

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 
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3) Valmistautuminen 
valinnanvapauspi-
lottina toimimiseen 

 

mälle. 
 
 

3)Varattu resurssi valinnan-
vapauspilotin menestyk-
selliseen toteuttamiseen 

 

potilastyöryhmässä sekä 
johtoryhmässä. 
 
3)Valinnanvapauspilotti 
raukesi sote- ja maakunta-
uudistuksen kaaduttua. 

Asiakkaiden ja potilaiden 
osallisuuden lisääminen 
hoidossa ja palveluiden 
kehittämisessä 

 

 

 

 

 

1) Systemaattinen pa-
lautteen keräämi-
nen ja hyödyntä-
minen palvelupro-
sesseissa tasalaa-
tuisuuden varmis-
tamiseksi 

 
2) Laatu- asia-

kas/potilasturvallis
uusohjausryhmä 
valmistelee ja ni-
meää yhteenve-
doista kehittämis-
kohteet seuraavalle 
vuodelle 

 
3) Raadit ja neuvostot 

toimivat aktiivisesti 
ja osallistaen 

 
 
 

 
 

1) Annettujen asiakapa-
lautteiden yhteenvedot 
käsitelty laatu- ja asia-
kas/potilasturvallisuuso
hjausryhmässä ja koottu 
vuosiraporttiin 

 

2) Kehittämiskohteet 
huomioitu toimialojen 
toimintasuunnitelmissa 

 

 

 

3) Maakunnalliset vam-
mais- ja vanhusneuvos-
tot sekä järjestöneuvot-
telukunta ovat kokoon-
tuneet 5-6 krt /vuosi. 
Palautekysely tehty 
asiakasraadeille ja neu-
vottelukunnille 1 krt 
/vuosi. 

 

1) Asiakaspalautetta on 
kerätty systemaattisesti 
vuoden aikana. Palautteiden 
yhteenvedot on koottu 
laatu- ja asia-
kas/potilasturvallisuusraport
tiin. 

2) Palautteiden yhteenveto-
jen mukaisesti mietitty ke-
hittämiskohteita tulevalle 
vuodelle. 

 

 

3)Kolme asiakasraatia ovat 
pitäneet kokoukset säännöl-
lisesti. Molemmat neuvostot 
ovat pitäneet viisi kokousta. 
Järjestöneuvottelukunta 
lopetti toimintansa vuoden 
2019 lopussa. Raadit ja 
neuvottelukunnat ovat an-
taneet lausuntoja ja tuke-
neet palveluprosessien 
kehittämistä. Palautekysely 
tehty asiakasraadeille ja 
raportoitu vuosiraportin 
yhteydessä. 

Organisaatio on vetovoi-
mainen opiskelu- ja harjoit-
teluympäristö eri alojen 
opiskelijoille  

 

 

 

Yhteistyö alueen sote-alan 
koulutusorganisaatioiden 
kanssa  

- Opiskelijapalauttei-
den systemaattinen 
kerääminen ja arvi-
oiminen. 

- Jobiili – järjestelmän 
laajentaminen ja va-
kiinnuttaminen 

 

3)Osallistutaan SoTe 
neuvottelukuntaan 

 

4)Soiten edustajat mu-
kana lakisääteisissä toi-

1) Sote -opiskelijoiden pa-
lauteyhteenvedot käsi-
telty opiskelijaohjauksen 
yhteistyöryhmässä x2 
vuodessa 

2) Jobiili on laajennettu 
koko organisaatioon 
vuoden 2019 aikana  

 

 

 

Toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen 

1) Sote opiskelijoiden pa-
lautteet ovat koottu vuodel-
ta 2019 ja lähetetty valta-
kunnalliseen vertailuun.  

2) Jobiilia on laajennettu 
vuoden  2019 aikana. Ei 
vielä käytössä kaikilla palve-
lualueilla.  

3)Osallistuttu SoTe- neuvot-
telukunnan toimintaan 

4)Soitella kaksi sote alan 
edustajaa ja yksi tietohallin-
non edustaja työelämäfoo-
rumeissa. 
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sen asteen työelämä-
foorumeissa 

yhteistyössä koulutusyhty-
män kanssa 

K-P koulutusyhtymä on 
myöntänyt Soitelle vuoden 
2019 työelämäkumppani -
tunnustuksen kiitoksena 
mm aktiivisesta osallistumi-
sesta ammatillisen koulu-
tuksen kehittämiseen 

 

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Henkilöstön osaaminen 
vastaa laadukkaalle palve-
lulle ja toimiville hoito- ja 
palveluprosesseille asetet-
tuja kriteerejä.  
 
Osaamisen kehittäminen on 
strategialähtöistä, vaikutta-
vaa ja kustannustehokasta  
Henkilöstö on moniamma-
tillisesti osaavaa ja työstä 
innostunutta 

1) Henkilöstö suorittaa 
suunnitelmissa nimetyt 
ja toimipisteissä edelly-
tetyt lisäkoulutukset ja 
osaamisen näytöt  

 
2) Arvioidaan Soiten koulu-

tuspalvelujen toiminta ja 
resurssit 

 
 
 
 
 
 
 
3) Varataan henkilöresurssi 

Soiten perehdytyksen 
verkkosovelluksen päi-
vittämiseksi  

4) Selvitetään henkilöstö-
koulutukseen soveltuvi-
en tilojen saatavuus  

 
 
 
5) Ammatillisen täydennys-

koulutuksen toteutumi-
sen seuranta toimialue-, 
palvelualue-, vastuualue- 
ja henkilöryhmätasoilla 
osavuosi- ja vuosirapor-
tein 

 
 
 
6) Osaamisen kehittäminen 

on strategialähtöistä, ni-

1) Työntekijöillä on voi-
massa olevat pätevyydet 
ja toimiluvat 100% Toi-
miluvat merkitty yhtei-
seen seurantajärjestel-
mään, josta seurantara-
portit tehty vuosittain. 

 
2) Soiten koulutuspalvelu-

jen tuotanto tukee toi-
mialueiden osaamisen 
kehittämistä, on kustan-
nustehokasta ja vastaa 
osaamisen kehittämisen 
suunnitelman tavoitteita 

 
3) Päivitetty verkkosovellus 

on käytössä helmikuun 
loppuun mennessä 
 

4) Soitessa on käytettävissä 
hyviä, erilaisiin henkilös-
tökoulutuksiin soveltuvia 
tiloja. Ulkopuolisten tilo-
jen käyttö vähenee vuo-
den 2019 aikana 

 
5) a)Täydennyskoulutuspäi

viä on ollut ammatti-
ryhmäkohtaisesti kes-
kim. 2-10 pv/ hlö/ vuosi 
 
b) Henkilöstön osallis-
tuminen ammatilliseen 
täydennyskoulutukseen 
100%/ vuosi 
 

6) Osaamisen kehittämisen 

1)Koulutuspalvelut tuotta-
nut 128 lääkehoidon tentti-
tilaisuutta ja 35 osaamisen 
näyttötilaisuutta. Eritasoisia 
lääkelupia suoritettu 1000 
kpl.tta. Seurantaraportit 
lähetetty esimiehille. 
 
2)Koulutuspalvelut tuotta-
nut 52%  Soiten henkilöstön 
täydennyskoulutus-päivistä. 
Alueellinen koulutuskalente-
ri jäänyt  keväällä resurs-
sisyistä toteutu-matta. Kou-
lutuspalvelujen henkilö-
resurssit merkittävästi pie-
nemmät vastaaviin sote-
kuntayhtymiin verrattuna. 
 
3)Perehdytyksen verkkoso-
velluksen päivitys ei ole 
toteutunut 

4) Tilojen korkeasta va-
rausasteesta johtuen on 
ulkopuolisten tilojen käyttö 
edelleen korkea. Harjoituk-
siin sopivia tiloja ei saatavilla 
edes ostopalveluna.  
 
5a ja b) Osallistuminen vaih-
telee vastuualueittain ja 
henkilöryhmittäin 55% ja 
103% välillä. Keskimäärin 
2,7 pv/ koulutukseen osallis-
tunut. Täydennyskoulutus 
toteutuu tavoitetasoa hei-
kommin lääkäreiden, ham-
maslääkäreiden ja yliopisto-
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Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

vottu osaksi organisaati-
on toiminta- ja talous-
suunnittelua ja tukee so-
te-integraation toteut-
tamista 

7) Tehdään osaamistarve-
kartoitus elintapaneu-
vonnasta 
 

työryhmä valmistelee 
vuosittain yhteistyössä 
toimialueiden kanssa 
keskeiset osaamisen ke-
hittämisen painopiste-
alueet 

7) Kysely toteutettu ja 
yhteenveto tuloksista 
2019 aikana  

kou-lutettujen erityisasian-
tuntijoiden osalta 
6) Osaamisen kehittämisen 
työryhmä kokoontunut x 
4.Osaamisen kehittämisen 
suunnittelu palvelualueta-
solla  tehostunut. 
7) Asian valmistelu kesken 
 

 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Palvelu- ja hoitoprosessit 
ovat asiakaslähtöiset, sau-
mattomat ja integroidut 

1) Kehitetään prosesseja 
asiakas- ja potilaslähtöi-
sesti yhdessä asiakkai-
den kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kokemusasiantuntija- ja 
kehittämisasiakastoi-
minnan toimintamalli 
yhdenmukaistetaan 

 

 
3) Sähköisten palveluiden 

käytön mahdollistami-
nen ja kehittäminen 

 

Kuvattu (1-2 kpl) asia-
kasryhmien palvelutar-
peen mukaista palve-
lu/hoitoketjua toi-
mi/palvelualueilla yh-
dessä asiakkaiden kans-
sa. Tilastotitetoa hyö-
dynnetään prosessiku-
vausten laatimisessa.  

1) Kehittämistyksikön pro-
sesseista kuvattu Projek-
tien hakeminen ja toteu-
tus, Hankkeiden hake-
minen ja toteutus sekä 
Prosessimallinnus  

 
2) Toimintamalli on määri-

telty vuoden 2019 aika-
na 

 

 

3a) eKeski-Pohjanmaa 
hankkeen toteuttami-
nen  

3b) Sähköiset palvelut 
painopistealueeksi uu-
sille sisäisille projek-
teille 

1)Projektien ja hankkeiden 
hakemisen prosessit on 
mallinnettu, haettu ja hy-
väksytty ja julkaistu.  

Hankkeiden toteutuksesta 
ja prosessimallinnuksesta 
ei ole tarkoituksenmukais-
ta tehdä mallinnuksia. 
Hankkeiden toteutukset 
vaihtelevat rahoitusläh-
teittäin. 

Prosessimallinnuksesta on 
olemassa toimintaohje, 
joka päivitetään.  

2) Toimintamallin laatimi-
nen on sisällytetty ENTER-
Eteenpäin elämässä! –
hankkeeseen.  Työ käyn-
nistyi huhtikuussa ja on 
vielä kesken. 

3a) eKeski-Pohjanmaa –
hanke päättyi 8/2019. 
Hankkeen toiminta rapor-
toidaan verkkosivulla: 
http://www.ekeski-
pohjanmaa.fi/  

b, Digitaalisten palveluiden 
kehittäminen määriteltiin 
painopistealueeksi vuo-
den 2019 sisäisten projek-
tien rahoituksessa. Kevään 
päätöskierroksella vain 
3/14 projektisuunnitelmaa  
sisälsi pienimuotoisesti 



 

 

Tilinpäätöskertomus 2019 

 

 

92/135 

PROSESSIEN NÄKÖKULMA 
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digitaalisten palveluiden 
kehittämistä.  

Asiakas- ja potilasturvalli-
suus on varmistettu palve-
lu- ja hoitoprosessien kai-
kissa vaiheissa 

1) Asia-
kas/potilasturvallisuutee
n kuuluvien osa-alueiden 
(hoidon -, lääke- ja laite-
turvallisuus) koordinoin-
tia toteutetaan erillisen 
suunnitelman mukaisesti  

 

2) Organisaatioon laaditaan 
yhtenäinen laiterekisteri  

 

1) Suunnitelman (2019) 
toteutumisen arviointi 
sekä tilastot/poikkemat 
on käsitelty Laatu- ja 
asia-
kas/potilasturvallisuus- 
ohjausryhmässä. Ehdo-
tukset toimenpiteistä on 
annettu toimi-/palvelu- 
ja vastuualueille. 

2) Sähkö- ja lääkintälaitteet 
on koottu yhtenäiseen 
laiterekisteriin ja on yk-
siköiden käytössä 2019 

1) Ohjausryhmä käsittelee 
osavuosittain laatupoik-
kemat. Toimintasuunni-
telma vuodelle 2020 on 
laadittu.  

 

 

2) Soitessa on otettu käyt-
töön alkuvuoden aikana 
yhteinen laiterekisteri, 
johon on koottu kaikkien 
vastuualueiden lääkintä-
laitteet. 

Organisaation laadunhallin-
ta tukee ja varmistaa turval-
lisen, hyvän ja asianmukai-
sen palvelun ja hoidon pro-
sesseissa  

 

 

 

 

 

1) SHQS laatuohjelma to-
teutuu vuosikellon mu-
kaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sisäisten auditointien ja 
johdon katselmuksiin 
otetaan käyttöön osiot 
Laatuportissa. 

 
1) Palvelu/vastuualueiden 

itsearvioinit, sisäiset au-
ditoinnit on linjattu oh-
jausryhmässä. Johdon 
katselmukset on toteu-
tettu vuosittain johto-
ryhmän linjausten mu-
kaisesti.              Ylläpito-
auditointi on toteutettu 
2019 aikana. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Käyttöönotettu ja vas-
tuuhenkilöt on perehdy-
tetty vuoden 2019 aika-
na  

1) Ohjausryhmä on linjannut 
palvelu/vastuualueiden 
itsearvioinnit ja sisäiset 
auditoinnit vuodelle 2019. 
Itsearvioinnit toteutettiin 
huhtikuun aikana ja sisäi-
set auditoinnit suoritettiin 
touko-kesäkuun aikana. 

Johtoryhmän linjausten 
mukaisesti johdon kat-
selmukset suoritettiin 
toimialueiden johtoryh-
mille kolmella teemalla 
touko-kesäkuun aikana. 

Ylläpitoauditointi toteutui 
marraskuussa 2019 lasten 
prosesseihin. 

 

2)Sisäisten auditointien ja 
johdon katselmusten osiot 
on käyttöönotettu. Osa 
sisäisistä auditoijista on 
perehdytetty tämän käyt-
töön. Johdon katselmus-
ten osio käyttönotettiin 
toukokuussa. 

Soiten hanketoiminta tukee 
ja edistää integroitujen, 
asiakaslähtöisten palvelujen 
suunnitelmallista kehittä-
mistä  

 
1) Kehittämisyksikön ja 

toimialojen  yhteistyö 
vahvistuu  

 
2) Kehittämismenetelmien 

osaamisen hyödyntämi-

 
1) Toimialojen kehittämis-

toiminnan yhteyshenki-
löiden työryhmän toi-
minta on käynnistynyt 

 
2) Toteutettujen verkosto-

1) Monipalveluasiakkaiden 
prosessin päivittämiseksi 
laadittu suunnitelmaa se-
kä tehty vaikutusten en-
nakkoarviointeja. Toimi-
alojen kehittämistoimin-
nan yhteyshenkilöiden 
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Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen  

nen tehostuu, mm. dia-
logiset menetelmät 

 
3) Valmistellaan kehittä-

mistyön sisäisen rahoit-
tamisen uusi rakenne.  

 

dialogien määrä kasva-
nut kpl/v 

 
3)Kehittämistyön sisäinen 

rahoitusrakenne valmis-
teltu yhdessä kehittämi-
sen yhteistyöryhmän 
kanssa 

työryhmän toimintaa ei 
vielä käynnistetty.   

2)Seurantajaksolla toteutet-
tu 10 verkostodialogia (vrt 
7 kpl /2018) 

 

3)Toteutuu toimialueiden 
toiminnan suunnittelussa. 

 

  

 

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 

Tiedolla johtamisen työka-
luja kehitetään ja hyödyn-
netään prosessien johtami-
sessa  

 
1) Selkeytetään ja jaetaan 

tiedolla johtamista toimi-
alueiden sisällä ja koko or-
ganisaatiossa.  

2) Maisema –järjestelmän 
käyttöä kehitetään kus-
tannustenjakotyöväline –
käytön lisäksi myös joh-
tamisen työkaluna. 

3) -Arvioidaan uusien työvä-
lineiden käyttöönoton tar-
ve 

 

4) -Otetaan käyttöön vaikut-
tavuus –mittaristoa 

 

 

 

5) Valmistaudutaan maakun-
nan tiedolla johtamistar-
peisiin 

 

 
 

6) Laaditaan sote-alan 
tutkimuksen, kehittämisen 
ja innovaatiotoiminnan 
(TKI) kartoitus ja sen hyö-

1) Tiedolla johtamisen 
raporttien vastuuhenkilöt 
on nimetty tiedolla johta-
misen suunnitelmassa  

2) Johdon hyväksymien 
mittareiden käytöstä ja 
tulkinnasta on yhtenäiset 
ohjeet, joihin esimiehet 
perehdytetään 2019 - 
2020 aikana  

3) Tehdään suunnitelma 
tiedolla johtamisen työvä-
lineiden päivittämisestä 
yhdessa tietohallinnon 
kanssa seuraavaa budjet-
tisuunnitelmaa varten 

4) Kartoitetaan Sote- Tieto-
paketin ja Numeruksen  
käyttöönoton tarve 

 

5) Laaditaan maakunnan ja 
Soiten kokonaisarkktiteh-
tuurisuunnitelma 

 

 

 

6) Raportti kartoituksesta ja 
hyödyntämissuunnitel-

1)Tiedolla johtamisen ra-
porttien toimittamisvas-
tuu on siirtynyt syksyllä 
2018 perustetulle tiedolla 
johtamisen tiimille, joka 
toimii talousyksikön alai-
suudessa. 

2)Tilastotiimi on ottanut 
vastuun taloustiedon mit-
tareiden kehittämsestä.  

3)Suunnitelma tietovaraston 
ja siihen liittyvän tietoark-
kitehtuurin laatimisesta 
on tehty ja tietovarasto 
hankittu. 

4)Sote tietopakettien käyt-
tötarve murentui MAKU 
hankkeen myötä. Nume-
rus on vakiintanut ase-
mansa raportointijärjes-
telmänä exreportin rinnal-
la. 

5)MAKU kokonaisarkkiteh-
tuuri kaatui maakuntauu-
distuksen kaaduttua. Soi-
ten kokonaisarkkitehtuu-
ria laaditaan paloittain; 
pilotteina KehVa ja soma-
tiikka. 

6)Raportti kartoituksesta ja 
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TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen 

dyntämissuunnitelma 
osana maakunnan monia-
laisen TKIO-suunnitelman 
valmistelua 

masta valmis 2019  hyödyntämissuunnitel-
masta kesken. 

 

Hoitotyön toimintaa ja 
resurssien käyttöä kuvaavi-
en tunnuslukujen kokoami-
nen osana tiedolla johta-
mista  

1) Hyödynnetään olemassa 
olevia järjestelmiä (exre-
port, Rafaela, Rai, Haipro, 
Titania, asiakas- ja potilas-
palautteet, opiskelijoide-
palatteet (Cles) ja ohjaaja-
palautteet, koulutus) 

 

1) Rafaela ja Rai työryhmi-
en laatimien toiminta-
suunnitelmien mukaiset 
koulutukset ovat toteu-
tuneet 

 

 

 

2) Rafaelan ja Rain tuotta-
mat tiedot on käsitelty 
kuukausittain vastuualu-
eella ja palvelualueen 
johtoryhmässä sekä osa-
vuosikatsauksissa  

 

 

 

 

 

3) Rafaelan vuoden 2018 
auditointituloksia on 
hyödynnetty järjestel-
män ja hoitotyön kehit-
tämisessä 

4)  

5) Opiskelijoiden kokonais-
arvio harjoittelusta  9 - 
10 

1) Rai-verkkokoulutus -linkki 
on voimassa lokakuun 
loppuun saakka. Maalis-
kuun loppuun mennessä 
koulutuksen käyneiden 
määrä oli 439. 

Rafaelan valtakunnallisiin 
seminaareihin on osallis-
tuttu. Uusille työntekijöille 
ja sijaisille suunniteltu 
koulutusta toukokuulle. 

2) Rai-arviointi tietojen hyö-
dyntämiseksi on sovittu 
tälle vuodelle Hoidossa ja 
hoivassa palvelualueittain 
seurattavat  mittarit ja 
niistä on laadittu sisäiset 
ohjeet. 

Rafaelan tuottamia hoitoi-
suustietoja käsitellään 
kuukausittain mm. yksi-
köiden vastuuhenkilöiden 
muodostamassa hoitoi-
suustiimissä. 

3) Rafaela auditoinnin eri-
tyismaininnat ja kehittä-
missuosituksia käsitellään 
hoitoisuuskoordinaatto-
reiden ryhmässä ja käyty 
läpi esimiesten kokouk-
sessa. 

4) Opiskelijoiden kokonais-
arvio harjoittelusta Cles 
mittarilla oli 8,96 

 

Kehittämisyksikön tavoitteena on tukea ja varmistaa yhteistyössä toimi-

alueiden kanssa asiakaslähtöiset, kehittyvät, osaavat ja integroidut palve-

lut kuntalaisille. 

 

Kehittämisyksikön tehtäväalueet 2019 

Kehittämisyksikkö tehosti vuoden aikana yksikön viestintää ja selkiytti 

tehtäväalueensa: 

- yhteistyössä Soiten sisällä toimialueiden ja ulkoisten yhteistyötahojen 

kanssa 
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Osaamisen kehittäminen - henkilöstön näkökulma 

    

Osaamisen kehittämistä on toteutettu vuonna 2019 täydennyskoulutuksen, tutkintotavoitteisen koulutuksen, 

työkierron ja tavoitteellisen ohjatun työssä oppimisen kautta. Painopisteinä ovat olleet mm. kohtaamiseen ja 

vuorovaikutukseen sekä turvallisuuteen liittyvät aiheet, joita on käsitelty useissa koulutuksissa eri erikoisalojen 

ja asiakasryhmien näkökulmista. Etusijalle asetettiin myös integroitujen palveluprosessien kehittämistä ja uu-

sien toimintamallien käyttöön ottoa tukevat koulutuskokonaisuudet.  

 

Johtamisosaamisen kehittäminen kohdistui lähijohtamiseen ja arjen esimiestyöhön. Yhdeksään esimiesval-

mennustilaisuuteen kutsuttiin asiantuntijoita alustamaan mm. tiedolla johtamisen, muutosjohtamisen ja asia-

kaslähtöisten prosessien johtamisen teemoista. Vuoden lopussa 20 lähiesimiehenä toimivaa Soitelaista sai 

valmiiksi Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja 11 esimies- ja tiimivastaava tehtävissä toimivaa suoritti Lä-

hiesimiestyön ammattitutkinnon. 

 

Soiten henkilöstö osallistui ammatilliseen täydennyskoulutukseen yhteensä 8650 henkilötyöpäivää, joista 52 % 

toteutui Soiten koulutuspalvelujen koordinoimana ja tuottamana. Useat koulutuksista toteutettiin prosessi-

luontoisina, pidempikestoisina koulutuskokonaisuuksina.  Laajimpana voidaan mainita Päivystävä sairaanhoita-

ja koulutuskokonaisuus. Täydennyskoulutuspäivien määrä ja osallistumisprosentit laskivat lääkäreiden ja yli-

opistokoulutettujen sote-asiantuntijaryhmien osalta. Muiden osalta täydennyskoulutuksen toteutuminen on 

pääosin edellisen vuoden tasolla. Soiten tunnusluvut vuodelta 2019 (suluissa vertailutiedot vuodelta 2018) 

ovat seuraavat: lääkärit ja hammaslääkärit keskimäärin 3,4 pv ja osallistuminen 103 % (4,1 ja 110 %), hoito-

henkilöstö amk 2,8 pv ja 93 % (2,8 ja 87 %), hoitohenkilöstö toinen aste 2,1 pv ja 75 % (2,2 ja 80 %), sosiaali-

työntekijät ja muu korkeakoulutettu sote-henkilöstö 3,9 pv ja 79 % (4,6 ja 90 %), muu henkilöstö 3,1 pv ja 58 % 

(2,8 ja 55 %).  

 

Soite on edellisen vuoden tapaan ollut vetovoimainen harjoitteluympäristö eri ammattialojen opiskelijoille. 

Suurimpina ryhminä ovat sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä lääke-

tieteen opiskelijat. Lisäksi erikoistuville lääkäreille on tarjolla koulutuspaikkoja Soiten kaikilla lääketieteen eri-

koisaloilla. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto nimesi Soiten vuoden työelämäkumppaniksi. Valinnan peruste-

luissa todettiin Soiten toimineen pitkään ammattiopiston suurimpana ja merkittävimpänä työelämässä oppi-

misen oppimisympäristönä. Kpedu osoitti Soitelle erityiskiitokset myös siitä, että Soiten työpaikkaohjaajat ovat 

vastuullisesti, joustavasti ja oman työn ohella toteuttaneet ja kehittäneet ohjaus- ja arviointityötä opiskelijoi-

den hyväksi. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Osallisuus 

 

Soiten kehittämisyksikön tehtävänä on tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työn tueksi. Kehittämisyksikkö on rakentanut alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

rakenteen yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyössä on hyödynnetty hyviä valta-

kunnallisia ja paikallisia käytäntöjä (THL ja STM ohjeistus). Soiten sisäistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen rakennetta on vahvistettu nimeämällä toimialueiden vastuuhenkilöt.  

 

Kaikukortin pilotointi aloitettiin heinäkuussa 2019. Taide Boxissa -hankkeen viralliset avajaiset järjestettiin 

loppuvuodesta. Nämä molemmat toiminnot tukevat sekä asiakkaan osallisuutta, hyvinvointia ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä kulttuuritoimen yhteistyötä. Soiten kehittämisyksiköllä on käytössä vaikutusten ennak-

koarvioinnin (EVA) työväline, jota on mahdollista käyttää päätöksenteon tukena hyvinvointivaikutusten arvi-

oinnissa sekä suunnitelma- ja strategiatyössä. Vuoden aikana tehtiin kaksi EVAA.  
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Kuntien hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat luovat pohjan alueelliselle hyvinvointikertomukselle ja 

¬suunnitelmalle. Alueellista yhteistyötä ollaan pohjustettu kuulemalla kuntia HYTE-yhdyspinnoista maaliskuus-

sa 2019 ja järjestöjä heinäkuussa 2019 järjestöjameilla. Vuoden 2019 aikana on laadittu luonnos alueellisesta 

hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta. Se tullaan hyväksymään vuoden 2020 alkupuoliskolla eri luotta-

muselimissä Soiten ja kuntien johdossa. 

 

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan mielenterveys- ja päihdestrategialuonnos (2020-2024) val-

mistui vuoden loppuun mennessä. Strategia tulee olemaan osa alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. Asia-

kasosallisuutta on kehitetty asiakaspalautteiden, asiakasraatien ja neuvostojen kautta. Kuluneen toimintavuo-

den aikana valmistui myös Soiten Osallistu-suunnitelma lausunnoille, joka linjaa organisaation palveluiden 

kehittämistä asukas- ja asiakasosallisuuden kautta.  

 

Yksilöjaoston, ruotsinkielisen jaoston, maakunnallisten neuvostojen ja asiakasraatien vuosiraportit tullaan laa-

timaan vuodelta 2019. 

 

Laadun hallinta, Prosessien sujuvuus  

 

Laadunhallintaa on toteutettu laatuohjelma SHQS:n avulla vuosikellon mukaisesti. Tavoitteena on tukea ja 

varmistaa turvallinen, hyvä ja asianmukainen palvelu ja hoito Soiten prosesseissa. Organisaation riskien ja laa-

dun itsearvioinnit on suoritettu maalis-huhtikuun aikana ja ne kohdistuivat turvallisuusjohtamisen ja tietojen 

hallinnan kriteeristöön (keskiarvo molemmissa kriteeristöissä oli yli 4). Tuloksia on vertailtu myös tietoturvalli-

suuden itsearviointiin (riskit). Sisäiset auditoinnit suoritettiin 11 palvelu/vastuualueelle. Auditoinneissa tarkas-

teltiin turvallisuusjohtamisen ja tietojen hallinnan toteutumista käytännössä. Kehittämissuosituksena annettiin 

seuraavia: riskien itsearvioinnin tulosten hyödyntäminen turvajärjestelyistä ja turvallisuusvastuista sopiminen 

sekä tietosuojan toteutumisen ja kirjaamisen valvonta. Johdon katselmukset suoritettiin toimialueiden johto-

ryhmille kolmen teeman mukaisesti: arvokeskustelu, työhyvinvointikysely ja tuottavuus. Raportointi sisäisistä 

auditoinneista ja johdon katselmuksista laadittiin ensimmäistä kertaa Laatuporttiin. Soiten ylläpitoauditointi 

suoritettiin marraskuussa. Auditointi kohdistui lasten prosesseihin. Laatu-  ja asiakas/ potilasturvallisuusohja-

usryhmä on seurannut ja koordinoinut organisaation laadunhallintaa ja asiakas/potilasturvallisuuteen liittyviä 

osa-alueita ja tilastoja. 

 

Palvelu/hoitoprosessien kehittämisen sekä saumattoman yhteistyön avulla eri toimi/palvelualueiden välillä 

voidaan annettavia palveluja tarkastella palvelukokonaisuuksina ja vähentää toiminnassa laatupoikkeamia ja 

haittatapahtumia. Prosessien kehittämistyöryhmä on kokoontunut keväällä ja mallintajia on koulutettu kevään 

2019 aikana. Prosessien kehittämisen tavoitteena ovat asiakasryhmien palvelutarpeen mukaiset, saumattomat 

ja integroidut palvelu/hoitoketjut, jotka kuvataan palvelualueilla yhdessä asiakkaiden kanssa.  

 

Prosessien sujuvuuden kehittämistä tuettiin myös sisäisten projektien määrärahalla, mm. ikääntyneiden kun-

touttavan päivätoiminnan, parantumattomasti sairaan hoitoketjun sekä nuorisopsykiatrian avohoitopalvelujen 

prosesseissa. Lape-hankkeen jälkeen jatkettiin Pohjoisen yhteistyöalueen Osaamis- ja tukikeskuksen valmiste-

lua erityisen ja vaativan tason palvelujen saatavuudesta. PRO SOS -hankkeessa kehitettiin Soiten sosiaalisen 

kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen prosesseja sekä Kela-yhteistyötä. Kansa-koulu2-

hankeessa jatkettiin tiedon tuottamisen prosessien kehittämistä sosiaalipalveluissa. Sen tavoitteena on saavut-

taa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukainen yhtenäinen määrämuotoinen kirjaaminen ja valmistautumi-

nen sosiaalihuollon palvelujen liittämiseen Kanta-palveluihin. 
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TKI (tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta), Hankkeet ja projektit  

 

Kehittämisen painopisteet tulevat Soiten strategiasta. Palveluja kehitetään Soiten sisäisissä projekteissa sekä 

ulkopuolisella päärahoituksella tuetuissa hankkeissa. Sisäisten projektien rahoituksen pääkriteerinä oli digitaa-

listen palveluiden kehittäminen. Hakemuksia tuli 14, joista rahoitusta myönnettiin kahdeksalle. Vain yhdessä 

niistä kehitettiin digitaalisia palveluita. 

 

Osana kuntayhtymän talouden sopeuttamisohjelmaa kehittämisyksikkö valmisteli projektin monipalveluasiak-

kaan palveluketjun päivittämisestä ja käyttöönottamisesta. Projektia on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuoden 

2020 puolella osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. 

 

Soiten palvelualueiden toimintaa kehitettiin 10:llä hankkeella. Niistä seitsemän päättyi vuoden aikana. Hank-

keista jatkavat Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä sekä ENTER-Elämässä 

eteenpäin! riippuvuusongelmaisten osallisuuden ja työelämävalmiuksien edistämiseksi.  LUmOaVa-hanke sai 3 

kk jatkoajan. RoboSote-hanke (EAKR) aloitti marraskuussa. Projektien ja hankkeiden tuloksia esiteltiin Kehit-

tämisen kierrätysiltapäivässä maaliskuussa. Vaikuttavuudesta sote-palveluissa järjestettiin kaksi teemailtapäi-

vää.   

 

Järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtiin hankeyhteistyötä mm. Verna- ja Järjestö 2.0 -hankkeissa. Viiden uuden 

STEA-hankkeen valmistelua tuettiin ja laadittiin aiesopimukset. Eri toimijoiden kanssa valmisteltiin yhteistyössä 

uusia hakemuksia EU-rakennerahastoista ja kansallisista rahoituksista. Lokakuussa käynnistyi valmistautumi-

nen uuden hallituskauden sote-uudistuksen kehittämistoimiin. Hankesihteerin (50 % työaika) saaminen kehit-

tämisyksikköön vuoden alussa vahvisti merkittävästi projektien ja hankkeiden talous- ja hallintotehtävien hoi-

tamista.  

 

Kehittämisyksikkö on laatinut yhteistyössä toimi- ja palvelualueiden kanssa kartoituskyselyjä alueilla tapahtu-

van kehittämistyön tueksi. Tarkastelukaudella kehittämisyksikkö toteutti yhteistyössä Soiten henkilöstöpalve-

lujen kanssa suunnitellun Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyn ja raportoi kyselyn tuloksia. Raportit käsi-

teltiin henkilöstön kanssa vastuualueittain. Tulosten pohjalta määriteltiin kehittämiskohteita, jotka raportoi-

daan henkilöstöpalveluille. Kehittämiskohteiden toteutumista tullaan seuraamaan.  

 

Sosiaalialan osaamiskeskuslain mukainen toiminta jatkui integroituna kehittämisyksikössä. SONet BOTNIAn 

Keski-Pohjanmaan alueohjausryhmä ohjaa toimintasuunnitelman toteuttamista ja siitä laaditaan oma toimin-

takertomus vuosittain. Menetelmällistä kehittämistä vahvistettiin. Dialogisten menetelmien koordinointi siirtyi 

osaksi SONet BOTNIAn ja kehittämisyksikön tehtäviä, ja dialogisten menetelmien toimintamalli valmisteltiin. 

Verkostodialogeja toteutettiin 10 kpl. TKI –raportin valmistelua jatkettiin.  

 

Kokonaisarkkitehtuuri  

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

(tiedonhallinalaki) astuu voimaan 2020 vuoden alussa. Laki velvoittaa huolehtimaan tietoelementtien koko 

elinkaaresta sen syntymisestä mahdolliseen hävittämiseen asti. Lain perusteella tulee määritellä, missä kohden 

prosessia tietoa tarvitaan ja missä sitä syntyy (toiminta-arkkitehtuuri), millä välineillä tietoa käsitellään (tieto-

järjestelmäarkkitehtuuri) ja mihin sitä tallennetaan (tietoarkkitehtuuri). Laki julkisen hallinnon tietohallinnon 

ohjauksesta 634/2011, joka velvoitti julkisen hallinnon viranomaisia huolehtimaan tietojärjestelmien yhteen 

toimivuudesta, kumottiin tiedonhallintalain myötä.  
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Soiten johtoryhmä määritteli pilotin, jossa testataan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltuvuutta kehitys-

vammahuolto- ja vammaispalveluiden toimialueen strategisten tavoitteiden implementoinnissa käytännön 

prosesseihin ja tulevan kauden toiminnan suunnitteluun. Samalla testattin Ark-työkalun soveltuvuutta koko-

naisarkkitehtuurin kuvaukseen. 

 

KehVan kokonaisarkkitehtuurityö alkoi strategisten tavoitteiden määrittelyllä. Painopisteenä on ollut KehVan 

toiminnan tarkastelu Soiten strategisiin tavoitteisiin nähden. Periaatetaso valmistui huhtikuun loppuun men-

nessä ja toiminta-arkkitehtuuri saatiin loppuun toukokuun aikana. Tehdyt kuvaukset suoritettiin Ark-työkalulla, 

joka osoittautui toimivaksi työkaluksi tarkoitukseen. Työtä oli suorittamassa kaksi maakunnan ICT-arkkitehtiä 

ja kokonaisarkkitehtuurista vastaava suunnittelupäällikkö. 

 

Arkkitehtuurityö on suuntautumassa kohti tiedonhallintamallin luomista, johon haetaan resursseja loppuvuo-

den 2019 aikana. Arkkitehtuuriresurssi siirtyi tietohallinnon palvelualueelle alkuvuodesta 2020, joten tiedon-

hallintamallin laatiminen loppuu kehittämispalveluiden alaisuudessa. 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 

Toimialueella sisäistä valvontaa toteutetaan edelleen talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (2019) olevan 

"sisäinen valvonta ja riskienhallinta" ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämisyksikkö pysyi talousarviossaan vuonna 

2019. 

 

Jussi Salminen, kehittämisjohtaja 
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12 Tilastokatsaus 

Suoritetavoitteiden toteutuminen 2019 

VASTAANOTTOPALVELUT, perusterveydenhuolto 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Hoitoon pääsy, 3-14 päivän sisällä hoitoon päässeet, (% kaikista syyskuussa 
hoidetuista) 

27 % 29 % 31 %   30 % 

Käyntien lukumäärä/asiakas           
Asiakkaat, joilla alle 10 käyntiä vuodessa 2,6 2,5 2,4   <2,5 

Asiakkaat, joilla 10 käyntiä tai enemmän vuodessa 15,6 16,1 16,5   <15 

PÄIVYSTYS 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Uudestaan päivystykseen 72 tunnin kuluessa palaavien potilaiden osuus (en-
simmäisen virallisen käynnin jälkeen) 

8 % 9 % 9 %   7 % 

Päivystykseen saapuneiden jäsenkuntalaisten osuus, joiden jatkohoitopaikka-
na on osasto (%-osuus kaikista potilaista) 

19 % 21 % 24 %   < 20 % 

ERIKOISSAIRAANHOITO 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Hoitoon pääsy, mediaanivrk (hoitotakuun piirissä) (31.8.) 43 45 54   43 

Hoitojakson pituus (keskimääräinen hoitoaika, nettohoitopäivät) 2,9 2,6 2,5   < 3,0 

Aika lähetteen saapumisesta leikkaukseen (pv) 110 65 66   < 60 

Leikkausten määrä 4795 4738 4798   4700 

Synnytysten määrä 1479 1394 1650   1600 

HOITO JA HOIVA 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Omaishoidon peittävyys (%-osuus yli 75-vuotiaista) 6 % 8 % 7 % 
 

6,5 % 

Säännöllisen kotihoidon piirissä syyskuussa olleet yli 75-vuotiaat 790 795 781 
 

820 

Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista (%) 91,7 % 92,0 % 92,1 %   92,5 % 

LAPSET, NUORET JA PERHEET 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Kokonaisen terveystarkastuksen toteutuminen           

1. luokkalaiset 62 % 71 %   
5 %-yks kasvu 
edellisvuoteen 

5. luokkalaiset 58 % 62 %   
7 %-yks kasvu 
edellisvuoteen 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä 205 192 115   185 

Ylipainoisten osuus ikäryhmästä, 14-15-vuotiaat 19,1 %   19,8 %   18 % 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Mielenterveys ja päihdepalvelujen peittävyys 15-74v väestöstä (%) 8,2 % 8,1 % 8,1 %   8,1 % 

Uusien asiakkaiden osuus kaikista mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaista 
(%) 

38 % 30 % 29 %   33 % 

KEHITYSVAMMAHUOLTO JAVAMMAISPALVELUT 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Kehitysvammahuollon asuminen           

Tuettu asuminen 21 % 22 % 20 %   25 % 

Ohjattu asuminen 7 % 6 % 14 %   7 % 

Tehostettu palveluasuminen 73 % 72 % 66 %   68 % 

AIKUISSOSIAALITYÖ 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Aikuissosiaalityön toimeentulotuen myönteisten päätösten määrä   1752 2088   1800 

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen keskimääräinen käsittelyaika (pv) 2,7 1,9 1,7   < 2,0 

Aktivointiaste  (%) 44 % 48 % 45 %   > 50 % 
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KUNTOUTUS 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Aivohalvauspotilaiden kotiutuminen sairaalajakson jälkeen (%-osuus kaikista 
aivohalvauspotilaista) 

58 % 41 % 46 %   > 50 % 

Kotoa saapuvien lonkkamurtumapotilaiden kotiutuminen sairaalajakson 
jälkeen (%) 

22 % 25 % 29 %   > 30 % 

SUUN TERVEYDENHUOLTO 2017 2018 2019   2019 tavoite 

Hoitoon pääsy, 3-14 päivän sisällä hoitoon päässeet, (% kaikista syyskuussa 
hoidetuista) 

14 % 11 % 12 %   > 16 % 

Tervehampaisten osuus tutkituista (%), alle 18-vuotiaat 65 % 66 % 68 %   > 66 % 

Yli 18-vuotiaat asiakkaat, joilla tutkittaessa vähintään yksi karieksen vaurioit-
tama hammas (%-osuus kaikista tutkituista) 

52 % 51 % 48 %   < 50% 
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13 Tilinpäätös  

Käyttötalouden ja investointiosan toteutuminen 

KÄYTTÖTALOUS 

Alkuperäinen 

talousarvio 

Talousarvio- 

muutokset 
Talousarvio muu-

tosten jälkeen 

Toteutunut   

2019 Poikkeama Tot % 

TOIMINTATUOTOT 

      Myyntituotot  299 846 620 6 600 000 306 446 620 306 161 045,83 -285 574 99,9 

Maksutuotot 19 565 471 0 19 565 471 19 591 405,21 25 934 100,1 

Tuet ja avustukset 2 901 800 0 2 901 800 3 007 481,08 105 681 103,6 

Muut tuotot 5 672 135 0 5 672 135 5 758 368,33 86 233 101,5 

Yhteensä 327 986 026 6 600 000 334 586 026 334 518 300,45 -67 726 100,0 

TOIMINTAKULUT 

      Henkilöstökulut 

        Palkat ja palkkiot 137 845 438 2 988 544 140 833 982 145 918 557,69 5 084 576 103,6 

  Henkilöstösivukulut 

          Eläkekulut 24 244 606 516 719 24 761 325 27 799 983,26 3 038 658 112,3 

    Muut henkilöstösivukulut 6 036 090 94 737 6 130 827 4 949 204,40 -1 181 623 80,7 

Palvelujen ostot piirin ulkop. 16 890 059 3 000 000 19 890 059 21 115 058,49 1 224 999 106,2 

Palvelujen ostot 78 846 475 0 78 846 475 79 485 532,40 639 057 100,8 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 351 900 0 26 351 900 27 342 508,75 990 609 103,8 

Avustukset 13 205 848 0 13 205 848 14 531 313,62 1 325 466 110,0 

Muut toimintakulut 18 140 609 0 18 140 609 16 030 196,02 -2 110 413 88,4 

Yhteensä 321 561 025 6 600 000 328 161 025 337 172 354,63 9 011 330 102,7 

TOIMINTAKATE 6 425 000 0 6 425 000 -2 654 054 -9 079 055 -41,3 

RAHOITUSTUOTOT JA -

KULUT 

      Korkotuotot 0 

 
0 51 579,03 51 579 

 Muut rahoitustuotot 0 

 
0 254 738,91 254 739 

 Korkokulut -65 000 

 
-65 000 -40 298,23 24 702 62,0 

Muut rahoituskulut 0   0 -9 674,37 -9 674 

 Yhteensä -65 000   -65 000 256 345,34 321 345,34 -394,4 

VUOSIKATE 6 360 000 0 6 360 000 -2 397 709 -8 757 710 -37,7 

POISTOT  -6 360 000 

 
-6 360 000 -6 826 490,08 -466 490 107,3 

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 -9 224 199 -9 224 200 #JAKO/0! 

Varausten ja rahastojen muutokset 

   

492 164,12 492 164 

 Poistoeron muutos 

   

0,01 0 

 Rahastojen muutos 0   0 130 469,79 130 470   

yhteensä 0   0 622 633,92 130 470   

TILIKAUDEN ylijäämä/alijäämä 0 0 0 -8 601 565 -8 601 566,00   

       INVESTOINNIT  

      Investointimenot 

      Tietokoneohjelmistot yhteensä 1 366 844 0 1 366 844 578 653,46 -788 191 42,3 

Kiinteän omaisuuden osto yhteensä 1 530 000 0 1 530 000 528 172,30 -1 001 828 34,5 

Rakennukset yhteensä 6 675 000 0 6 675 000 2 912 138,85 -3 762 861 43,6 

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 0 0 0 649 471,28 649 471 #JAKO/0! 

Kuljetusvälineet yhteensä 80 000 0 80 000 16 580,65 -63 419 20,7 

Muu kalusto yhteensä 5 405 500 0 5 405 500 1 986 699,19 -3 418 801 36,8 

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä 1 100 000 0 1 100 000 1 022 842,02 -77 158 93,0 

Liittymismaksut 0 0 0 18 400,00 18 400 #JAKO/0! 

Yhteensä 16 157 344 0 16 157 344 7 712 957,75 -8 444 386 47,7 

Tulot investointeihin 

      Käyttöomaisuuden myyntituotot 

   
78 979,09 

  Valtionosuudet invetointeihin 0   0 0,00 0 

 INVESTOINNIT NETTO 16 157 344 0 16 157 344 7 633 978,66 -8 523 365 47,2 
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ENNAKKOMAKSUT JA  

    KESKENERÄISET HANKINNAT 1.1. Valmistunut Toteutunut Kesken 31.12. 

Ennakkomaksut 

    

Terveyskeskus kiinteistö 1 000 000,00 

1 000 

000,00 0,00 0,00 

Keskeneräiset hankinnat 

    F-siipi saneeraus 331 470,79 331 470,79 0,00 0,00 

Lisäykset F-siipi 26 587,17 741 301,57 714 714,40 0,00 

Rakennusosan BC ilmastointi 0,00 

 

0,00 0,00 

M-siipi peruskorjaus 2 938 786,72 

2 938 

786,72 

 

0,00 

Leikkaustoiminan yhdistäminen 2 956 089,01 

 

858 916,59 3 815 005,60 

Yhteispäivystyksen tilamuutokset 0,00 10 399,22 10 399,20 -0,02 

Kantasairaalan erit. saneeraukset 0,00 322 812,36 322 812,36 0,00 

LVIS- tekn. parannukset 0,00 105 953,16 105 953,16 0,00 

Yhteensä 7 252 933,69 

5 450 

723,82 2 012 795,71 3 815 005,58 

  Valtionos keskener. hankkeisiin 
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Rahoitusosan toteutuminen 

  

Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama 

Toiminnan rahavirta 

   Tulorahoitus 

   

 

Vuosikate 6 360 000 -2 397 708,84 8 757 709 

 

Tulorahoituksen korjauserät 

 
-2 330 501,38 

 Investointien rahavirta 

   

 

Investointimenot -16 157 344 -7 712 957,75 -8 444 386 

 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0,00 

 

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu-

lot 0 78 979,09 

 Toiminnan ja investointien rahavirtavirta -9 797 344 -12 362 188,88 2 564 845 

     Rahoituksen rahavirta 

   Antolainauksen muutokset 

   

 

Antolainasaamisten lisäykset 

 
0,00 0 

 

Antolainasaamisten vähennykset 

 
26 000,00 -26 000 

Lainakannan muutokset 

   

 

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 12 000 000 20 601 565,00 -8 601 565 

 

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -662 908 -3 165 156,50 2 502 249 

 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 

 
1 902 248,50 

 Oman pääoman muutokset 

 
0,00 

 Muut maksuvalmiuden muutokset 

   

 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok-

set 0 -995 617,69 

 

 

Vaihto-omaisuuden muutokset 0 87 967,77 -87 968 

 

Saamisten muutokset 0 -9 154 237,11 9 154 237 

 

Korottomien velkojen muutokset   -2 610 561,11 2 610 561 

Rahoituksen rahavirta 11 337 092 6 692 208,86 4 644 883 

     Rahavarojen muutos 1 539 748 -5 669 980,02 

 

     Rahavarojen muutos 

   

 

Rahavarat 31.12. 

 

18 002 898,68 

 

 

Rahavarat 1.1. 

 

12 332 918,66 

 

   
5 669 980,02 
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Tuloslaskelma 

 
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 

TOIMINTATUOTOT 

  Myyntituotot  306 161 045,83 299 134 362,80 

Maksutuotot 19 591 405,21 19 635 553,26 

Tuet ja avustukset 3 007 481,08 2 652 764,01 

Muut toimintatuotot 5 758 368,33 5 715 832,28 

 
334 518 300,45 327 138 512,35 

TOIMINTAKULUT 

  Henkilöstökulut 

    Palkat ja palkkiot 145 918 557,69 137 452 488,86 

  Henkilöstösivukulut 

       Eläkekulut 27 799 983,26 25 944 408,11 

     Muut henkilöstösivukulut 4 949 204,40 4 595 814,60 

Palvelujen ostot 100 600 590,89 93 253 048,20 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 342 508,75 26 728 457,26 

Avustukset 14 531 313,62 16 987 489,52 

Muut toimintakulut 16 030 196,02 15 777 963,83 

 
337 172 354,63 320 739 670,38 

      

TOIMINTAKATE -2 654 054,18 6 398 841,97 

   RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

  Korkotuotot 51 579,03 35 061,65 

Muut rahoitustulot 254 738,91 44 088,35 

Korkokulut -40 298,23 -29 422,63 

Muut rahoituskulut -9 674,37 -199 880,84 

Yhteensä 256 345,34 -150 153,47 

VUOSIKATE -2 397 708,84 6 248 688,50 

   POISTOT  -6 826 490,08 -6 571 961,34 

   TILIKAUDEN TULOS -9 224 198,92 -323 272,84 

   Varausten ja rahastojen muutokset 

  Poistoeron muutos 0,01 401 969,52 

Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) 492 164,12 7 835,88 

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 130 469,79 -86 532,56 

 
622 633,92 323 272,84 

   TILIKAUDEN ylijäämä/alijäämä -8 601 565,00 0,00 

   

   TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

  

   Toimintatulot/Toimintakulut % 99,2 102,0 

Vuosikate/Poistot% -35,1 95,1 
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Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

   

    1.1.-31.12.2019 

 

    1.1.-31.12.2018 

 Toiminnan rahavirta 

      

 

Vuosikate 

 
-2 397 708,84 

  
6 248 688,50 

 

 

Tulorahoituksen korjauserät 

 
-2 330 501,38 -4 728 210,22 

 
1 429 619,22 7 678 307,72 

Investointien rahavirta 

      

 

Investointimenot 

 
  -7 712 957,75 

 

  -14 872 839,41 

 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 

 
0,00 

  
0,00 

 

 

Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 

 
78 979,09 78 979,09 

 
200 000,00 200 000,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta 

  

-12 362 188,88 

  

-6 994 531,69 

        Rahoituksen rahavirta 

      Antolainauksen muutokset 

      

 

Antolainasaamisten lisäykset 

  

0,00 

  

0,00 

 

Antolainasaamisten vähennykset 

  

26 000,00 

  

26 000,00 

Lainakannan muutokset 

      

 

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 

  

20 601 565,00 

   

 

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 

  

-3 165 156,50 

  
-3 820 788,00 

 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 

  

1 902 248,50 

   Oman pääoman muutokset 

      Muut maksuvalmiuden muutokset 

      

 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -995 617,69 

  
725 522,98 

 

 

Vaihto-omaisuuden muutokset 

 
87 967,77 

  
-226 048,15 

 

 

Saamisten muutokset 

 
-9 154 237,11 

  
4 675 188,93 

 

 

Korottomien velkojen muutokset 

 
-2 610 561,11 -12 672 448,14 

 
273 093,70 5 447 757,46 

Rahoituksen rahavirta 

 
  6 692 208,86 

 

  1 652 969,46 

        
Rahavarojen muutos 

  

-5 669 980,02 

  

-5 341 562,23 

        Rahavarojen muutos 

      

 

Rahavarat 1.1. 

 

18 002 898,68 

  
23 344 460,91 

 

 

Rahavarat 31.12. 

 

12 332 918,66 -5 669 980,02 

 
18 002 898,68 -5 341 562,23 

    

0,00 

  

0,00 

        RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

    

 

Investointien tulorahoitus, % 

 
-31,09 

  

42,01 

 

 

Lainanhoitokate    

 
-0,74 

  

1,63 

 

 

Laskennallinen lainanhoitokate 

 
-0,69 

  
6,51 

 

 

Kassan riittävyys, pv 

 
13 

  
19 

 

 

Kassasta maksut 

 
348 090 767 

  
339 462 720 

 

        

 

Toiminnan ja investointien rahavirran  

 
-22 814 908 

  
-8 475 784 

 

 

kertymä 5 vuodelta 

      

        

 

Investointien tulorahoitus% =  100*Vuosikate/investointien omahankintameno 

 

 

Lainanhoitokate= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 

 

 

Kassan riittävyys (pv) 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
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Tase 

Vastaavaa 2019 2018 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
  Aineettomat hyödykkeet 
  

 

Aineettomat hyödykkeet 1 277 765,25 1 738 964,16 

Aineelliset hyödykkeet 
  

 

Maa- ja vesialueet 2 285 714,87 785 714,87 

 

Rakennukset 35 187 801,04 32 772 374,52 

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 188 873,96 4 204 964,00 

 

Koneet ja kalusto 4 540 334,76 4 716 714,19 

 

Muut aineelliset hyödykkeet 79 321,45 57 925,85 

 

Ennakkomaksut 0,00 1 000 000,00 

 

Keskeneräiset hankinnat 3 815 005,60 6 252 933,69 

  
50 097 051,68 49 790 627,12 

Sijoitukset 
  

 

Osakkeet ja osuudet 9 197 707,52 8 191 689,34 

 

Muut lainasaamiset 486 000,00 512 000,00 

 

Muut saamiset 101 794,16 83 394,16 

  
9 785 501,68 8 787 083,50 

    TOIMEKSIANTOJEN VARAT 
  

 

Lahjoitusrahastojen varat 965 610,02 0,00 

    VAIHTUVAT VASTAAVAT 
  Vaihto-omaisuus 
  

 

Aineet ja tarvikkeet 1 621 360,71 1 709 328,48 

Saamiset 
  

 

Lyhytaikaiset saamiset 
  

 

Myyntisaamiset 20 062 883,25 9 808 036,47 

 

Muut saamiset 1 967 162,09 2 689 672,95 

 

Siirtosaamiset 2 232 049,24 2 610 148,05 

  
24 262 094,58 15 107 857,47 

Rahat ja pankkisaamiset 12 332 918,66 18 002 898,68 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 342 302,58 95 136 759,41 

    Vastattavaa 
  OMA PÄÄOMA 
  

 

Peruspääoma 5 972 818,34 5 972 818,34 

 

Muut omat rahastot 698 373,06 832 295,98 

 

Edellisen tilik.ylijäämä 12 392 219,70 12 392 219,70 

 

Tilikauden ylijäämä -8 601 565,00 0,00 

  
10 461 846,10 19 197 334,02 

POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 

 

 

Kertynyt poistoero 0,00 0,01 

 

Investointivaraukset 294 091,43 294 091,43 

 

Muut vapaaehtoiset varaukset 0,00 492 164,12 

PAKOLLISET VARAUKSET 
  

 

Muut pakolliset varaukset 5 067 743,00 7 332 636,00 
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TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 031 764,77 1 061 772,44 

 VIERAS PÄÄOMA 
   Pitkäaikainen 
   

 

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 22 826 408,50 5 390 000,00 

 

 

Lainat julkisyhteisöiltä 1 422 276,59 1 422 276,59 

 

  
24 248 685,09 6 812 276,59 

 Lyhytaikainen 
   

 

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 2 565 156,50 662 908,00 

 

 

Ostovelat 15 867 955,21 16 604 730,07 

 

 

Muut velat 7 481 264,54 6 935 260,31 

 

 

Siirtovelat 33 323 795,94 35 743 586,42 

 

  
59 238 172,19 59 946 484,80 

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 100 342 302,58 95 136 759,41 

 

     Taseen tunnusluvut: 
   

 

Omavaraisuusaste% 10,72 % 21,01 % 

 

 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista % 32,18 % 27,60 % 

 

 

Lainakanta 31.12.,  26 813 842 € 7 475 185 € 

 

 

Lainat ja vuokravastuut 31.12. 50 975 561 € 31 015 510 € 

 

 

Lainasaamiset  486 000 € 512 000 € 

 

     

 
Omavaraisuusaste, % = 00 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaeht varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot 

 
Velat ja vastuut % käyttötuloista % = 100*(Vieraspääoma- saadut ennakot+vuokravastuut)/Käyttötulot 

 

 
Lainakanta 31.12.  =Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 
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Konsernituloslaskelma 

 
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 

   Toimintatuotot 341 075 565,40 333 570 871,33 

Toimintakulut -341 639 097,32 -324 030 400,73 

Osuus osakkuusyhteisön voitosta 111 202,36 -1 248,15 

TOIMINTAKATE -452 329,56 9 539 222,45 

   RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

  Korkotuotot 50 342,47 35 526,82 

Muut rahoitustulot 255 767,61 44 306,72 

Korkokulut -169 977,07 -65 710,72 

Muut rahoituskulut -21 094,58 -216 582,59 

 
115 038,43 -202 459,77 

   VUOSIKATE -337 291,13 9 336 762,68 

   POISTOT JA ARVONALENTUMISET     

Sunnitelman mukaiset poistot -7 800 274,27 -7 196 833,92 

Satunnaiset erät 0,00 -29 496,85 

TILIKAUDEN TULOS -8 137 565,40 2 110 431,91 

   Tilinpäätössiirrot -821 219,10 -2 396 047,72 

Laskennalliset verot -9 091,80 

 TILIKAUDEN ylijäämä/alijäämä -8 967 876,29 -285 615,80 

   

   TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

  

   Toimintatuotott/Toimintakulut % 99,8 102,9 

Vuosikate/Poistot% -4,3 129,7 
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Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

   

v. 2019 

  

v. 2018 

Toiminnan rahavirta 
     

 

Vuosikate -337 291,13 

  

9 336 762,69 

 

 

Satunnaiset erät 0,00 

  

-29 496,85 

 

 

Tulorahoituksen korjauserät -2 376 095,36 -2 713 386,49 

 

1 368 056,02 10 675 321,86 

Investointien rahavirta 0,00 

  

0,00 

 

 

Investointimenot 
 

-8 125 175,43 

 

  -18 841 014,79 

 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 
   

0,00 

 

 

Pysyvien vast. hyödykkeiden luov.tulot 16 823,84 16 823,84 

 

200 000,00 200 000,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta 
 

-10 821 738,08 

  

-7 965 692,93 

       Rahoituksen rahavirta 
     Antalainauksen muutokset 
     

 

Antolainasaamisten lisäykset 
 

-18 400,00 

  

0,00 

 

Antolainasaamisten vähennykset 
     Lainakannan muutokset 
     

 

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 
 

20 601 565,00 

  

4 500 000,00 

 

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 
 

-4 526 745,50 

  

-2 360 557,00 

 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 
 

1 566 188,50 

  

-4 054 950,87 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
     

 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-

tokset -995 617,69 

  

725 522,98 

 

 

Vaihto-omaisuuden muutokset 87 967,77 

  

-226 048,15 

 

 

Saamisten muutokset -8 439 830,07 

  

5 039 449,45 

 

 

Korottomien velkojen muutokset -239 986,96 -9 587 466,95 

 

-2 694 243,16 2 844 681,12 

Rahoituksen rahavirta 
 

8 035 141,05 

  

929 173,25 

Rahavarojen muutos 
 

-2 786 597,03 

  

-7 036 519,68 

       Rahavarojen muutos 
     

 

Rahavarat 1.1. 20 830 129,45 

  

27 866 649,13 

 

 

Rahavarat 31.12 18 043 532,43 -2 786 597,02 

 

20 830 129,45 7 036 519,68 

       

       RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
    

 

Investointien tulorahoitus, % -4,15 

  

49,56 

 

 

Pääomamenojen tulorahoitus % -2,67 

  

44,04 

 

 

Lainanhoitokate    0,07 

  

3,88 

 

 

Laskennallinen lainanhoitokate -0,03 

  

2,89 

 

 

Kassan riittävyys, pv 22 

  

25 

 

 

Kassasta maksut 338 231 739 

  

307 832 236 
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Konsernitase 

Vastaavaa 2019 2018 

PYSYVÄT VASTAAVAT 

  Aineettomat hyödykkeet 

  

 

Aineettomat hyödykkeet 1 686 181,69 2 022 643,19 

Aineelliset hyödykkeet 

  

 

Maa- ja vesialueet 2 285 714,87 785 714,87 

 

Rakennukset 56 614 406,62 54 857 702,49 

 

Kiinteät kojeet ja laitteet 4 188 873,96 4 204 964,00 

 

Koneet ja kalusto 4 733 285,69 4 918 846,65 

 

Muut aineelliset hyödykkeet 79 321,45 57 925,85 

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 815 005,60 7 252 933,69 

  
71 716 608,19 72 078 087,55 

Sijoitukset 

  

 

Muut osakkeet ja osuudet 559 930,65 397 852,13 

 

Muut lainasaamiset 200 000,00 200 000,00 

 

Muut saamiset 170 727,46 152 327,46 

  
930 658,11 750 179,59 

    TOIMEKSIANTOJEN VARAT 

  

 

Lahjoitusrahastojen varat 965 610,02 0,00 

    VAIHTUVAT VASTAAVAT 

  Vaihto-omaisuus 

  

 

Aineet ja tarvikkeet 1 621 360,71 1 709 328,48 

Saamiset 

  

 

Lyhytaikaiset 

  

 

Myyntisaamiset 20 451 352,83 10 381 776,65 

 

Muut saamiset 2 051 095,24 2 566 049,42 

 

Siirtosaamiset 1 665 544,80 2 780 336,74 

  
24 167 992,86 15 728 162,80 

Raha ja pankkisaamiset 18 043 532,43 20 830 129,45 

    

    VASTAAVAA YHTEENSÄ 119 131 944,01 113 118 531,06 

    Vastattavaa 

  OMA PÄÄOMA 

  

 

Peruspääoma 5 972 818,34 5 972 818,34 

 

Muut omat rahastot 1 326 683,00 1 460 605,92 

 

Edellisten tilikausien ylijäämä 13 688 504,66 13 974 120,46 

 

Tilikauden ylijäämä -8 967 876,29 -285 615,80 

  
12 020 129,71 21 121 928,92 

POISTOERO JA PAKOLLISET VARAUKSET 

  

 

Muut pakolliset varaukset 5 067 743,00 7 332 636,00 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 031 764,77 1 061 772,44 
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VIERAS PÄÄOMA 

  Pitkäaikainen 

  

 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 37 767 912,50 21 693 093,00 

 

Lainat julkisyhteisöiltä 1 422 276,59 1 422 276,59 

  
39 190 189,09 23 115 369,59 

Lyhytaikainen 

  

 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 926 745,50 2 360 557,00 

 

Saadut ennakot 111,57 0,00 

 

Ostovelat 16 250 278,54 18 797 065,37 

 

Muut velat 7 660 850,41 7 188 829,95 

 

Siirtovelat 33 975 039,62 32 140 371,79 

 

Laskennalliset verovelat 9 091,80   

  
61 822 117,44 60 486 824,11 

    VASTATTAVAA YHTEENSÄ 119 131 944,01 113 118 531,06 

  
0,00 

 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 

  

 

Omavaraisuus % 10,1 % 18,7 % 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus 29,6 % 25,1 % 

 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista % 36,7 % 32,1 % 

 

Konsernin lainakanta 31.12., € 43 116 935 25 475 927 

 

Lainat ja vuokravastuut 31.12. 67 278 654 49 021 388 
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Arvostus- ja jaksotusperiaateet sekä menetelmät 

    

      Pysyvät vastaavat 

    

      Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 

  vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. 

  Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 

  Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 

      Sijoitusten arvostus 

    Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon 

   

      Vaihto-omaisuuden arvostus 

    Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon 

  tai sitä alemman  todennäköisen hankintamenon ja todennäköisen luovutushinnan määräisenä. 

  

      Rahoitusomaisuuden arvostus 

    Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 

  Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 

      Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

    

      Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kuntayhtymä on palauttanut tilikauden 

2019 aikana kunnille tilikausien 2006 -2017 ylijäämän 8 601 567 euroa palveluiden käytön suhteessa. 

  Palautus on kirjattu myyntituottojen oikaisuksi, joka pienentää kuntayhtymän myyntituloja kuluvalla tilikaudella 

 vastaavan määrän. Jäljelle jäävä edellisten tilikausien ylijäämä koostuu kiinteistöyhtiö H-seitsikon SVOP-rahastointia   

vastaavista tilikausien 2012-2017 ylijäämistä. 

    

      KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

      Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisö,sekä liikelaitoskuntayhtymä, joissa Soite  

  on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on lisäksi yhdistelty omistusosuutta vastaava määrä 

  osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. 

   

      Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 

    Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty konsernituloslaskelmaa ja 

 konsernitasetta laadittaessa.  

    

      Keskinäisen omistuksen eliminointi 

    Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön sekä liikelaitoskuntayhtymän keskinäinen omistus on eliminoitu. 

  

      Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 

    Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan  

 pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.  

    

      Konsernirakenteen muutokset 

          Kiinteistö Oy Ampullin osakekanta myytiin Kokkolan kaupungille 
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Toimintatuotot (eliminoimattomat) v. 2019 

  

 

  

Soite,Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 

  toimintatuotot 334 518 300,45 

NordLab liikelaitoskuntayhtymä   

  liikevaihto 7 254 056,76 

  muut toimintatuotot 69 013,31 

    7 323 070,07 

Kiinteistö Oy H-seitsikko   

  liikevaihto 212 791,01 

  rahoitustuotot 1 908 502,69 

    2 121 293,70 

  

 

  

Toimintatuotot yhteensä 343 962 664,22 
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

6) Toimintatuotot  Konserni   Kuntayhtymä   

 

2019 2018 2019 2018 

Myyntituotot jäsenkunnilta 263 546 120 263 200 292 263 546 119,76 263 200 291,72 

Myyntituotot ulkokunnilta 30 794 792 24 264 839 30 794 791,88 24 264 839,16 

Myyntituotot valtiolta 3 944 245 4 389 381 3 944 244,72 4 389 381,15 

Muut myyntituotot 14 392 485 13 675 383 7 875 889,47 7 279 850,77 

Maksutuotot 19 591 405 19 635 553 19 591 405,21 19 635 553,26 

Tuet ja avustukset 3 007 481 2 652 764 3 007 481,08 2 652 764,01 

Muut toimintatuotot 5 799 038 5 752 659 5 758 368,33 5 715 832,28 

Yhteensä 341 075 565 333 570 871 334 518 300,45 327 138 512,35 

     11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 

   Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 

 Suunitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen  

 pitoajan mukaan. 

    Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 

 

     Aineettomat oikeudet 3-5 vuotta Tasapoisto 

  Rakennukset 30-40 vuotta Tasapoisto 

    Perusparannukset 15 vuotta Tasapoisto 

    Suurehkot tilasaneeraukset 10 vuotta Tasapoisto 

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 10-25 vuotta Tasapoisto 

  Koneet ja kalusto 3-5 vuotta Tasapoisto 

  Pienet käyttöomaisuuden hankinnat alle 10000 euroa on kirjattu vuosikuluiksi. 

  

     Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 

 Vuonna 2018: (tot.mukaan) 

  

Kuntayhtymä 

 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 

 

6 826 490 

 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 

 

5 171 716 

 Ero € 

  

1 654 774 

 Ero % 

  

32,0 

 

     12) Pakollisten varausten muutokset 

    Pakollisena varauksen on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus. 

  Potilasvahinkovastuun muutos sisältyy tuloslaskelmassa kohtaan palvelujen ostot 

  

 

2019 2018 

  Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 7 332 636,00 5 898 612,00 

    Lisäykset/vähennykset tilikaudella -2 264 893,00 1 434 024,00 

  Pakolliset varaukset 31.12 5 067 743,00 7 332 636,00 

  

     16) Erittely poistoeron muutoksista 

    

 

2019 2018 

  Investointivaraukseen liittyvä poistoeron 

muutos     

  (vähennys+/lisäys-) -0,01 401 969,52 

  Poistoero 31.12 0,00 0,01 
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Tasetta koskevat liitetiedot 

7.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

19) Pysyvät vastaavat 

    Konserni Kuntayhtymä 

Aineettomat hyödykkeet 

Atk-ohjelm. ja oikeudet Atk-ohjelm. ja oikeudet 

Poistamaton hankintameno 1.1 2 022 643,19 1 738 964,16 

Lisäykset tilikauden aikana 1 074 103,58 578 653,46 

Tilikauden poisto -1 410 565,08 -1 039 852,37 

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 686 181,69 1 277 765,25 

 
Aineelliset hyödykkeet               

Konserni 
Poistamaton hank 

meno 1.1. Lisäykset tilik aikana Vähennykset  Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo 31.12. 

Maa- ja vesialueet 785 714,87 1 500 000,00     2 285 714,87 

Rakennukset 54 857 702,49 5 564 353,85   -3 807 649,72 56 614 406,62 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 204 964,00 649 471,28 0,00 -665 561,32 4 188 873,96 

Koneet ja kalusto 4 918 846,65 2 068 442,48   -2 254 003,43 4 733 285,69 

Asfaltointi 57 925,85 28 172,30   -6 776,70 79 321,45 

Ennakkomaksut 1 000 000,00 9 984,14 -1 009 984,14   0,00 

Keskeneräiset hankinnat 6 252 933,69 2 012 795,73 -4 450 723,82   3 815 005,60 

Yhteensä 72 078 087,55 11 833 219,78 -5 460 707,96 -6 733 991,17 71 716 608,19 

 
Aineelliset hyödykkeet               

Kuntayhtymä 
Poistamaton hank 

meno 1.1. Lisäykset tilik aikana Vähennykset  Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo 31.12. 

Maa- ja vesialueet 785 714,87 1 500 000,00     2 285 714,87 

Rakennukset 32 772 374,52 5 350 066,94 0,00 -2 934 640,42 35 187 801,04 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 204 964,00 649 471,28 0,00 -665 561,32 4 188 873,96 

Koneet ja kalusto 4 716 714,19 2 003 279,84   -2 179 659,27 4 540 334,76 

Asfaltointi 57 925,85 28 172,30   -6 776,70 79 321,45 

Ennakkomaksut 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00   0,00 

Keskeneräiset hankinnat 6 252 933,69 0,00 -2 437 928,09 0,00 3 815 005,60 

Yhteensä 49 790 627,12 9 530 990,36 -3 437 928,09 -5 786 637,71 50 097 051,68 

 
Sijoitukset                                                                

Konserni 
Poistamaton hank 

meno 1.1. Lisäykset tilik aikana Vähennykset  Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo 31.12. 

Osakkeet ja osuudet 397 852,13 178 902,36 -16 823,84 0,00 559 930,65 

Muut lainasaamiset 200 000,00 

 

    200 000,00 

Muut saamiset 152 327,46 18 400,00 0,00 0,00 170 727,46 

Yhteensä 750 179,59 197 302,36 -16 823,84 0,00 930 658,11 

 
Sijoitukset                                                                

Kuntayhtymä 
Poistamaton hank 

meno 1.1. Lisäykset tilik aikana Vähennykset  Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo 31.12. 

Osakkeet ja osuudet 8 191 689,34 1 022 842,02 -16 823,84 0,00 9 197 707,52 

Saamiset konserniyhteisöl-

tä 512 000,00 

 

-26 000,00 0,00 486 000,00 

Muut saamiset 83 394,16 18 400,00 0,00 0,00 101 794,16 

Kirjanpitoarvo 31.12. 8 787 083,50 1 041 242,02 -42 823,84 0,00 9 785 501,68 
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Lainasaamiset Kiinteistö Oy H-seitsikolta 286 000 € ja  Lainasaamiset Kokkopesu Oy:ltä 200 000 € 

Osakkeet ja osuudet lisäykset:   

   Kiinteistö Oy H-Seitsikon SVOP-rahastoon rahastoima osuus tilikaudella 2019 osuus on 955 142,02 €. 

     20) Tytäryhteisöt, joissa kuntayhtymällä on määräysvalta 

  Kiinteistö Oy H-Seitsikko Omistusosuus 100 % 

  Tilikauden voitto 

 

0,00 € 

  Oma pääoma taseessa 31.12.2019 9 097 087,48 € 

  

     21) Kuntayhtymät 

    Nordlab Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä osuus 10,2 % 

 

     22) Osakkuusyhteisöt 

    KokkoPesu Oy Omistusosuus 45 % 

    

23) Saamisten erittely   Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 

Saamiset tytäryhteisöltä 

 

    

  Myyntisaamiset 

 

0,00 € 3 791,42 

  Lainasaamiset 

 

286 000,00 0,00 

  Siirtosaamiset 

 

0,00 581 940,79 

Saamiset yhteensä   286 000,00 585 732,21 

Saamiset jäsenkuntayhtymiltä       

  Myyntisaamiset     75 382,05 

Saamiset yhteensä     75 382,05 

Saamiset osakkuusyhteisöltä 

 

    

  Myyntisaamiset 

 

  0,00 

  Lainasaamiset 

 

200 000,00   

Saamiset yhteensä   200 000,00 0,00 

 

7.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

25) Oman pääoman erittely 

    OMA PÄÄOMA Konserni   Kuntayhtymä   

  2019 2018 2019 2 018 

Peruspääoma 5 972 818,34 5 972 818,34 5 972 818,34 5 972 818,34 

Muut omat rahastot 628 309,94 628 309,94     

Käyttörahasto  200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Opinto ja viihdytysrahasto 1.1. 632 295,98 550 168,20 632 295,98 550 168,20 

  Rahaston lisäys 0,00 152 732,44 0,00 152 732,44 

  Rahaston vähennys -133 922,92 -70 604,66 -133 922,92 -70 604,66 

Opinto ja viihdytysrahasto 31.12. 498 373,06 632 295,98 498 373,06 632 295,98 

Edellisen tilikauden ylijäämä 13 688 504,66 13 974 120,46 12 392 219,70 12 392 219,70 

Tilikauden ylijäämä -8 967 876,29 -285 615,80 -8 601 565,00 0,00 

OMA PÄÄOMA YHT 12 020 129,71 21 121 928,92 10 461 846,10 19 197 334,02 
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Osuudet peruspääomaan kunnittain     

  2019 2018 

Halsua 105 035,33 105 035,33 

Kannus 325 196,33 325 196,33 

Kaustinen 245 053,24 245 053,24 

Kokkola 4 183 235,59 4 183 235,59 

Kruunupyy 231 078,41 231 078,41 

Lestijärvi 95 059,56 95 059,56 

Perho 194 798,43 194 798,43 

Reisjärvi  165 734,16 165 734,16 

Toholampi  243 331,48 243 331,48 

Veteli 184 295,82 184 295,82 

Yhteensä 5 972 818,34 5 972 818,34 

 

27) Pitkäaikainen vieras pääoma 

    Pitkäaikaiset velat  Konserni   Kuntayhtymä   

  2019 2018 2019 2018 

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 37 767 912,50 21 693 093,00 22 826 408,50 5 390 000,00 

Lainat julkisyhteisöiltä 1 422 276,59 1 422 276,59 1 422 276,59 1 422 276,59 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 190 189,09 23 115 369,59 24 248 685,09 6 812 276,59 

 joista erääntyy 1.1.2024 tai sen jälkeen 

    Pitkäaikaiset velat  Konserni   Kuntayhtymä   

  2019 2018 2019 2018 

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 22 649 194,50 14 675 348,00 12 565 156,50 3 875 000,00 

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 649 194,50 14 675 348,00 12 565 156,50 3 875 000,00 

 

29) Pakolliset varaukset   2019 2018 

Potilasvakuutusmaksuvastuu   5 067 743,00 7 332 636,00 

    30) Vieras pääoma   2019 2018 

Velat tytäryhteisölle 

 

    

  Ostovelat 

 

37 547,07 2 939 274,04 

  Muut velat 

 

    

Yhteensä   37 547,07 2 939 274,04 

Velat jäsenkuntayhtymille       

  Ostovelat   778 770,26 50 197,28 

Velat osakkuusyhteisölle 

 

    

 Ostovelat 

 

167 040,06 131 299,07 

Yhteensä   167 040,06 131 299,07 

 

33) Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät 

     Konserni   Kuntayhtymä   

Lyhytaikaiset siirtovelat 2019 2018 2019 2018 

Jaksotetut palkat ja sivukulut 32 075 959,06 25 700 334,32 31 519 259,79 29 412 863,73 

Potilasvahinkovastuumaksut 1 024 800,00 773 000,00 1 024 800,00 773 000,00 

Kuntien palvelumaksut hyv. 0,00 5 029 492,06 0,00 5 029 492,06 

Korko ym.siirtovelat 1 456 221,35 637 545,41 779 736,15 528 230,63 

Yhteensä 34 556 980,41 32 140 371,79 33 323 795,94 35 743 586,42 
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7.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 

 

     Kiinnitykset 

    
Kokkolan Osuuspankki Panttivelkakirjat  1-13,  2,2 milj.€ 

    Laina maksettu kokonaisuudessaan pois 

    

     38)Vuokravastuut   

     Konserni   Kuntayhtymä   

  2019 2018 2019 2018 

Vuokravastuut yhteensä 21 591 315,38 22 649 723,16 21 591 315,38 22 649 723,16 

*seuraavalla tk. maksettava osuus 5 203 323,99 5 095 365,73 5 203 323,99 5 095 365,73 

Leasingvastuut yhteensä 2 570 404,12 895 737,82 2 570 404,12 890 602,74 

*seuraavalla tk maksettava osuus 346 196,53 585 073,23 346 196,53 585 073,23 

Yhteensä 24 161 719,50 23 545 460,98 24 161 719,50 23 540 325,90 

     

     

     Takausvastuut 

  

Kuntayhtymä 

       2019 2018 

Kuntarahoitus Oyj         

Kiinteistö Oy H-Seitsikko     15 964 293,00 17 594 742,00 

   

  

 Nordea Bank Oyj         

Kiinteistö Oy H-Seitsikko     338 800,00 406 000,00 

     Kiinteistö Oy H-seitsikon omavelkainen takaus enintään 840.000 €. Lainaa jäljellä 336.000 € 

  Kiinteistö Oy H-seitsikon omavelkainen takaus enintään 840.000 €. Lainaa jäljellä 2.800 € 

  Kiinteistö Oy H-seitsikon omavelkainen takaus enintään 3.5 milj. €. Lainaa jäljellä 2.394.740 € 

  Kiinteistö Oy H-seitsikon omavelkainen takaus enintään 2,0 m€. Lainaa jäljellä 105 266 € 

  Kiinteisto Oy H-seitsikon omavelkainen takaus enintään 14,5 m€. Lainaa jäljellä 5.571.429 € ja 7.892.858 € 

  

39) Vastuusitoumukset 

    Potilasvakuutuspoolin ilmoittama vakuutusmaksuvastuu 

 

6 097 187,00 

  - josta velkakirjalla 

  

  6 097 187,00 

Taseessa vakuutusmaksuvastuuta pakollisissa varauksissa  

 

5 067 743,00 

 Taseessa lyhytaikaisissa lainoissa potilasvakuutuslainaa  

 

1 024 800,00 6 092 543,00 

  (väh. vamm palvelulain muk etuudet tuettu asum. 0 €) 

 

Ero 4 644,00 

     41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 

        Konserni Kuntayhtymä 

 Arvonlisäveron palautusvastuu   10 368 698 6 991 050 

 

     

   

     

 

Konserni   Kuntayhtymä   

 

2019 2018 2019 2018 

Johdannaissopimukset         

   Koronvaihtosopimukset yhteensä 4 800 000,00   4 800 000,00   
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Koronvaihtosopimukset 

    

     Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä käyttää johdannaisia ainoastaan suojaavassa tarkoituksessa.  

 Korkoriskeiltä suojautumiseksi hallitus on hyväksynyt korkoriskipolitiikan. Politiikan keskeinen ajatus on,  

 että osa lainasalkusta suojataan kiinteällä korolla. Kiinteäksi koroksi katsotaan  yli 12 kuukauden korkojakso. 

   

    Korkoriskipolitiikan toteuttamiseksi voidaan käyttää kiinteäkorkoisia lainoja, koronvaihtosopimuksia sekä muita 

 suojaavaksi katsottavia korkojohdannaissopimuksia tai niiden yhdistelmiä. 

  

     Johdannaissopimuksen myötä kuntayhtymän lainojen kokonaiskorkokustannusten vaihtelu on vähäisempää kuin ilman sopimusta. 

Vähäisemmällä muutoksella tarkoitetaan tässä pienempää riskiä. Tämä on toteutettu siten, että korkojen noustessa 

 koronvaihtosopimus tuottaa ja korkojen laskiessa se toimii päinvastoin. Korkojakso on 6 kuukautta. 

 Koronvaihtosopimuksessa mainittu laskennallinen pääoma lyhenee tasasuuruisin erin (300 000 euroa)  

 kaksi kertaa vuodessa kahdeksan vuoden ajan.  

   Koronvaihtosopimuksen tekohetkellä suojattiin 50% otetusta lainasta siten, että suojaus alkaa viivästetysti 2 vuoden kuluttua. 

Koronvaihtosopimusta päivitetään tarvittaessa siten, että se suojaa osan lainasalkusta myös tulevaisuudessa   

 lainojen määrien muuttuessa.   

     

7.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 

   Konserni   Kuntayhtymä   

42) HENKILÖSTÖ  2019 2018 2019 2018 

Henkilöstön määrä  31.12. 4049 3875 3978 3806 

     43) HENKILÖSTÖKULUT 2019 2018 2019 2018 

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan         

Palkat ja palkkiot 151 536 491,55 142 425 025,65 148 965 761,61 139 965 745,09 

Henkilöstösivukulut         

   Eläkekulut 28 084 598,99 26 366 062,18 27 799 983,26 25 944 408,11 

   Muut henkilöstösivukulut 5 123 299,51 4 639 783,92 4 949 204,40 4 595 814,60 

Henkilöstökorvaukset -3 047 203,92 -2 513 256,23 -3 047 203,92 -2 513 256,23 

Luontaisedut 60 060,54 48 629,82 60 060,54 48 629,82 

Käyttöomaisuuteen aktivoidut palkat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yhteensä 181 757 246,67 170 966 245,34 178 727 805,89 168 041 341,39 

 

    

  45) TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2019 2018 2019 2018 

Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy         

Tilintarkastuspalkkiot 26 658,27 24 853,00 23 816,67 22 105,31 

Tilintarkastajan lausunnot 415,00 0,00 415,00 0,00 

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 7 132,47 4 821,36 6 819,74 4 415,50 

Muut palkkiot 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yhteensä 34 205,74 29 674,36 31 051,41 26 520,81 

 
 



 

 

Tilinpäätöskertomus 2019 

 

 

120/135 

Kuntayhtymän kokonaistulot ja –menot 

Varsinainen toiminta v. 2019 v. 2018 

 

Toimintatuotot 401 834 801,90 394 463 851,37 

 

Korkotulot 51 579,03 35 061,65 

 

Muut rahoitustuotot 254 738,91 44 088,35 

Investoinnit 

  

 

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 78 979,09 200 000,00 

 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 

Rahoitustoiminta 

  

 

Antolainasaamisten vähennykset 26 000,00 26 000,00 

 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 601 565,00 0,00 

Kokonaistulot yhteensä 422 847 663,93 394 769 001,37 

    MENOT 

   Varsinainen toiminta 

  

 

Toimintakulut 404 488 856,08 388 065 009,40 

 

Korkokulut 40 298,23 29 422,63 

 

Muut rahoituskulut 9 674,37 199 880,84 

 

 +/- pakollisten varausten muutos 2 264 893,00 -1 434 024,00 

 

  Tulorahoituksen korjauserä 65 608,38 4 404,78 

Investoinnit 

  

 

Investointimenot 7 712 957,75 14 872 839,41 

 

Investointimenot-käyttömenot 

  Rahoitustoiminta 

  

 

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 

 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 262 908,00 3 820 788,00 

Kokonaismenot yhteensä 415 845 195,81 405 558 321,06 

    

 

Kokonaistulot 422 847 663,93 394 769 001,37 

 

Kokonaismenot 415 845 195,81 405 558 321,06 

  
7 002 468,12 -10 789 319,69 

    

 

Muut maksuvalmiuden muutokset -12 672 448,14 5 447 757,46 

 

Rahavarojen muutos 5 669 980,02 5 341 562,23 

  
-7 002 468,12 10 789 319,69 
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Kuntien osuudet kuntayhtymän varoihin 

KUNTA 

 

Osuus  

 

  

peruspää- 

 

  

omaan 

 

  

31.12.2019 

       

 Jäsenkunta 

   Halsua 

 
105 035,33 1,76 

Kannus 

 
325 196,33 5,44 

Kaustinen 

 
245 053,24 4,10 

Kokkola 

 
4 183 235,59 70,04 

Kruunupyy 

 
231 078,41 3,87 

Lestijärvi 

 
95 059,56 1,59 

Perho 

 
194 798,43 3,26 

Reisjärvi 

 
165 734,16 2,77 

Toholampi 

 
243 331,48 4,07 

Veteli   184 295,82 3,09 

yhteensä 

 
5 972 818,34 100,00 

    PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

 

  
(tilivelka Kala- 

 

  
jokil. kunnilta) 

 Alavieska 

 
84 046,53 

 Haapajärvi 

 
166 976,29 

 Kalajoki 

 
572 916,63 

 Nivala 

 
173 094,62 

 Sievi 

 
205 902,66 

 Ylivieska   219 339,86 

 Yhteensä 

 
1 422 276,59 

 

    Kaikki yht 

 
7 395 094,93 
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Tuloslaskelma toimialueittain 

Tili 

Muutettu talous-

arvio Toteutuma Poikkeama Tot. % 

Myyntituotot/Liikevaihto -6 600 000,00 -208 560,72 208 560,72 0,00 

Tuet ja avustukset -250 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 

Sisäiset tuotot -3 340 473,76 415 283,26 -3 755 757,02 -0,12 

TOIMINTATUOTOT -10 190 473,76 206 722,54 -3 797 196,30 -0,02 

Henkilöstökulut 5 759 053,40 737 910,37 1 421 143,03 0,13 

Palvelujen ostot 4 257 413,37 -1 157 298,37 2 414 711,74 -0,27 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 195,56 6 730,88 -1 535,32 1,30 

Avustukset 0,00 200,00 -200,00 0,00 

Muut toimintakulut 47 100,00 39 162,36 7 937,64 0,83 

Sisäiset kulut 122 936,13 166 545,02 -43 608,89 1,35 

TOIMINTAKULUT 10 191 698,45 -206 749,74 3 798 448,19 -0,02 

TOIMINTAKATE 1 224,69 -27,20 1 251,89 -0,02 

Korkokulut 0,00 27,20 -27,20 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 27,20 -27,20 0,00 

Rahoitus 0,00 27,20 -27,20 0,00 

Vuosikate 1 224,69 0,00 1 224,69 0,00 

Tulos 1 224,69 0,00 1 224,69 0,00 

Toimialue Hallinto 1 224,69 0,00 1 224,69 0,00 

     Myyntituotot/Liikevaihto -643 000,00 -844 884,51 201 884,51 1,31 

Tuet ja avustukset -57 000,00 0,00 -57 000,00 0,00 

Muut toimintatuotot 0,00 -7 375,00 7 375,00 0,00 

Sisäiset tuotot -2 373 796,48 -1 230 798,88 -1 142 997,60 0,52 

TOIMINTATUOTOT -3 073 796,48 -2 083 058,39 -990 738,09 0,68 

Henkilöstökulut 1 141 370,96 1 104 834,07 36 536,89 0,97 

Palvelujen ostot 513 507,21 534 174,67 -20 667,46 1,04 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 98 422,70 121 964,11 -23 541,41 1,24 

Muut toimintakulut 227 300,00 92 847,36 134 452,64 0,41 

Sisäiset kulut 133 008,55 229 238,18 -96 229,63 1,72 

TOIMINTAKULUT 2 113 609,41 2 083 058,39 30 551,02 0,99 

TOIMINTAKATE -960 187,07 0,00 -960 187,07 0,00 

Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahoitus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vuosikate -960 187,07 0,00 -960 187,07 0,00 

Tulos -960 187,07 0,00 -960 187,07 0,00 

Toimialue Kehittämisyksikkö -960 187,07 0,00 -960 187,07 0,00 

     Myyntituotot/Liikevaihto -1 092 347,91 -1 314 176,68 221 828,77 1,20 

Maksutuotot -35 748,94 0,00 -35 748,94 0,00 

Tuet ja avustukset -830 000,00 -950 564,60 120 564,60 1,15 

Muut toimintatuotot -1 761 097,40 -619 658,97 -1 141 438,43 0,35 

Sisäiset tuotot -46 127 954,20 -50 370 497,16 4 242 542,96 1,09 

TOIMINTATUOTOT -49 847 148,44 -53 254 897,41 3 407 748,97 1,07 

Henkilöstökulut 22 792 445,54 24 726 892,57 -1 934 447,03 1,08 

Palvelujen ostot 10 239 574,34 10 559 513,94 -319 939,60 1,03 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 565 455,88 4 762 558,91 -197 103,03 1,04 

Muut toimintakulut 4 633 809,11 3 232 395,15 1 401 413,96 0,70 

Sisäiset kulut 2 977 234,68 5 016 683,78 -2 039 449,10 1,69 

TOIMINTAKULUT 45 208 519,56 48 298 044,35 -3 089 524,79 1,07 

TOIMINTAKATE -4 638 628,88 -4 956 853,06 318 224,18 1,07 

Korkotuotot 0,00 34,47 -34,47 0,00 
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Muut rahoitustuotot 0,00 -151 251,31 151 251,31 0,00 

Korkokulut 0,00 1 247,76 -1 247,76 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 -149 969,08 149 969,08 0,00 

Rahoitus 0,00 -149 969,08 149 969,08 0,00 

Vuosikate -4 638 628,88 -5 106 822,14 468 193,26 1,10 

Suunnitelman mukaiset poistot 4 744 679,72 5 106 822,15 -362 142,43 1,08 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 4 744 679,72 5 106 822,15 -362 142,43 1,08 

Poistot + satunnaiset 4 744 679,72 5 106 822,15 -362 142,43 1,08 

Tulos 106 050,83 0,01 106 050,82 0,00 

Poistoeron muutos 0,00 -0,01 0,01 0,00 

POISTOERON MUUTOS 0,00 -0,01 0,01 0,00 

Muutokset yht. 0,00 -0,01 0,01 0,00 

Toimialue Tukipalvelut 106 050,83 0,00 106 050,83 0,00 

     Myyntituotot/Liikevaihto -82 406 191,34 -82 372 280,89 -33 910,45 1,00 

Maksutuotot -8 323 866,47 -8 648 548,60 324 682,13 1,04 

Tuet ja avustukset -3 000,00 -4 505,00 1 505,00 1,50 

Muut toimintatuotot -2 981 811,63 -3 171 905,76 190 094,13 1,06 

Sisäiset tuotot -2 077 365,40 -948 143,36 -1 129 222,04 0,46 

TOIMINTATUOTOT -95 792 234,84 -95 145 383,61 -646 851,23 0,99 

Henkilöstökulut 46 920 273,89 49 214 121,23 -2 293 847,34 1,05 

Palvelujen ostot 19 399 843,35 18 903 561,73 496 281,62 0,97 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 774 406,67 1 803 101,52 971 305,15 0,65 

Avustukset 4 044 148,00 4 476 683,38 -432 535,38 1,11 

Muut toimintakulut 7 243 981,28 6 808 809,55 435 171,73 0,94 

Sisäiset kulut 15 634 914,56 13 893 477,31 1 741 437,25 0,89 

TOIMINTAKULUT 96 017 567,74 95 099 754,72 917 813,02 0,99 

TOIMINTAKATE 225 332,90 -45 628,89 270 961,79 -0,20 

Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut rahoitustuotot 0,00 -17 184,92 17 184,92 0,00 

Korkokulut 0,00 1 193,90 -1 193,90 0,00 

Muut rahoituskulut 0,00 24,88 -24,88 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 -15 966,14 15 966,14 0,00 

Rahoitus 0,00 -15 966,14 15 966,14 0,00 

Vuosikate 225 332,90 -61 595,03 286 927,93 -0,27 

Suunnitelman mukaiset poistot 42 667,40 61 595,03 -18 927,63 1,44 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 42 667,40 61 595,03 -18 927,63 1,44 

Poistot + satunnaiset 42 667,40 61 595,03 -18 927,63 1,44 

Tulos 268 000,30 0,00 268 000,30 0,00 

Toimialue Hoito ja hoiva 268 000,30 0,00 268 000,30 0,00 
 
Myyntituotot/Liikevaihto -60 023 590,41 -72 141 848,12 12 118 257,72 1,20 

Maksutuotot -1 058 438,64 -1 183 273,23 124 834,60 1,12 

Tuet ja avustukset -10 000,00 -234 958,83 224 958,83 23,50 

Muut toimintatuotot -98 990,00 -216 496,29 117 506,29 2,19 

Sisäiset tuotot -4 039 539,44 -3 796 662,36 -242 877,08 0,94 

TOIMINTATUOTOT -65 230 558,48 -77 573 238,83 12 342 680,35 1,19 

Henkilöstökulut 26 312 539,60 30 291 836,67 -3 979 297,07 1,15 

Palvelujen ostot 21 959 596,82 24 500 663,12 -2 541 066,30 1,12 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 945 885,49 1 109 422,72 -163 537,23 1,17 

Avustukset 1 050 700,00 1 491 788,79 -441 088,79 1,42 

Muut toimintakulut 1 445 631,26 1 547 849,16 -102 217,90 1,07 

Sisäiset kulut 11 119 773,11 10 862 004,99 257 768,12 0,98 

TOIMINTAKULUT 62 834 126,29 69 803 565,45 -6 969 439,16 1,11 

TOIMINTAKATE -2 396 432,19 -7 769 673,38 5 373 241,19 3,24 
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Korkokulut 0,00 487,54 -487,54 0,00 

Muut rahoituskulut 0,00 4,03 -4,03 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 491,57 -491,57 0,00 

Rahoitus 0,00 491,57 -491,57 0,00 

Vuosikate -2 396 432,19 -7 769 181,81 5 372 749,62 3,24 

Suunnitelman mukaiset poistot 110 070,03 96 643,00 13 427,03 0,88 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 110 070,03 96 643,00 13 427,03 0,88 

Poistot + satunnaiset 110 070,03 96 643,00 13 427,03 0,88 

Tulos -2 286 362,16 -7 672 538,81 5 386 176,65 3,36 

Toimialue Perheiden palvelut -2 286 362,16 -7 672 538,81 5 386 176,65 3,36 

     Myyntituotot/Liikevaihto -32 368 805,65 -34 056 078,27 1 687 272,62 1,05 

Maksutuotot -357 383,44 -333 833,65 -23 549,79 0,93 

Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut toimintatuotot -589 235,96 -840 809,70 251 573,74 1,43 

Sisäiset tuotot -698 081,80 -848 516,04 150 434,24 1,22 

TOIMINTATUOTOT -34 013 506,84 -36 079 237,66 2 065 730,82 1,06 

Henkilöstökulut 8 537 866,99 9 638 764,67 -1 100 897,68 1,13 

Palvelujen ostot 10 759 063,50 11 685 569,61 -926 506,11 1,09 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 443 701,65 391 866,02 51 835,63 0,88 

Avustukset 8 106 000,00 8 549 230,16 -443 230,16 1,05 

Muut toimintakulut 1 521 940,00 1 612 535,26 -90 595,26 1,06 

Sisäiset kulut 4 785 960,70 4 086 786,72 699 173,98 0,85 

TOIMINTAKULUT 34 154 532,84 35 964 752,44 -1 810 219,60 1,05 

TOIMINTAKATE 141 026,00 -114 485,22 255 511,22 -0,81 

Korkotuotot 0,00 181,87 -181,87 0,00 

Korkokulut 0,00 400,58 -400,58 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 582,45 -582,45 0,00 

Rahoitus 0,00 582,45 -582,45 0,00 

Vuosikate 141 026,00 -113 902,77 254 928,77 -0,81 

Suunnitelman mukaiset poistot 28 377,99 20 617,62 7 760,37 0,73 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 28 377,99 20 617,62 7 760,37 0,73 

Poistot + satunnaiset 28 377,99 20 617,62 7 760,37 0,73 

Tulos 169 403,99 -93 285,15 262 689,14 -0,55 

Toimialue Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut 169 403,99 -93 285,15 262 689,14 -0,55 
 
Myyntituotot/Liikevaihto -122 907 684,38 -138 564 079,54 15 656 395,16 1,13 

Maksutuotot -9 790 033,53 -9 425 749,73 -364 283,80 0,96 

Tuet ja avustukset -1 751 800,00 -1 815 782,65 63 982,65 1,04 

Muut toimintatuotot -241 000,00 -902 122,61 661 122,61 3,74 

Sisäiset tuotot -10 236 598,06 -10 570 741,57 334 143,51 1,03 

TOIMINTATUOTOT -144 927 115,97 -161 278 476,10 16 351 360,14 1,11 

Henkilöstökulut 60 200 200,69 62 871 070,26 -2 670 869,57 1,04 

Palvelujen ostot 31 590 751,56 35 026 710,10 -3 435 958,55 1,11 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 317 356,26 18 848 528,55 -1 531 172,29 1,09 

Avustukset 5 000,00 13 411,29 -8 411,29 2,68 

Muut toimintakulut 2 938 347,00 2 637 937,54 300 409,46 0,90 

Sisäiset kulut 34 165 915,66 32 968 863,29 1 197 052,37 0,96 

TOIMINTAKULUT 146 217 571,16 152 366 521,03 -6 148 949,87 1,04 

TOIMINTAKATE 1 290 455,20 -8 911 955,07 10 202 410,27 -6,91 

Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 

Korkokulut 0,00 1 830,04 -1 830,04 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 1 830,04 -1 830,04 0,00 

Rahoitus 0,00 1 830,04 -1 830,04 0,00 

Vuosikate 1 290 455,20 -8 910 125,03 10 200 580,23 -6,90 
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Suunnitelman mukaiset poistot 1 433 234,82 1 540 130,86 -106 896,05 1,07 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 433 234,82 1 540 130,86 -106 896,05 1,07 

Poistot + satunnaiset 1 433 234,82 1 540 130,86 -106 896,05 1,07 

Tulos 2 723 690,01 -7 369 994,17 10 093 684,18 -2,71 

Toimialue Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 2 723 690,01 -7 369 994,17 10 093 684,18 -2,71 

     
Myyntituotot/Liikevaihto -6 600 000,00 23 868 517,57 -30 468 517,57 -3,62 

Tuet ja avustukset 0,00 -1 670,00 1 670,00 0,00 

Sisäiset tuotot -141 000,00 35 685,91 -176 685,91 -0,25 

TOIMINTATUOTOT -6 741 000,00 23 902 533,48 -30 643 533,48 -3,55 

Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0,00 

Palvelujen ostot 0,00 529 918,57 -529 918,57 0,00 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 103 538,98 -103 538,98 0,00 

Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut toimintakulut 76 000,00 46 554,80 29 445,20 0,61 

Sisäiset kulut 0,00 365,00 -365,00 0,00 

TOIMINTAKULUT 76 000,00 680 377,35 -604 377,35 8,95 

TOIMINTAKATE -6 665 000,00 24 582 910,83 -31 247 910,83 -3,69 

Korkotuotot 0,00 -51 795,37 51 795,37 0,00 

Muut rahoitustuotot 0,00 -86 302,68 86 302,68 0,00 

Korkokulut 65 000,00 35 111,21 29 888,79 0,54 

Muut rahoituskulut 0,00 9 645,46 -9 645,46 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 65 000,00 -93 341,38 158 341,38 -1,44 

Rahoitus 65 000,00 -93 341,38 158 341,38 -1,44 

Vuosikate -6 600 000,00 24 489 569,45 -31 089 569,45 -3,71 

Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poistot + satunnaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tulos -6 600 000,00 24 489 569,45 -31 089 569,45 -3,71 

Varausten muutos 0,00 -492 164,12 492 164,12 0,00 

VARAUSTEN MUUTOS 0,00 -492 164,12 492 164,12 0,00 

Rahastojen muutos 0,00 -130 469,79 130 469,79 0,00 

RAHASTOJEN MUUTOS 0,00 -130 469,79 130 469,79 0,00 

Muutokset yht. 0,00 -622 633,91 622 633,91 0,00 

Toimialue Rahoitus -6 600 000,00 23 866 935,54 -30 466 935,54 -3,62 

     Myyntituotot/Liikevaihto -405 000,00 -527 654,67 122 654,67 1,30 

Sisäiset tuotot 0,00 -2 111,25 2 111,25 0,00 

TOIMINTATUOTOT -405 000,00 -529 765,92 124 765,92 1,31 

Henkilöstökulut 62 383,41 82 315,51 -19 932,10 1,32 

Palvelujen ostot 16 783,99 17 777,52 -993,53 1,06 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 201 476,16 194 797,06 6 679,10 0,97 

Muut toimintakulut 6 500,00 12 104,84 -5 604,84 1,86 

Sisäiset kulut 95 065,78 92 537,16 2 528,62 0,97 

TOIMINTAKULUT 382 209,34 399 532,09 -17 322,75 1,05 

TOIMINTAKATE -22 790,66 -130 233,83 107 443,17 5,71 

Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahoitus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vuosikate -22 790,66 -130 233,83 107 443,17 5,71 

Suunnitelman mukaiset poistot 970,03 681,42 288,61 0,70 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 970,03 681,42 288,61 0,70 

Poistot + satunnaiset 970,03 681,42 288,61 0,70 

Tulos -21 820,63 -129 552,41 107 731,78 5,94 

Toimialue Liikelaitokset -21 820,63 -129 552,41 107 731,78 5,94 

  0,00 8 601 565,00 -15 201 565,04 
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Toteutuminen lajeittain 

Muutettu 

talousarvio 2019
Toteuma 2019 Tot-% Toteuma 2018 muutos-%

403 620 835 € 401 834 802 € 99,56 % 394 463 851 € 1,87 %

334 586 026 € 334 518 300 € 99,98 % 327 138 512 € 2,26 %

334 586 026 € 334 518 300 € 99,98 % 327 138 512 € 2,26 %

306 041 620 € 305 634 774 € 99,87 % 298 577 222 € 2,36 %

2 382 526 € 3 944 245 € 165,55 % 4 389 381 € -10,14 %

100 000 € 536 549 € 1 412 737 € -62,02 %

440 219 € 327 413 € 74,37 % 506 751 € -35,39 %

47 897 € 237 053 € 494,92 % 257 808 € -8,05 %

240 340 € 0,00 %

444 331 € 731 112 € 164,54 % 685 497 € 6,65 %

8 681 € 4 999 €

1 109 738 € 2 103 437 € 189,54 % 1 521 591 € 38,24 %

297 540 825 € 294 340 912 € 98,92 % 287 465 131 € 2,39 %

268 766 036 € 263 546 120 € 98,06 % 263 200 292 € 0,13 %

Jäsenkuntien palvelumaksut suoritehinnaston mukaisesti 89 926 850 € 81 724 087 € 90,88 % 87 303 801 € -6,39 %

Jäsenkuntien palvelumaksut KuntaMaisema-laskutuksen mukaisesti 178 839 186 € 181 822 033 € 101,67 % 175 896 491 € 3,37 %

28 774 790 € 30 794 792 € 107,02 % 24 264 839 € 26,91 %

6 118 269 € 7 349 617 € 120,13 % 6 722 710 € 9,33 %

405 000 € 526 272 € 129,94 % 557 141 € -5,54 %

400 000 € 522 755 € 130,69 % 552 736 € -5,42 %

5 000 € 3 453 € 69,06 % 4 405 € -21,60 %

64 €

19 565 471 € 19 591 405 € 100,13 % 19 635 553 € -0,22 %

12 611 856 € 12 941 219 € 102,61 % 13 114 237 € -1,32 %

6 953 615 € 6 650 186 € 95,64 % 6 521 316 € 1,98 %

2 901 800 € 3 007 481 € 103,64 % 2 652 764 € 13,37 %

5 672 135 € 5 758 368 € 101,52 % 5 715 832 € 0,74 %

69 034 809 € 67 316 501 € 97,51 % 67 325 339 € -0,01 %

-397 195 835 € -404 488 856 € 101,84 % -388 065 009 € 4,23 %

-328 161 026 € -337 172 355 € 102,75 % -320 739 670 € 5,12 %

-171 726 134 € -178 667 745 € 104,04 % -167 992 712 € 6,35 %

-140 833 982 € -145 918 558 € 103,61 % -137 452 489 € 6,16 %

-16 379 698 € -15 218 159 € 92,91 % -14 740 688 € 3,24 %

-69 006 104 € -59 738 440 € 86,57 % -57 594 057 € 3,72 %

-21 111 358 € -18 948 128 € 89,75 % -18 394 023 € 3,01 %

-708 155 € -1 398 591 € 197,50 % -1 133 822 € 23,35 %

-11 041 374 € -18 448 404 € 167,08 % -17 204 694 € 7,23 %

-586 542 € -2 382 543 € 406,20 % -2 112 058 € 12,81 %

-122 124 € -32 891 € 26,93 % -53 825 € -38,89 %

-403 728 € -515 253 € 127,62 % -581 257 € -11,36 %

-153 627 € -568 737 € 370,21 % -266 430 € 113,47 %

-4 895 100 € -6 715 301 € 137,18 % -5 995 493 € 12,01 %

-12 866 329 € -15 583 583 € 121,12 % -13 737 558 € 13,44 %

-47 039 € -31 076 € 66,06 % -45 171 € -31,21 %

-4 858 923 €

-79 240 € -5 762 023 € 7271,63 % -5 442 740 € 5,87 %

-29 889 € -129 072 € 431,84 % -140 484 € -8,12 %

-98 359 € -5 223 € 5,31 % -1 804 € 189,55 %

-98 € -258 565 € 265124,81 % -190 135 € 35,99 %

-621 825 € -45 371 € 7,30 % -49 742 € -8,79 %

-24 743 € -977 251 € 3949,59 % -839 978 € 16,34 %

-24 381 € -6 920 € 28,38 % -7 680 € -9,90 %

-12 675 € 0,00 %

-140 518 € -21 877 € 15,57 % -10 686 € 104,73 %

2 309 561 € -34 416 € -1,49 % -27 504 € 25,13 %

68 285 € 2 908 680 € 4259,61 % 2 380 935 € 22,17 %

138 524 € 132 322 € 4,69 %

-2 143 940 € -1 395 918 € 53,59 %

-30 892 152 € -32 749 188 € 106,01 % -30 540 223 € 7,23 %

-26 352 337 € -27 799 983 € 105,49 % -25 944 408 € 7,15 %

-4 539 815 € -4 949 204 € 109,02 % -4 595 815 € 7,69 %

TOIMINTATUOTOT

ULKOISET TUOTOT

Myyntituotot/Liikevaihto

Myyntituotot

Valtion korv tutkimustoiminnan evo

Muut korvaukset

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä

Korvaukset jäsenkunnilta

Korvaukset muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä

Muut suoritteiden myyntituotot

Tkv:n perusteella saadut korvaukset valtiolla

Valtiolta korvaukset (hankkeet ja projektit)

Lääkäreiden koulutuskorvaus

Sairaanhoitoon saadut korvaukset

Pakolaisten toimeentulokorvaukset

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut

Sosiaalitoimen maksut

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Sisäiset tuotot

Liiketoiminnan tuotot

Kanttiinin myynti

Kanttiinin veikkausmyynti

Kansaneläkelaitoksen korvaukset työterveys

Muut liiketoiminnan tuotot

Vakituiset palkat muu henkilöstö

Sijaisten palkat lääkärit

Sijaisten palkat hoitohenkilöstö

Sijaisten palkat muu henkilöstö

Ylimääräiset palkat lääkärit

Ylimääräiset palkat hoitohenkilöstö

TOIMINTAKULUT

ULKOISET KULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakituiset palkat lääkärit

Vakituiset palkat hoitohenkilöstö

Varallaolokorvaukset

Työllistämispalkat

Kokouspalkkiot

Maksetut lääkärinlausuntopalkkiot

Konsulttisopimuspalkkiot

Ylimääräiset palkat muu henkilöstö

Erilliskorvaukset lääkärit

Erilliskorvaukset hoitohenkilöstö

Erilliskorvaukset muu henkilöstö

Lomarahat ja -korvaukset lääkärit

Lomarahat ja -korvaukset

Jaksotetut palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Asiantuntijapalkkiot

Työnohjauspalkkiot

Luentopalkkiot

Muut palkkiot

Sairasvakuutuskorvaukset ja vanhempainrahat

Tapaturmakorvaukset
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-98 736 535 € -100 600 591 € 101,89 % -93 253 048 € 7,88 %

-55 158 140 € -55 260 131 € 100,18 % -47 700 162 € 15,85 %

-19 890 059 € -21 115 058 € 106,16 % -18 505 354 € 14,10 %

-934 160 € -1 117 903 € 119,67 % -972 724 € 14,92 %

-464 150 € -467 444 € 100,71 % -533 255 € -12,34 %

-24 926 091 € -23 706 506 € 95,11 % -19 767 878 € 19,92 %

-7 970 080 € -7 770 194 € 97,49 % -6 950 882 € 11,79 %

-973 600 € -1 083 026 € 111,24 % -970 070 € 11,64 %

-43 578 395 € -45 340 460 € 104,04 % -45 552 886 € -0,47 %

-1 010 249 € -1 219 869 € 120,75 % -1 248 590 € -2,30 %

-3 835 624 € -4 217 790 € 109,96 % -3 811 622 € 10,66 %

-984 088 € 1 383 553 € -140,59 % -1 899 283 € -172,85 %

-6 067 881 € -6 950 940 € 114,55 % -5 876 329 € 18,29 %

-1 710 442 € -1 664 738 € 97,33 % -1 486 603 € 11,98 %

-2 792 534 € -3 959 750 € 141,80 % -3 214 233 € 23,19 %

-1 004 520 € -934 145 € 92,99 % -890 772 € 4,87 %

-9 868 723 € -11 061 642 € 112,09 % -10 730 253 € 3,09 %

-8 122 614 € -8 316 067 € 102,38 % -7 903 914 € 5,21 %

-8 181 719 € -8 399 072 € 102,66 % -8 491 286 € -1,09 %

-26 351 901 € -27 342 509 € 103,76 % -26 728 457 € 2,30 %

-26 351 901 € -27 342 509 € 103,76 % -26 728 457 € 2,30 %

-625 386 € -572 195 € 91,49 % -742 719 € -22,96 %

-2 212 580 € -2 353 266 € 106,36 % -1 794 281 € 31,15 %

-143 329 € -100 504 € 70,12 % -213 110 € -52,84 %

-7 730 205 € -7 500 988 € 97,03 % -7 184 881 € 4,40 %

-9 744 105 € -10 579 920 € 108,58 % -9 959 003 € 6,23 %

-1 698 839 € -1 935 812 € 113,95 % -1 957 744 € -1,12 %

-407 644 € -413 381 € 101,41 % -400 834 € 3,13 %

-1 443 225 € -1 662 903 € 115,22 % -1 673 710 € -0,65 %

-1 200 519 € -1 140 598 € 95,01 % -1 610 764 € -29,19 %

-772 539 € -541 065 € 70,04 % -664 718 € -18,60 %

-197 384 € -189 587 € 96,05 % -213 879 € -11,36 %

-176 146 € -352 291 € 200,00 % -312 815 € 12,62 %

-13 205 848 € -14 531 314 € 110,04 % -16 987 490 € -14,46 %

-13 205 848 € -14 531 314 € 110,04 % -16 954 290 € -14,29 %

-33 200 € -100,00 %

-18 140 609 € -16 030 196 € 88,37 % -15 777 964 € 1,60 %

-15 563 732 € -13 459 554 € 86,48 % -13 328 337 € 0,98 %

-2 576 877 € -2 570 642 € 99,76 % -2 449 627 € 4,94 %

-69 034 809 € -67 316 501 € 97,51 % -67 325 339 € -0,01 %

-9 258 568 € -3 457 294 € 37,34 % -7 362 949 € -53,04 %

-21 291 968 € -24 426 774 € 114,72 % -23 082 333 € 5,82 %

-15 079 679 € -16 332 865 € 108,31 % -14 069 098 € 16,09 %

-7 573 697 € -7 738 769 € 102,18 % -7 275 711 € 6,36 %

-8 416 704 € -9 255 672 € 109,97 % -9 567 060 € -3,25 %

-7 414 193 € -6 105 129 € 82,34 % -5 968 188 € 2,29 %

-65 000 € 256 345 € -394,38 % -150 153 € -270,72 %

49 019 € 30 162 € 62,52 %

257 299 € 48 988 € 425,23 %

-65 000 € -40 298 € 62,00 % -29 423 € 36,96 %

-9 674 € -199 881 € -95,16 %

-6 360 000 € -6 826 490 € 107,33 % -6 571 961 € 3,87 %

-6 360 000 € -6 826 490 € 107,33 % -6 571 961 € 3,87 %

-6 360 000 € 0,00 %

-1 039 852 € -1 381 087 € -24,71 %

-2 934 640 € -2 611 751 € 12,36 %

-665 561 € -498 505 € 33,51 %

-2 179 659 € -2 079 528 € 4,82 %

-6 777 € -1 091 €

622 634 € 323 273 € 92,60 %

0 € 401 970 € -100,00 %

492 164 € 7 836 € 6180,90 %

130 470 € -86 533 € -250,78 %

0 € -8 601 565 € 0 €

Palvelujen ostot

Perhehoidon palkkiot

Muiden palvelujen ostot

Toimistopalvelut

ICT-palvelut

Vakuutukset

Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

Asiakaspalvelujen ostot

Erikoissairaanhoito

Kuntoutuspalvelut

Perusterveydenhuolto

Sosiaalipalvelut

Vammaispalvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Toimistotarvikkeet

Elintarvikkeet

Vaatteisto

Lääkkeet, laboratorio- ja apteekkitarvikkeet

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Matkustus- ja kuljetuspalvelut

Henkilöstön koulutus

Asiantuntijapalvelut

Laboratorio- ja röntgenpalvelut

Muut palvelut

Kanttiinin ostot

Muut aineet tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Muut toimintakulut

Hoitotarvikkeet

Kuntoutuksen apuvälineet

Puhdistusaineet ja tarvikkeet

Lämmitys, sähkö ja vesi

Kalusto

Huolto- ja kunnossapitotarvikkeet

Sisäiset tekniset palvelut

Sisäiset tietohallinto palvelut

Sisäiset muut laskutettavat palvelut

Sisäiset muut kohdistettavata palvelut

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Vuokrakulut

Muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut

Sisäiset kulut

Sisäiset organisaation johdon kulut

Sisäiset henkilöstöpalvelut

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot (epäolennaiset, ellei muissa tuotoissa/kuluissa)

Kertaluonteiset poistot

Tilikauden yli- ja alipariarvot

Poistot tietokoneohjelmista

Poistot rakennuksista

Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot koneista ja kalustosta

Rahastojen muutos / Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN TULOS

Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilinpäätössiirrot

Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät

Arvonalentumiset

Poistot muista aineellisista hyödykkeistä
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Kuntien palvelumaksut 
Maisema- Tilikauden Sotekust yht. Suoriteper. Maisema- Kuntien maksamat Ed.tilikausien Sotekust yht. ed.tilik. Tilikauden sote-kust.

Kunta Oma toiminta Ostopalvelut    hyvitys maksut laskutus (Ylijäämä)palautus tasattuna ennakot ennakot ennakot yhteensä ylijäämäpalautus ylijäämäpal. jälk. ja maksujen erotus

(Soite maksanut kunnille) Palautetaan (+) /

peritään lisää (-)

Halsua 1 475 405,52 281 211,88 55 812,73 3 814 398,83 -118 660,36 1 844,52 264 284,04 5 245 729,08 1 614 960 3 463 536 5 078 496 -121 495 5 124 234,58 -167 233,08

Kannus 4 914 841,96 1 626 622,43 -167 066,30 263 589,40 13 497 111,79 8 711,20 967 934,76 19 175 875,71 6 101 064 13 084 632 19 185 696 -510 922 18 664 954,11 9 820,29

Kaustinen 4 800 814,85 1 600 834,90 -588 149,01 204 710,56 10 348 891,35 6 765,35 877 560,55 15 496 307,45 4 525 080 9 704 688 14 229 768 -400 633 15 095 674,92 -1 266 539,45

Lestijärvi 886 931,95 233 772,68 35 308,14 2 401 935,75 1 166,88 168 566,90 3 390 548,50 1 076 040 2 307 744 3 383 784 -85 731 3 304 817,49 -6 764,50

Perho 3 093 989,11 411 457,97 -28 576,36 135 339,89 8 179 815,75 4 472,76 526 723,53 11 269 775,59 3 455 520 7 410 912 10 866 432 -296 387 10 973 388,83 -403 343,59

Toholampi 3 800 794,73 964 464,84 -341 658,63 149 089,46 7 383 363,76 4 927,16 666 778,30 11 294 203,02 3 619 488 7 762 584 11 382 072 -322 931 10 971 272,44 87 868,98

Veteli 3 394 414,59 901 914,43 -53 630,94 151 676,49 9 168 180,33 5 012,66 640 776,73 12 926 790,83 4 039 992 8 664 408 12 704 400 -337 961 12 588 830,28 -222 390,83

Kokkola 55 709 002,48 12 113 627,40 -2 211 129,29 2 283 147,93 110 973 382,89 75 454,28 9 900 228,14 169 043 257,56 51 716 760 110 914 536 162 631 296 -4 998 264 164 044 993,27 -6 411 961,56

Kruunupyy 6 758 599,90 1 851 816,13 -331 708,19 311 832,68 15 852 725,78 10 305,56 1 252 651,17 23 200 920,69 7 219 896 15 484 200 22 704 096 -625 191 22 575 729,81 -496 824,69

Reisjärvi 1 961 539,95 1 532 994,90 131 411,44 202 226,34 3 828 172,63 0 0 0 -99 531 3 728 641,63

Jäsenkunnat yht 86 796 335,04 21 518 717,56 -3 721 918,72 3 721 918,72 181 822 032,57 -118 660,36 118 660,36 15 265 504,11 274 871 581,06 83 368 800 178 797 240 262 166 040 -7 799 044 267 072 537 -8 877 368,43

271 043 408,43 -7 699 513 263 343 896

Alavieska 640 006,27 -239 209,00 -17 901,00 382 896,27

Haapajärvi 628 698,69 619,00 -68 258,00 -24 863,00 536 196,69

Kalajoki 7 231 593,11 64 441,54 -398 191,02 -532 369,00 6 365 474,63

Nivala 2 260 279,94 28 244,00 -257 848,70 -53 447,00 1 977 228,24

Sievi 1 713 595,49 24 670,00 -104 649,30 -87 113,00 1 546 503,19

Ylivieska 2 513 081,00 19 754,52 -282 514,80 -74 417,00 2 175 903,72

Pietarsaari 3 819 409,91 38 195,66 -6 696,00 3 850 909,57

Kinnula 30 185,20 -2 761,00 27 424,20

Evijärvi 158 109,50 4 613,82 -2 954,00 159 769,32

Sopimuskun 18 994 959,11 180 538,54 -1 350 670,82 -802 521,00 17 022 305,83

Oyks kall.hoid 1 350 670,82

Sop.kun yht 18 994 959,11 180 538,54 0,00

Muut ulkok 8 895 399,94

Ulkok yht 8 895 399,94

YHTEENSÄ 114 686 694,09 21 699 256,10 -3 721 918,72 3 721 918,72 181 822 032,57 -118 660,36 118 660,36 15 265 504,11 274 871 581,06 83 368 800,00 178 797 240,00 262 166 040,00 -7 799 043,70 267 072 537,36 -8 877 368,43

Suoriteperusteinen laskutus Kalliiden hoitojen tasaus Suurten kustannusten 

tasaus
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Soiten suoritehinnastoon perustuva jäsenkuntalaskutus 1.1. – 31.12.2019 

HALSUA KANNUS KOKKOLA KRUUNUPYY LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI TOHOLAMPI VETELI Yhteensä

1 426 651,59 5 159 131,12 52 996 156,09 6 712 698,48 901 714,86 2 789 100,32 3 526 415,29 3 582 981,52 3 415 637,29 85 250 504,79

-264 284,04 -967 934,76 -9 900 228,14 -1 252 651,17 -168 566,90 -526 723,53 -666 778,30 -640 776,73 -15 265 504,11

-121 495 -510 922 -4 998 264 -625 191 -85 731 -296 387 -99 531 -322 931 -337 961 -7 799 043,70

55 812,73 263 589,40 2 283 147,93 311 832,68 35 308,14 135 339,89 131 411,44 149 089,46 151 676,49 3 721 918,72

-167 066,30 -2 211 129,29 -331 708,19 -28 576,36 -341 658,63 -53 630,94 -3 721 918,72

1 756 617,40 6 541 464,39 67 822 629,88 8 610 416,03 1 120 704,63 3 505 447,08 3 494 534,85 4 765 259,57 4 296 329,02 108 315 052,60

281 211,88 1 626 622,43 12 113 627,40 1 851 816,13 233 772,68 411 457,97 1 532 994,90 964 464,84 901 914,43 21 518 717,56

8 659,74 69 717,70 456 540,79 253 254,25 641,72 4 039,40 98 658,80 23 493,97 20 234,24 964 891,07

8 552,74 60 367,36 319 954,30 29 704,23 641,72 3 108,40 52 165,03 10 444,37 16 270,95 509 452,27

107,00 9 350,34 136 586,49 223 550,02 931,00 46 493,77 13 049,60 3 963,29 455 438,80

4 289,00 405 356,13 2 005 250,47 237 698,33 5 152,80 26 680,24 116 288,93 350 473,26 126 884,24 3 364 613,19

671,00 397 123,55 1 197 104,49 80 370,33 462,80 18 978,24 91 428,93 125 181,26 126 884,24 2 086 126,36

3 618,00 8 232,58 808 145,98 157 328,00 4 690,00 7 702,00 24 860,00 225 292,00 1 278 486,83

100,00 47 651,32 1 001 123,88 75 535,00 1 914,96 7 370,03 15 562,69 6 365,80 137 542,00 1 585 125,70

100,00 47 651,32 1 001 123,88 75 535,00 1 914,96 7 370,03 11 944,69 6 365,80 137 542,00 1 581 507,70

3 618,00 3 618,00

118 001,00 39 395,38 65 505,86 222 902,24

118 001,00 39 395,38 65 505,86 222 902,24

268 163,14 985 896,28 8 611 316,88 1 219 822,69 226 063,20 373 368,30 1 302 484,48 584 131,81 617 253,95 15 381 185,36

268 163,14 985 896,28 8 611 316,88 1 219 822,69 226 063,20 373 368,30 1 302 484,48 584 131,81 617 253,95 15 381 185,36

1 475 405,52 4 914 841,96 55 709 002,48 6 758 599,90 886 931,95 3 093 989,11 1 961 539,95 3 800 794,73 3 394 414,59 86 796 335,04

Kalliin hoidon tasaus 204 710,56

Kalliin hoidon hyvitys -588 149,01

KAUSTINEN

LASKUTETTAVA 4 740 018,22

SUORITEPERUSTEINEN KUNTALASKUTUS 

YHTEENSÄ

6 401 649,75

PIIRIN ULKOPUOLELTA OSTETTU ESH YHTEENSÄ 1 600 834,90

*2300 Kunt ja neuron osaamisalue 29 650,46

*V231 Neurologia 8 243,17

*V235 Fysiatria ja kroon.kipu 21 407,29

*4300 Lasten ja nuorten sairaala 86 539,79

*V431 Lastentaudit ja lasten neuro 47 921,52

*V432 Lastenpsyk. ja kehitysvamma 38 618,27

*4600 Psykiatria ja päihdepalvelut 291 960,02

*V462 Aikuispsykiatria, osastohoito 291 960,02

*V463 Psykiatrian avohoito

*5400 Kehityspoli ja sosiaalityö

*V591 Kehityspkl

*6100 Terv- ja sairaanhoitopalv yht 1 192 684,63

*V611 Terv. ja sair.hoitopalv yht 1 192 684,63

SOITEN OMA PALVELUTUOTANTO YHTEENSÄ 4 800 814,85

Vanhojen ylijäämien palautus

Tilikauden ylijäämäpalautus

-400 632,53

-877 560,55

72 691,27 326 443,65 4 253 592,11 454 720,85 57 432,00 164 153,50 104 500,82 248 896,72 352 737,08 6 403 752,16

68 894,27 286 907,65 3 981 824,89 430 542,85 51 867,00 150 149,50 83 685,60 232 550,72 331 118,08 5 961 246,72

2 266,00 2 266,00

2 793,00 2 793,00

146,00 146,00

3 797,00 39 536,00 271 767,22 24 178,00 5 565,00 14 004,00 14 474,22 16 346,00 21 619,00 436 164,44

1 136,00 1 136,00

5 239,00 5 239,00

5 239,00 5 239,00

57 480,30 687 896,54 8 376 281,17 1 020 675,10 87 453,60 568 000,48 223 624,64 483 050,13 268 648,26 12 650 709,90

35 614,30 482 495,54 4 838 411,69 540 733,10 49 538,60 461 244,48 193 434,64 214 341,13 192 600,26 7 625 082,42

21 866,00 205 401,00 3 537 869,48 479 942,00 37 915,00 106 756,00 30 190,00 268 709,00 76 048,00 5 025 627,48

19 588,00 269 844,00 4 098 811,00 152 012,00 6 173,00 97 363,00 187 439,00 96 737,00 177 414,00 5 348 478,00

19 588,00 269 844,00 4 098 811,00 152 012,00 6 173,00 97 363,00 184 569,00 96 737,00 177 414,00 5 345 608,00

2 870,00 2 870,00

*2300 Kunt ja neuron osaamisalue 368 584,16

*V231 Neurologia 343 706,16

*V232 Lasten ja nuorten kuntoutus

*V233 Aikuisten/työik kuntoutus

*V234 Ikääntyneiden kuntoutus

*V235 Fysiatria ja kroon.kipu 24 878,00

*V236 Apuvälinekeskus

*2400 Psykologipalvelut

*V240 Psykologipalvelut

*4300 Lasten ja nuorten sairaala 877 599,68

*V431 Lastentaudit ja lasten neuro 616 668,68

*V432 Lastenpsyk. ja kehitysvamma 260 931,00

*V462 Aikuispsykiatria, osastohoito 243 097,00

*4600 Psykiatria ja päihdepalvelut 243 097,00

*V463 Psykiatrian avohoito  
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2 815,00 23 420,00 187 029,53 414,00 2 976,00 21 543,00 7 920,00 18 641,00 11 859,00 295 594,53

2 815,00 23 420,00 187 029,53 414,00 2 976,00 21 543,00 7 920,00 18 641,00 11 859,00 295 594,53

97 194,22 403 186,95 4 190 467,06 462 452,76 55 920,67 159 131,42 89 291,58 352 667,05 263 923,96 6 375 249,54

97 194,22 403 186,95 4 190 467,06 462 452,76 55 920,67 159 131,42 89 291,58 352 667,05 263 923,96 6 375 249,54

25 525,44 83 840,48 443 284,75 29 303,28 7 591,00 48 727,44 16 213,40 61 648,68 57 372,76 851 559,99

25 525,44 83 840,48 443 284,75 29 303,28 7 591,00 48 727,44 16 213,40 61 648,68 57 372,76 851 559,99

193 572,32 638 264,88 8 195 319,84 1 011 384,78 167 260,04 443 449,26 271 092,22 421 719,04 485 138,54 12 389 114,98

171 624,32 543 413,88 7 257 689,84 890 869,78 153 128,04 389 918,26 234 684,22 359 595,04 411 030,54 10 891 248,98

21 948,00 94 851,00 937 630,00 120 515,00 14 132,00 53 531,00 36 408,00 62 124,00 74 108,00 1 497 866,00

1 006 538,97 2 481 945,46 25 964 217,02 3 627 637,13 502 125,64 1 591 621,01 1 056 219,29 2 117 435,11 1 777 320,99 42 476 636,94

70 449,30 256 560,90 2 983 462,00 324 623,50 23 931,00 159 928,10 87 110,90 123 635,10 134 752,30 4 398 146,50

231 476,99 474 175,67 5 515 423,01 932 494,75 143 216,36 459 278,36 421 537,12 549 588,72 501 520,69 9 905 226,95

342 322,10 1 127 607,22 10 767 783,88 1 508 221,79 254 233,28 653 644,14 319 703,05 849 378,02 713 566,66 17 362 429,40

78 067,00 284 333,50 2 624 851,50 380 117,00 37 632,00 151 925,00 102 727,00 183 549,00 185 511,00 4 222 198,50

284 223,58 339 268,17 4 072 696,63 482 180,09 43 113,00 166 845,41 125 141,22 411 284,27 241 970,34 6 588 635,59

*5400 Kehityspoli ja sosiaalityö 18 977,00

*V591 Kehityspkl 18 977,00

*V625 Med.pkl, päiväsair ja skopia 301 013,87

*6200 Vastaanottopalvelut 301 013,87

*6300 Suun terveydenhuolto 78 052,76

*V635 Hammas- ja suusair. +päivystys 78 052,76

*6400 Päivystys- ja diagn.palvelut 561 914,06

*V641 Yht.päiv, päiv- ja valvontaos 479 295,06

*V643 Radiologia 82 619,00

*6500 Somatiikan palvelualue 2 351 576,32

*V651 Naisten klinikka 233 693,40

*V652 Kardiologia ja med.osastot 676 515,28

*V653 Kirurgia ja onkologia 825 969,26

*V654 Aistiklinikka 193 485,50

*V655 Anes, leikkaus, teho, dialyysi 421 912,88  
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Soiten suoritehinnastoon perustuva sopimuskuntalaskutus 1.1. – 31.12.2019 

ALAVIESKA EVIJÄRVI KALAJOKI KINNULA NIVALA PIETARSAARI SIEVI YLIVIESKA Yhteensä

400 797,27 162 723,32 6 897 843,63 30 185,20 2 030 675,24 3 857 605,57 1 633 616,19 2 250 320,72 19 175 497,65

1 350 670,82

-239 209,00 -398 191,02 -257 848,70 -104 649,30 -282 514,80 -1 350 670,82

640 006,27 162 723,32 7 296 034,65 30 185,20 2 288 523,94 3 857 605,57 1 738 265,49 2 532 835,52 19 175 497,65

4 613,82 64 441,54 28 244,00 38 195,66 24 670,00 19 754,52 180 538,54

8,00 58 156,00 28 140,00 18 626,00 13 802,00 18 000,00 136 732,00

8,00 8,00

58 156,00 28 140,00 18 626,00 13 802,00 18 000,00 136 724,00

804,00 804,00 2 048,00

440,00

804,00 804,00 1 608,00

136,38 136,38

136,38 136,38

4 605,82 5 481,54 104,00 19 433,28 10 064,00 1 754,52 41 622,16

4 605,82 5 481,54 104,00 19 433,28 10 064,00 1 754,52 41 622,16

640 006,27 158 109,50 7 231 593,11 30 185,20 2 260 279,94 3 819 409,91 1 713 595,49 2 513 081,00 18 994 959,11

Kalliin hoidon tasaus -68 258,00

SUORITEPERUSTEINEN KUNTALASKUTUS 

YHTEENSÄ

629 317,69

HAAPAJÄRVI

KUNTALASKUTUS YHT. 561059,69

*V432 Lastenpsyk. ja kehitysvamma

PIIRIN ULKOPUOLELTA OSTETTU ESH 

YHTEENSÄ

619,00

*4300 Lasten ja nuorten erityispalv

*V431 Lastentaudit ja lasten neuro

*5400 Kehityspoli ja sosiaalityö

*V591 Kehityspkl

*V463 Psykiatrian avohoito

*4600 Psykiatria ja päihdepalvelut 440,00

*V462 Aikuispsykiatrian osastohoito 440,00

*6100 Terv- ja sairaanhoitopalv yht 179,00

*V611 Terv. ja sair.hoitopalv yht 179,00

SOITEN OMA PALVELUTUOTANTO 

YHTEENSÄ

628 698,69

Tasaus Pohjois-Pohjanmaan shp

10 129,57 4 771,00 467 244,33 41 419,14 242 326,92 119 193,81 66 608,95 956 953,72

8 836,57 4 016,00 405 411,38 36 275,30 222 657,89 106 727,20 54 536,30 842 489,64

896,00 292,00 13 087,00 1 782,00 5 525,00 4 738,00 3 735,00 30 499,00

146,00 146,00 16 116,00 2 182,00 6 382,00 4 054,00 3 833,00 33 351,00

1 676,00 146,00 1 822,00

171,00 28 788,95 1 033,84 7 024,03 3 382,61 4 212,65 44 908,08

251,00 146,00 2 165,00 146,00 592,00 292,00 292,00 3 884,00

684,00 696,00 189,00 593,00 2 162,00

684,00 696,00 189,00 593,00 2 162,00

111 590,14 60 693,40 892 292,13 3 115,40 765 264,20 629 225,79 551 714,88 743 490,25 3 909 779,59

85 906,14 46 465,40 695 976,13 3 115,40 411 190,20 466 383,79 358 089,88 488 382,25 2 574 444,59

25 684,00 14 228,00 196 316,00 354 074,00 162 842,00 193 625,00 255 108,00 1 335 335,00

354 185,00 4 254,00 529 927,00 0,00 659 465,00 375 030,00 202 125,00 665 570,00 3 081 927,00

353 273,00 509 936,00 648 429,00 342 297,00 198 066,00 661 426,00 3 001 498,00

912,00 4 254,00 19 991,00 11 036,00 32 733,00 4 059,00 4 144,00 80 429,00

4 029,00

*2300 Kunt ja neuron osaamisalue 5 260,00

*V231 Neurologia

*V232 Lasten ja nuorten kuntoutus 444,00

*V233 Aikuisten/työik kuntoutus 492,00

*V234 Ikääntyneiden kuntoutus

*V235 Fysiatria ja kroon.kipu 295,00

*V236 Apuvälinekeskus

*2400 Psykologipalvelut

*V240 Psykologipalvelut

*4300 Lasten ja nuorten sairaala 152 393,40

*V431 Lastentaudit ja lasten neuro 18 935,40

*V432 Lastenpsyk. ja kehitysvamma 133 458,00

*4600 Psykiatria ja päihdepalvelut 291 371,00

*V462 Aikuispsykiatria, osastohoito 288 071,00

*V463 Psykiatrian avohoito 3 300,00  
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39 067,00 39 067,00

39 067,00 39 067,00

23 505,00 4 891,00 25 177,00 7 274,00 3 923,00 68 118,00

23 505,00 4 891,00 25 177,00 7 274,00 3 923,00 68 118,00

8 266,00 8 682,00 351 738,24 21 349,00 76 630,52 72 909,42 54 767,76 605 816,99

8 266,00 8 682,00 351 738,24 21 349,00 76 630,52 72 909,42 54 767,76 605 816,99

2 074,00 1 800,00 56 254,88 2 011,00 58 779,20 12 265,28 13 526,24 147 157,60

2 074,00 1 800,00 56 254,88 2 011,00 58 779,20 12 265,28 13 526,24 147 157,60

20 824,00 11 640,70 938 918,33 2 160,00 98 988,70 299 977,68 83 010,80 90 631,90 1 569 358,43

13 872,00 10 733,70 821 431,33 2 160,00 88 365,70 258 568,68 64 394,80 74 271,90 1 352 826,43

6 952,00 907,00 117 487,00 10 623,00 41 409,00 18 616,00 16 360,00 216 532,00

132 937,56 66 268,40 3 971 029,20 24 909,80 666 195,90 2 112 073,80 625 442,30 874 562,90 8 614 618,78

64 702,40 27 571,70 461 844,10 16 526,80 348 321,30 774 035,00 215 811,20 538 410,00 2 498 329,60

19 168,46 5 055,00 1 105 135,56 121 243,00 246 124,84 132 704,00 126 927,00 1 794 653,86

25 391,70 21 653,70 1 330 567,56 4 332,00 117 229,60 446 689,50 100 652,10 85 772,90 2 146 668,66

9 140,00 5 102,00 365 054,00 1 738,00 37 720,00 226 923,50 59 896,00 59 461,00 781 608,50

14 535,00 6 886,00 708 427,98 2 313,00 41 682,00 418 300,96 116 379,00 63 992,00 1 393 358,16

*5400 Kehityspoli ja sosiaalityö 3 348,00

*5200 Asumispalvelut

*V521 Maria-Katariina

*V591 Kehityspkl 3 348,00

*6200 Vastaanottopalvelut 11 474,05

*V625 Med.pkl, päiväsair ja skopia 11 474,05

*6300 Suun terveydenhuolto 447,00

*V635 Hammas- ja suusair. +päivystys 447,00

*6400 Päivystys- ja diagn.palvelut 23 206,32

*V641 Yht.päiv, päiv- ja valvontaos 19 028,32

*V643 Radiologia 4 178,00

*6500 Somatiikan palvelualue 141 198,92

*V651 Naisten klinikka 51 107,10

*V652 Kardiologia ja med.osastot 38 296,00

*V653 Kirurgia ja onkologia 14 379,60

*V654 Aistiklinikka 16 574,00

*V655 Anes, leikkaus, teho, dialyysi 20 842,22  
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Kuntaraportti 

Kuntaraportti Numerus Kaikki Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Reisjärvi

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Nettokustannukset € -181 822 032,56 -3 814 398,83 -13 497 111,79 -10 348 891,35 -110 973 382,89 -15 852 725,78 -2 401 935,74 -8 179 815,75 -7 383 363,76 -9 168 180,33 -202 226,34

Netto / asukas € -2 426,04 -3 274,15 -2 458,74 -2 425,91 -2 326,68 -2 437,04 -3 260,81 -2 892,91 -2 373,13 -2 899,85

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Nettokustannukset € -11 771 005,20 -132 600,60 -974 487,43 -456 278,10 -8 613 223,94 -404 084,24 -118 545,85 -309 414,30 -293 002,54 -469 368,20 0,00

Netto / asukas € -157,06 -113,85 -176,42 -106,34 -178,97 -61,86 -160,29 -109,35 -93,72 -147,71

Aikuissosiaalityö

Nettokustannukset € -3 888 564,41 -25 570,09 -227 901,51 -216 114,75 -2 864 020,26 -164 500,70 -29 159,76 -102 134,20 -133 199,94 -125 963,20 0,00

Netto / asukas € -51,88 -21,95 -41,42 -50,58 -60,10 -25,27 -39,57 -36,15 -42,80 -39,79

Hoito ja hoivapalvelut

Nettokustannukset € -76 063 935,87 -1 975 771,35 -5 232 541,05 -4 357 451,94 -43 866 059,30 -8 003 705,01 -1 352 262,05 -3 420 954,94 -2 964 421,47 -4 890 768,76 0,00

Netto / asukas € -1 014,92 -1 696,05 -951,09 -1 019,83 -919,46 -1 229,35 -1 834,37 -1 210,93 -952,59 -1 544,92

Lääkinnällinen kuntoutus

Nettokustannukset € -6 218 195,17 -67 026,47 -686 867,59 -357 071,27 -3 639 544,24 -499 289,27 -57 296,60 -273 003,07 -349 420,66 -288 676,00 0,00

Netto / asukas € -82,97 -57,49 -124,22 -83,21 -75,91 -76,33 -77,32 -96,30 -111,39 -90,75

Suun terveydenhuolto

Nettokustannukset € -7 411 305,75 -127 323,85 -759 685,37 -479 257,69 -4 215 856,81 -597 872,51 -83 262,40 -322 959,58 -409 826,28 -415 261,26 0,00

Netto / asukas € -98,89 -108,02 -137,18 -110,86 -87,85 -91,38 -112,24 -113,00 -130,83 -129,64

Perhepalvelut

Nettokustannukset € -21 661 892,46 -400 480,80 -1 091 023,09 -1 309 090,87 -15 343 134,54 -1 287 868,27 -295 882,82 -715 380,67 -601 307,96 -617 723,44 0,00

Netto / asukas € -289,03 -343,44 -196,79 -305,02 -321,84 -196,76 -402,29 -249,99 -192,05 -193,33

Vammaispalvelut

Nettokustannukset € -32 185 169,22 -684 385,00 -2 622 262,62 -1 860 237,11 -19 618 834,00 -2 560 294,81 -118 458,30 -1 922 082,29 -1 500 000,46 -1 298 614,63 0,00

Netto / asukas € -429,44 -587,47 -485,21 -441,39 -413,99 -398,20 -162,90 -680,98 -485,26 -416,88

Vastaanottopalvelut

Nettokustannukset € -16 894 381,44 -315 351,59 -1 496 710,89 -998 364,80 -9 299 221,11 -1 855 238,16 -292 733,15 -905 614,94 -902 753,78 -828 393,02 0,00

Netto / asukas € -225,42 -272,14 -272,69 -234,95 -194,83 -284,16 -398,10 -322,48 -290,76 -263,11

Erikoissairaanhoito

Nettokustannukset € -5 727 583,04 -85 889,08 -405 632,24 -315 024,82 -3 513 488,69 -479 872,81 -54 334,81 -208 271,76 -229 430,67 -233 411,82 -202 226,34

Netto / asukas € -76,42 -73,72 -73,72 -73,72 -73,72 -73,72 -73,72 -73,72 -73,72 -73,72  
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Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 

      

 

Päiväkirja 

       

 

Pääkirja 

       

 

Tasekirja 

       

         TOSITELAJIT 

       Nro Nimi 

       TT Kuvaus KK 

      13 Salaiset asiakaslaskut 

  

KI Perinnän suoritukset 

 49 Erikoissairaanhoidon laskut 

  

KO Viitesuoritukset 

 50 Ensihoidon laskut 

  

KP Suoritukset 

  51 Täyskustannuskorvauksen laskut 

 

KR Korkolaskunumero 

 52 Kruunupyyn laskut 

  

L1 Saapuvien laskujen rekisteröinti 

53 Vastaanottojen laskut 

  

L2 Saapuvien laskujen kirjaus 

 54 Hoitopäivämaksut 

  

LP Laskujen jaksotukset 

 55 Laitos- ja palveluasumisen laskut 

 

LT Luottotappiot 

  56 Kotihoidon laskut 

  

OF Myyntitilaus 

  57 Hammashuollon laskut 

  

P03 Populus Matkalaskut 

 58 Kehvan laskut 

  

P06 Basware maksuliikenne 

 59 Kuntalaskut 

   

P07 Basware palvelukassa 

 930 30 Esh Marela 

  

P08 Opiferus 

  960 60 Esh Intime yleislaskutus 

  

P10 Abilita sosiaalihuolto 

 961 61 Jyta Intime yleislaskutus 

  

P13 Prima palkat 

  962 62 Jyta Effica potilaslaskut 

  

P14 WebMarela 

  963 63 Esh Effica kehva 

  

P15 ProConsona 

  964 64 Jyta Effica kuntalaskut 

  

P16 Codea 

  965 65 Esh Effica potilaslaskut 

  

P17 T-Doc 

  966 64 Esh Effica kuntalaskut 

  

P18 Sosiaali-effica 

 968 68 Esh Codea 

  

P19 Effector 

  969 69 Esh Intime ensihoito kela 

 

P20 Kuntarekry 

  AT Käyttöomaisuuden kirjaus 

  

P21 Speys 

  BI Sisäänluku esijärjestelmistä 

  

PR Jaksotuksen ohjaus 

 EK Täsmäämättömien maksujen korjaus, Myre RJ Jaksotustapahtumat 

 HA Pääkirjatapahtumien rekisteröinti (hyväksyttäväksi) RV Peruutus / vastakirjaus 

 HB Pääkirjatapahtumat (ei työnkulkua) 

 

XL Kirjaus Excelistä (ei työnkulkua) 

HD Hyväksyttyjen pääkirjatapahtumien kirjaus 

 

YE Alkutase YE 

 HL Kassa 

       HV Vähennnyskelpoisen osuus 

      HX Kirjaus Excelistä (työnkulku) 

     HY ALV:n siirrot tilille 1812 

      IA Ostolaskun rekisteröinti 

      ID Ostolaskun kirjaus 

      IK Viitesuoritukset perinnästä 

      IP Maksut - konekielinen tiliote 

     KA Luottotappion automaattinen kirjaus 

     KB Muistutusvahvistus 
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