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LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2020 jää mieliimme poikkeuksellisena koronavuotena. Kukaan meistä ei voinut talousarviota valmistellessamme kuvitellakaan, millaisten haasteiden eteen me lopulta jouduimme. Kun korona alkuvuonna iski, siirsimme talousarvion valmistelussa korostuneet talouden sopeuttamistavoitteet sekä Saarikan sisäiset kehittämishankkeet suosiolla sivuun ja keskityimme lähes yksinomaan korona-asioihin.
Olimme kaikki uuden ja tuntemattoman edessä. Ensimmäiset kansalliset ja maakunnalliset arviot koronaan sairastuvien ja kuolevien määristä olivat musertavia. Asiantuntijat ja viranomaiset joutuivat tarkentamaan ohjeitaan ja määräyksiin toistuvasti. Tämä vaikeutti myös Saarikan koronatoimia. Suojavarusteista
oli alkuun huutava pula. Suomessa ei myöskään ollut riittävästi kapasiteettia koronanäytteiden analysointiin.
Jouduimme koronan leviämisen estämiseksi supistamaan ja sulkemaan palveluja, keskeyttämään ja rajoittamaan erilaisia ryhmätoimintoja sekä vastaanottoja. Alueen asukkaat peruivat, varsinkin alkuvuoden
aikana, myös omatoimisesti mm. kotihoidon käyntejä ja vastaanottoaikojaan. Sopeutimme toimintaamme
muuttuviin tilanteisiin koronaan liittyvillä lomautuksilla sekä henkilöstön siirroilla vastuualueiden välillä.
Saimme myös kunnista vastikkeetta työvoimaa käyttöömme, kun työt kunnissa keskeytyivät koronarajoitusten seurauksen.
Kävimme vuoden aikana myös talouden sopeuttamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, joissa laadimme yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa talouden sopeuttamisohjelman. Neuvotteluiden tuloksena toteutimme syyskaudella yli 200 työntekijää koskevat lomautukset. Henkilöstöjärjestöjen edustajat
osoittivat neuvotteluissa ja niiden lopputuloksen toimeenpanossa erinomaista yhteistyökykyä ja ammattitaitoa.
Tuotimme palvelut, koronasta ja talouden sopeuttamiseen liittyvistä laajoista lomautuksista huolimatta
kaikesta huolimatta, pääosin yhtymävaltuuston järjestämissuunnitelmassa vahvistamien linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.
Näin jälkikäteen arvioituna selvisimme tästä kaikesta lopulta hyvin. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia saarikkalaisia kuluneesta vuodesta.
Onnistuimme myös talouden näkökulmasta arvioitua paremmin. Varauduimme talousarvion tarkistukselle
lähes 2,9 miljoonan euron talousarvion ylitykseen. Kustannukset alittivat tarkistetun talousarvion lopulta
1,7 miljoonalla eurolla. Yhteenlasketut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta vain reilulla puolella prosentilla. Kun tässä huomioidaan vielä kuntien saamat koronaan liittyvät ylimääräiset valtionavustukset,
voidaan kertomusvuotta pitää myös talouden näkökulmasta vähintäänkin kohtuullisena.
Saarikan tulevaisuuden näkymät ovat edelleen haasteelliset. SoTen jäsenkuntien taloushaasteet heijastunevat jatkossakin SoTe kuntayhtymään kohdistuvina kasvavina säästöpaineina. Säästöpaineet konkretisoituvat alueella totuttuihin palveluihin ja väestön palvelutarpeisiin nähden rajallisina kuntien maksuosuuksina. Järjestettävien palveluiden sopeuttaminen kiristyvän kuntatalouden mukaisesti on SoTessa
osoittautunut erittäin vaikeaksi. Tästä johtuen Saarikan toimintaan kohdistuu jatkossa, jos mahdollista,
entistäkin kovemmat toiminnan ja talouden tehostamisvaatimukset.

Mikael Palola
Liikelaitoksen johtaja
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SAARIKAN HALLINTO
Perusturvaliikelaitos Saarikka on SoTe kuntayhtymän liikelaitos, josta käytetään nimeä Saarikka. Saarikan kotipaikka on Saarijärvi.

2.1
Liiketoiminta-ajatus
Saarikka tuottaa SoTe kuntayhtymän ja mahdollisten muiden asiakkaiden tilaamat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

2.2
Visio
Saarikka on kuntien ja kuntalaisten arvostama palvelutuottaja, joka tuottaa laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita ammattitaitoisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Saarikka on erinomaisen työnantajamaineensa ansiosta haluttu työpaikka.
 Palvelut täyttävät tilaajan palveluille asettamat vaatimukset (mm. sisältö, laatu, määrä, vaikuttavuus
ja hinta.)
 Palveluiden tuotantokustannusten vuosittainen kasvu on pienempää kuin maassa keskimäärin
 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö muodostaa Suomen parhaan työpaikan
2.3
Johtokunta
Saarikan toiminnasta vastaa johtokunta, jolla on osakeyhtiön hallitukseen verrattava asema liikelaitoksen
päätöksenteossa ja toiminnan valvonnassa.
SoTe kuntayhtymän hallintosäännön mukaan johtokunnassa on viisi (5) – seitsemän (7) jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet nimetään siten, että he kokonaisuutena muodostavat vaativan organisaation johtamisen tueksi laaja-alaisen, eri näkökulmia monipuolisesti ja tasapainoisesti edustavan osaajaryhmän. Johtokuntaan ei sovelleta kunnanhallitusta tai lautakuntaa koskevia vaalikelpoisuusrajoituksia. Johtokuntaan voidaan näin ollen valita muissa kuin kuntayhtymän jäsenkunnissa
asuvia henkilöitä eikä johtokuntaa nimettäessä tarvitse huomioida poliittista edustavuutta.
Johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat jäsenet:
Varsinainen jäsen
Rusanen Timo, pj
Heikkilä Marja, vpj
Kallunki Hannu
Kantalainen Kimmo
Manni Salla
Puustinen Pekka
Tepponen Merja

Varajäsen
Niemi Mirja
Haaki Raili 24.6.2020 saakka
Hiltunen Jukka
Piesala Ari
Muhonen Tuija
Kolehmainen Raija
Markkanen Jukka Penni

2.4
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus
SoTe kuntayhtymän tarkastuslautakunta toimii myös Saarikan tarkastuslautakuntana.
SoTe kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden
tarkastamisessa noudatetaan kuntalain säädöksiä ja kuntayhtymän tarkastussäännön määräyksiä.
Tarkastuslautakuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:
Varsinainen jäsen
Tamminen Raimo, pj
Holm Risto, vpj
Harju Eija
Syrjälä Ari
Tobiasson Eeva-Liisa

Varajäsen
Kainu Lasse
Vainiola Sirkka-Liisa
Kyllönen Markku
Humppi Sirpa
Kainulainen Jukka
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Tilintarkastuspalvelut on ostettu JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastaja JHHT Tuomas Mettomäki.

2.5

Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Saarikan johtoryhmään ovat kuuluneet:
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Liikelaitoksen johtaja

Mikael Palola

Henkilöstöjohtaja

Riitta Hallberg

Talous- ja hallintojohtaja

Aino Rajapolvi

Johtava ylilääkäri

Sakari Ritala

Palveluvastaava, hoitotyön johtaja/Terveyden- ja sairauden hoito

Vaula Kautto

Palvelujohtaja/
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut ja Arjen tuen palvelut
Palvelupäällikkö/Koti- ja asumispalvelut

Heli Vertanen

Henkilöstön edustaja v. 2020

Merja Roikonen

Anu Kinnunen

SAARIKAN TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET
Vuosi 2020 oli Perusturvaliikelaitos Saarikan kahdestoista toimintavuosi. Toimintatapoja ja sisäisiä roolituksia tarkennettiin, mutta pääosin toiminta jatkui edellisvuoden mukaisena.
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TULEVA TALOUDELLINEN KEHITYS
Talouden näkökulmasta tarkasteltuna SoTe kuntayhtymän näkymät ovat aikaisempien vuosien tapaan
erittäin vaikeat. Valtioneuvoston julkistaman tuoreen kuntien tilannekuvan mukaan Sote-menot kasvavat
väestön ikääntymisen myötä kaikissa Suomen kunnissa. Hankalin tilanne on SoTe kuntayhtymän jäsenkuntien kaltaisissa pienissä kunnissa, joissa väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku ja muuttoliike heikentävät alueen väestön veronmaksukykyä ja lisäävät samaan aikaan merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.
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SoTen jäsenkuntien heikentynyt taloustilanne heijastuu SoTe kuntayhtymään kohdistuvina kasvavina
säästöpaineina. Säästöpaineet konkretisoituvat alueella totuttuihin palveluihin ja väestön palvelutarpeisiin
nähden alimitoitettuina kuntien maksuosuuksina.
Järjestettävien palveluiden ja mm. palveluverkon sopeuttaminen kiristyvän kuntatalouden mukaisesti on
SoTessa kuitenkin osoittautunut erittäin vaikeaksi. Tästä johtuen Saarikan toimintaan kohdistuu jatkossa,
jos mahdollista, entistäkin kovemmat toiminnan ja talouden tehostamisvaatimukset.
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SAARIKAN HENKILÖSTÖ
SoTen ja Saarikan palveluksessa oli 31.12.2020 vakinaista henkilöstöä 519 ja määräaikaista henkilöstöä
93 eli yhteensä 612 henkilöä. Edellisenä vuonna vakinaista henkilöstöä oli 531, määräaikaista 88 ja yhteensä 619. Henkilötyövuosina resurssia oli yhteensä 574,33 ja edellisenä vuonna 592,29 eli vähennystä
oli -17,96.
Vakituisesta henkilöstöstä hallinnossa ja tukipalveluissa työskenteli 6,4 %, hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluissa 7,9 %, arjen tuen palveluissa 53,0 % sekä terveyden ja sairaanhoidon palveluissa 32,7 %. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa oli arjen tuen palveluissa (60,2 %) sekä terveyden ja sairaanhoidon palveluissa (25,8 %) sijaisina. Sijaisten saatavuus heikkeni edelleen ja työyksiköissä on jouduttu käyttämään mm. vuokratyövoimaa.
Vuonna 2020 Saarikan henkilöstön sairauspoissaolot olivat yhteensä 12 236 kalenteripäivää ja vuonna
2019 11 883 kalenteripäivää, joten lisäystä sairauspoissaoloissa on 353 kalenteripäivää eli 3,0 %. Sairauspoissaolot olivat vuonna 2020 17,89 kalenteripv/hlö ja edellisenä vuonna 17,2 kalenteripv/hlö sekä
henkilötyövuotta kohden 21,3 pv/htv ja edellisenä vuonna 20,1 pv/htv. Sairauspoissaolot ovat kääntyneet
kasvuun usean vuoden vähentymisen jälkeen.
Eläkkeelle siirtyi Saarikan palveluksesta 23 henkilöä, edellisenä vuonna 16 henkilöä. Vakituiseen palvelussuhteeseen palkattiin vuonna 2020 34 henkilöä, edellisenä vuonna 33 henkilöä. Saarikan palveluksesta lähti pois yhteensä 66 henkilöä, joista 23 eläkkeelle, 35 erosi muutoin Saarikan palveluksesta, 7
siirtyi liikkeenluovutuksena toiselle työnantajalle ja 1 irtisanottiin. Henkilöstön vaihtuvuus oli 12,7 % vakituisesta henkilöstöstä.
Saarikan henkilöstömenot olivat 27,1 milj. euroa. Henkilöstömenot laskivat edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 2,9 %.
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YMPÄRISTÖASIAT JA MUUT EI TALOUDELLISET ASIAT
Perusturvaliikelaitos Saarikassa on käytössä jätteiden lajitteluohjeet, joita yksiköt noudattavat. Intrassa
on sähköinen kalusteiden kierrätyspiste, johon voi ilmoittaa kierrätettävät kalusteet, välineet ja laitteet.
Työntekijät pyrkivät liikkumaan yhteiskuljetuksilla ja kokouksia järjestetään skype/teams-palavereina aina
kun se on mahdollista. Etätyön periaatteet on päivitetty ja etätyötä tehdään/suositaan laajasti. Sähköisiä
palveluja ja etäkäyntejä mahdollistavaa teknologiaa on otettu käyttöön ja niitä lisätään edelleen.
Korruption ja lahjonnan torjunnassa keskiössä on hallinnon ja päätöksenteon avoimuus. Luottamushenkilöiltä ja johdolta on pyydetty ja saatu sidonnaisuusilmoitukset ja niiden yhteenveto löytyy www.sivuilta.
Saarikan hankintaohje on päivitetty. Esimiespalavereissa käydään läpi mm. esteellisyysasioita ja niitä
seurataan päätöksenteon osalta.
Saarikassa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain
sekä arvioidaan toimenpiteiden toteutumista yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ym. sidosryhmien kanssa.
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ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Saarikan toimintaprosessit ja eri toimintayksiköiden ja ammattiryhmien väliset roolitukset ovat kuluneiden
toimintavuosien aikana selkeytyneet ja tämä on vähentänyt toimintaan ja prosesseihin liittyviä riskejä ja
epävarmuustekijöitä.
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Saarikan toiminnan kannalta merkittävin riski liittyy henkilöstön saatavuuteen. Osaavan ja ammattitaitoisen työhönsä ja Saarikkaan sitoutuneen henkilöstön vaihtuminen ja mahdolliset rekrytointiongelmat voivat aiheuttaa varsinkin erityisosaamista vaativissa toiminnoissa palvelutuotantoon vahingollisia keskeytyksiä ja puutteita. Erityisesti lähihoitajien ja sairaanhoitajien sijaisten saatavuus on heikentynyt edelleen.
Lähihoitajia rekrytoidaan jatkuvasti oppisopimuskoulutukseen sekä myös omaa henkilöstöä tuetaan kouluttautumaan lähihoitajiksi (laitoshuoltaja, avustajat). Henkilöstön vaihtuvuus on toistaiseksi ollut Saarikassa melko vähäistä, mutta se on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Etätyön mahdollistaminen on
myös rekrytointivaltti Saarikassa, erityisesti asiantuntijatehtävissä. Henkilöstön vaihtuvuus on toistaiseksi
ollut Saarikassa vähäistä. Toinen merkittävä riski on palvelukysynnän muutosten ennakointi ja niihin varautuminen, etenkin lastensuojelussa.
Yksi merkittävä riski liittyy kuntatalouden ja jäsenkuntien heikkenevään taloustilanteeseen. Tämä riski on
käytännössä jo realisoitumassa. Heikko taloustilanne murentaa kuntien rahoituspohjaa ja lisää kuntalaisten palveluiden tarvetta.
Toimitilojen käytettävyydellä sekä laitteiden ja ohjelmistojen toimivuudella on keskeinen merkitys Saarikan palvelutuotannon toimivuudelle. Saarikka toimii pääosin kunnilta vuokratuissa tiloissa. Tilat ovat pääosin kohtalaisessa kunnossa, mutta osassa tiloissa on ilmennyt sisäilmaongelmia, eivätkä kaikki toimitilat
täytä nykyajan vaatimuksia tilojen käytettävyyden osalta. Eräiden kuntien osalta kiinteistöriskit ovat entistä merkittävämmässä roolissa Saarikan palveluiden tuottamisen ja toiminnan järjestämisen kannalta.
Saarikalla ei edelleenkään ole toiminnan laajuuden kannalta riittävää omaa tietohallinto-osaamista. Saarikka ostaa potilastietojärjestelmäpalvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja siirtyi ostamaan tietotekniikkatukipalvelut JokiICT Oy:ltä vuoden 2021 alusta. Tietoteknisiä asioita hoidetaan myös osin yhteistyössä kuntien kanssa. Toimijan vaihdon myötä vahvistetaan Saarikassa tietohallinto-osaamista, yhteistyötä seutukunnalla sekä paikallistuntemusta. Lisäksi muutos tuo myös taloudellisia säästöjä.
Hyvän hallintotavan toteutuminen on edellytys Saarikan toiminnan ja palvelutuotannon onnistumiselle.
Saarikassa on käytössä sähköinen asianhallintajärjestelmä. Sen käyttöönotto on parantanut merkittävästi
hyvän hallinnon toteuttamista ja kokonaisuuden hallintaa sekä parantanut sopimuksiin liittyvien riskien
hallintaa.
Saarikassa on verrattain kattava kuukausittainen taloutta ja palveluiden järjestämistä koskeva raportointi.
Se on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi ja tuonut toiminnan ja talouden seurannan entistä enemmän
”arjen rutiiniksi” ja helpottanut reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämistä. Edelleenkin tiedolla johtamista ja
reaaliaikaisen tilannekuvan saamista tulee parantaa sekä kehittää esimiesten talousosaamista ja talouden tunnuslukujen analysointia. Kustannusten kunnittaiseen seurantaan ja niistä raportointiin tulee kuitenkin kertomusvuoden kokemusten perusteella kiinnittää huomattavasti aikaisempaa enemmän huomiota.
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SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Saarikan sisäinen valvonta järjestettiin kertomusvuonna yhtymähallituksen vahvistaman SoTe kuntayhtymän sisäisen valvontaohjeen mukaisesti. Sisäisinä tarkastajina toimivat SoTen yhtymähallituksen nimeämät sisäiset tarkastajat. Oman palvelutoiminnan valvontaa toteutettiin myös johdon katselmusten
muodossa.
8.1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei havaittu kertomusvuoden aikana merkittäviä
puutteita.
8.2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja
luotettavuus
Talouden toteutumista on seurattu reaaliaikaisesti kirjanpidon webraportoinnin kautta. Johtokunnalle on
raportoitu taloudesta kokousten yhteydessä. Ostolaskujen hyväksyminen on toteutettu sähköisellä laskujen kierrätysohjelmalla. Talous- ja hallintojohtaja on määrännyt laskujen hyväksymisestä viranhaltijapäätöksellä.
Vuodelle 2020 vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosikolmanneksittain laadittujen osavuosikatsausten avulla.
Varojen käytön valvonnan käytännöt on määritelty kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeissa. Varojen
käytössä ei ole havaittu puutteita.
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8.3. Riskienhallinnan järjestäminen
Saarikka on vakuuttanut henkilöstönsä ja omaisuutensa vahinkoriskien varalta. Vakuutusturvaan sisältyy
julkisyhteisön ja hallinnon vastuuvakuutukset sekä asiakasryhmien tarpeelliset ryhmätapaturmavakuutukset. Saarikan vakuutusmeklaripalvelut tuottaa Novum Oy.
Saarikan toiminnan riskien hallintaan liittyviä toimintakäytäntöjä ja vastuita on määritelty sisäisen valvonnan ohjeissa. Tietosuojaan liittyen toteutetaan jatkuvaa lokitietojen otantatarkistuksia sekä osallistuttiin
aktiivisesti seutukunnan kuntien kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanon toteuttamiseen, mm.
yhteisten dokumenttien laadinnan osalta.
8.4 Sopimustoiminta
Saarikalle siirtyi toiminnan käynnistämisen yhteydessä kuntien ja kuntayhtymän aikaisemmat sopimukset. Asianhallintajärjestelmään liittyvän sopimustenhallintaosion käyttöönotto on parantanut Saarikan sopimussalkun hallintaa ja helpottanut mm. sopimusehtojen noudattamisen valvontaa ja vanhentumisaikojen seurantaa.
SoTessa ja Saarikassa on hyödynnetty Sansia Oy:n ja KL-Kuntahankintojen/Hansel Oy:n yhteiskilpailutuksia ja niihin perustuvia sopimuksia. Hankintatoimen asiantuntijapalveluja on hankittu Sansia Oy:ltä.
Asiakaspalvelusopimuksiin liittyvää valvontaa toteutettiin yhtymähallituksen vahvistaman valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi sopimuskumppaneihin otettiin yhteyttä tulleiden asiakaspalautteiden perusteella.
Sisäisen valvonnan suunnitelman toteutuminen:
VALVONTAKOHDE
TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN
SEURANTA SEKÄ
TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMAN JA STRATEGISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

SÄÄNTÖJEN, MÄÄRÄYSTEN JA
PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

HENKILÖSTÖ

LASKUTUS JA LASKUJEN
MAKSAMINEN

TARKASTUSTAPA/
TOIMENPITEET
Talouden sopeuttamisohjelman ja strategisten kehittämishankkeiden toteutumisen arviointi

TOTEUTUMINEN 1.-31.12.2020

Kuukausiraportin käsittely johtoryhmässä
ja esimiespalaverissa

Toteutunut

Osavuosikatsaukset, toimintatilastot

Toteutunut

Tilinpäätös vuosikellon aikataulun mukaan

Toteutunut

Johdon katselmukset
Omavalvontasuunnitelmat/vertaisarviointi

Koronan takia johdon katselmuksia
ei vuonna 2020 toteutettu.

Lainsäädännön ja päätösten sekä hyvän
hallintotavan noudattaminen asioiden
valmistelussa ja toimeenpanossa
Päätösvaltataulukkojen päivittäminen

Toteutunut

Hoitotakuun ja palvelujen pääsyn toteutuminen

Toteutunut.

Työsopimukset/määräaikaisuuden perusteiden oikeellisuus

Toteutunut. Henkilöstöhallinto seuraa raporttien kautta ja määräaikaisuuden perusteet ovat pääosin oikeat.

Palkan maksun perusteiden oikeellisuus, esim. osa-aikatyön osalta

Toteutunut. Henkilöstöhallinto seuraa raporttien kautta ja palkanmaksun perusteet ovat pääosin oikeat

Laskujen hyväksyjien vahvistaminen ja
muutosten päivittäminen

Toteutunut.

Toteutunut.
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VALVONTAKOHDE

HANKINNAT, OSTOPALVELUT,
PROJEKTIT

ASIAKKAAT JA POTILAAT

TARKASTUSTAPA/
TOIMENPITEET
Tulojen ja menojen seuranta/
kirjanpidon raportit, palkkojen tiliraportit
Saatavien raportit palvelujohtajille
neljännesvuosittain
Alv-tarkastus pistokokein kirjanpidossa

RISKIEN KARTOITUS JA SEURANTA

SISÄINEN JA ULKOINEN TIEDOTTAMINEN

Toteutunut.

Käteiskassojen tarkastus vähintään kerran vuodessa

Toteutunut.

Välitystilien seuranta pistokokein

Tarkastustehty vuoden 2020 osalta
8.1.2021
Toteutunut.

Kilpailutusprosessin toteutus hankintaohjeiden mukaan sekä kilpailutuksiin liittyvien asiantuntijapalveluiden käyttäminen
Yksityisten palveluntuottajien
valvontasuunnitelman toimeenpano

On toteutettu.

Projektien ja hankesuunnitelmien toteutumisen seuranta

Toteutunut.

Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuminen ja seuranta

Potilasturvallisuustyöryhmä kokoontui noin 2-3 krt/vuosi.

Asiakas/potilastietojen kirjaaminen hyväksyttyjen ohjeiden ja sovittujen käytäntöjen mukaan

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

TOTEUTUMINEN 1.-31.12.2020

Toteutunut.

Haipro-ilmoitukset/Henkilöstön velvollisuus ilmoittaa työssään havaitsemistaan
epäkohdista (lomake, lukumäärät)

Haipro-raportit käydään neljännesvuosittain läpi johtoryhmässä ja potilasturvallisuustyöryhmässä.

Käyttöoikeudet/ Työntekijällä käyttöoikeus
vain niihin ohjelmiin ja kansioihin, joita hän
käyttää omassa työssään
Pistotarkistukset eri ohjelmien osalta
Lokitarkistukset 2 kertaa vuodessa

Pistotarkastukset eri ohjelmien osalta toteutuneet.

EU:n tietosuoja-asetuksen ja tiedonhallintalain toimeenpano

Toimeenpanoa suunniteltu ja toteutettu
tietoturvatyöryhmän koordinoimana.

Omavalvontasuunnitelman ja tietosuojaan
liittyvien ohjeiden tekeminen/päivittäminen
Rekisteriselosteiden päivittäminen

Henkilöstön laajat tietoturvaohjeet on
tehty ja niitä päivitetään jatkuvasti.

Riskiarviointien laajentaminen
esim. taloudelliset riskit, tietoturvariskit, avainhenkilöt

Lokitarkistus tehty yhden kerran.

Rekisteriselosteita päivitetään jatkuvasti.
Tietoturvariskejä arvioitiin tietotekniikkapalveluiden yhteistyökumppanin vaihdon
yhteydessä.

Poikkeusolojen suunnitelman päivittäminen

Päivitettiin pandemiaan varautumisen osalta.

Viestintäohjeiden noudattaminen
Intran ja nettisivujen jatkuva päivittäminen ja niiden hyödyntäminen
tiedottamisessa

Intran ja ja nettisivujen siirron valmistelut uudelle alustalle (siirto
2/2021) Some-viestintäsuunnitelman tarkentamisen käynnistäminen
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TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
Saarikan ulkoiset ja sisäiset erät sisältävä liikevaihto oli vuonna 2020 yhteensä 82.640.770 € (83.010.620
€/TP2019) ja liiketoiminnan muut tuotot 1.928.378 € (1.902.697 €/TP2019).
Liiketoiminnan kulut olivat 84 565 418 € (84.919.311 €/TP2019), josta tavaroiden ja palveluiden ostot olivat 48.153.179 € (48.290.696 €/TP2019) ja henkilöstökulut 27.701.168 € (27.865.422 €/TP2019). Liiketoiminnan muut kulut olivat 9.262.173 € (8.711.655 €/TP2019). Poistot olivat 78.897 € (51.539
€/TP2019).
Rahoitustuotot ja kulut olivat -3.731 € (5.994 €/TP2019).

Satunnaisia eriä ei ollut ja tilikauden tulokseksi muodostui 0 euroa.

9.1

Tuloslaskelma

ulkoiset ja sisäiset erät
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoitus- ja korkokulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2020
1 000 €

2019
1 000 €
82 641
1 928

-2 675
-45 478

-48 153

83 011
1 903

-2 455
-45 836

-21 573

-22 299

-4 694
-804

-4 763
-803

7
-11

-27 071

-48 291

-27 865

-79
-9 262

-52
-8 712

4

-6

-4
0
0
0

8
-2

6
0
0
0
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9.2

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA
Saarikka

2020
1 000 €

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut

4
79
-4
79

Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta

-6
52
6
52

-79
0

10
-140
491
1528

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

79

2019
1 000 €

1888
1888

-50
1

0
15
-331
-2819

1888

4224
2336

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €
Investointien tulorahoitus %
Kassan riittävyys, pv
Quick Ratio
Current ratio

1888

83
-100,5
18,3
0,45
0,96

52

-3136
-3136
-3135

2336
5471

-3135

173
-102,2
10,1
0,69
0,98
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9.3

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA

2020

2019

1 000 €

1 000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

223
108
108

224
81
81

II Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Keskeneräiset hankinnat

105
105
0

133
133
0

11
11

10
10

0
0

0
0

C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

8044
175
175

7846
35
35

II Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

3645
3645
1522
816
1307

5475
5475
1836
740
2898

IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

4224
8267

2336
8069

VASTATTAVAA

2020

2019

1 000 €

1 000 €

6
6

6
6

80
60
11
9

70
46
16
8

8181
8181
3002
550
4630
8267

7993
7993
2680
529
4784
8069

III Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Muut toimeksiantojen varat

A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Muut valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
E VIERAS PÄÄOMA
II Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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9.4

Kokonaistulot ja –menot

TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Rahoitustoiminta
Kokonaistulot yhteensä
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
Muut rahoituskulut
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Kokonaismenot yhteensä

2020

2019

1 000 €

1 000 €

84 569
0
7

84 913
0
8

84 576

84 921

2020
1 000 €

2019
1 000 €

84 487
11

84 868
2

79

50

84 576

84 920

0
1888
1888
0

1
-3136
-3135
1

Täsmäytys
Kokonaistulot - Kokonaismenot
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos

9.5

Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Saarikan nettomenot katetaan toteutuman mukaisesti sisäisesti SoTe kuntayhtymältä saatavilla sisäisillä
tuloilla. Näin ollen Saarikan tilikauden tulos on tarkistetun talousarvion alituksesta huolimatta nolla euroa.

14

10

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Saarikan toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen (ulkoiset erät) ilman kuntayhtymän sisäistä palvelumaksua

SAARIKKA

TA
TP 2019

TA 2020

2020+muut

TP2020

Tot %

Yli/
ali

Muutos 2019/20
€
%

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoituserät
Laskennalliset erät

11 064 445
-84 134 652
-73 070 207
-51 539
5 994
8 031

10 214 933
-82 594 251
-72 379 318
-76 540
145
2 923

10 252 933
-85 502 251
-75 249 318
-76 540
145
2 923

10 371 617 101,2 118 684
-83 921 926
98,2 1 580 325
-73 550 308
97,7 1 699 010
-78 897 103,1
-2 357
-3 729 -2571,7
-3 874
840
28,7
-2 083

-692 828
212 726
-480 101
-27 358
-9 723
-7 191

-6,3
-0,3
0,7
53,1
-162,2
-89,5

Tilikauden yli-/alijäämä

-73 107 721

-72 452 790

-75 322 790

-73 632 094

-524 373

0,7

97,8 1 690 696

*Laskennalliset erät ovat Saarikan sisäisiä vyörytyksiä (mm. yleishallinto, henkilöstö- ja taloushallinto, tietohallinto,
materiaalihallinto). Laskennalliset erät ovat 840 euroa ylijäämäisiä, ylijäämä on SoTen hallinnolle vyörytettyjä Saarikan kustannuspaikkojen kustannuksia.

10.1

Toimintatuotot

Saarikan toimintatuottojen toteutuma ilman kuntayhtymän palvelumaksua oli 10,4 milj. euroa (101 %). Tuloja kertyi 0,1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Tilinpäätökseen 2019 nähden tulot laskivat 0,7 milj. euroa eli 6,3 %. Lasku johtui pääasiassa työterveyshuollon järjestelyistä.
Myyntituottoja kertyi 1,8 milj. euroa (100 %). Tilinpäätökseen 2019 nähden myyntituotot laskivat 0,6 milj. euroa, lasku johtui työterveydenhuollon siirtymisestä Terveystalo Oy:lle maaliskuun alusta lukien.
Maksutuottojen toteutuma oli 6,6 milj. euroa (102 %). Edelliseen vuoteen verrattuna maksutulot laskivat 0,1
milj. euroa eli 1,6 %. Lasku johtuu koronan vaikutuksesta terveydenhuollon maksutulokertymään.
Tuet ja avustusten toteutuma oli 0,17milj. euroa (77 %). Edelliseen vuoteen nähden tuet ja avustukset laskivat 22 %. Työterveydenhuollon Kela-korvaus jäi alle arvioidun ja myös koulutuskorvausta saatiin arvioitua
vähemmän, koska koronan takia koulutuksia peruuntui.
Muita toimintatuottoja kertyi 1,8 milj. euroa (103 %). Muissa toimintatuloissa on mm. asumispalveluyksikköjen vuokratulot.

10.2

Toimintakulut

Toimintakulujen toteutuma oli 83,9 milj. euroa (101 %). Tilinpäätökseen 2019 verrattuna toimintakulut laskivat 0,2 milj. euroa eli 0,3 %. Oman toiminnan menot toteutuivat 0,3 milj. euroa suurempana kuin edellisenä
vuonna ja erikoissairaanhoidon menot 0,5 milj. euroa pienempänä.
Henkilöstökulujen toteutuma oli 27,1 milj. euroa (94 %). Henkilöstökulut laskivat tilinpäätökseen 2019 nähden 2,9 %. Henkilöstökuluja vähensivät loppuvuoden lomautukset sekä koronan johdosta valmiuslain aikana toteutetut toimipisteiden sulut ja toiminnan rajoitukset. Lisäksi henkilöstöä saatiin tilapäisesti Saarikan
yksiköihin Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksesta sekä ruoka- ja siivouspalveluista.
Henkilöstön lomautuksella haettiin noin 350.000 euron säästöä, mikä pääosin toteutui. Lomautukset koskivat
noin 220 henkilöä ja sen ulkopuolella olivat ympärivuorokauden toimivat yksiköt ja lastensuojelu.
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Palvelujen ostojen toteutuma oli 44,9 milj. euroa (100 %). Palvelujen ostoihin saatiin 2,4 milj. euron lisämääräraha, joka kohdennettiin pääasiassa lastensuojeluun, ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoihin.
Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna palvelujen ostot laskivat 0,4 %. Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat
0,4 milj. euroa (1,2 %), mutta muiden palvelujen ostot laskivat 0,6 milj. euroa. Muiden palvelujen ostoissa
suurimmat vähennykset olivat vuokratyövoiman käytössä, lääkäripalvelujen ostoissa ja lääkehuoltopalvelujen ostoissa. Lisäksi korona vähensi tilapäisesti ravitsemuspalvelujen ostoja sekä virkamatkojen kustannuksia.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteutuma oli 2,7 milj. euroa (85 %). Edelliseen vuoteen nähden
aineet, tarvikkeet ja tavaramenot kasvoivat 9 %, kasvu johtui koronan takia tehdyistä suojavarustehankinnoista.
Avustusten toteutuma oli 3,5 milj. euroa (102 %). Avustukset ylittivät tarkistetun talousarvion noin 83.000
eurolla. Edelliseen vuoteen nähden avustukset kasvoivat 4,2 %. Vammaisille maksetut avustukset ja omaishoidon menot kasvoivat, mutta toimeentulotukimenot laskivat.
Muiden toimintakulujen toteutuma oli 5,8 milj. euroa (107 %). Ylitys johtui mm. koneiden ja laitteiden leasingvuokrien arvioitua suuremmasta kasvusta sekä luottotappioihin kirjatuista lastensuojelun korvauksista, joiden
osalta Saarikka hävisi kuntien välisen korvauskiistan hallinto-oikeudessa. Edelliseen vuoteen nähden muut
toimintakulut kasvoivat 7,6 %. Luottotappiot olivat yhteensä 242 060 euroa (v. 2019 59 472 euroa).
Saarikan menot ja tulot tulolajeittain 2020:

Saarikan toimintatuotot 2019 ja 2020
1 751 305
1 675 851

Muut toimintatuotot

Tulot yht. 2020
10,4 M€

177 074
226 846

Tuet ja avustukset

6 608 673
6 714 564

Maksutuotot

Tulot yht. 2019
11,1 M€

1 834 566
2 447 185

Myyntituotot
0

2 000 000
TP 2020

4 000 000
TP 2019

6 000 000

8 000 000
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Saarikan toimintakulut 2019 ja 2020
5 774 450
5 367 198

Muut toimintakulut

Menot yht. 2020
83,9 M€

3 486 379
3 344 457

Avustukset

2 674 980
2 454 923

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

44 914 948
45 102 652

Palvelujen ostot
27 071 169
27 865 422

Henkilöstömenot
0

10 000 00020 000 00030 000 00040 000 00050 000 000
TP 2020

Menot yht. 2019
84,1 M€

TP 2019

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset ja sisäiset erät)
ulkoiset ja sisäiset erät

Liikevaihto
Valmiiden ja kesk.er.tuott. varastom.
Liiketoiminan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstösivukulut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoitus- ja korkokulut
Rahoitustuotot ja -kulut
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunn. eriä
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)

Alkuperäinen
Talousarvio

Talousarvio
muutokset

8 289 468
8 289 468
1 925 465

38 000
38 000
0

Talousarvio
muutosten
jälkeen
8 327 468
8 327 468
1 925 465

-2 519 578
-2 519 578
-42 504 670
-45 024 248

-614 720
-614 720
-2 368 176
-2 982 896

-3 134 298
-3 134 298
-44 872 846
-48 007 144

-2 675 216
-2 675 216
-45 477 963
-48 153 179

-459 082
-459 082
605 117
146 035

-23 055 126

161 757

-22 893 369

-21 572 534

-1 320 835

-4 887 735
-959 921
-5 847 656
-28 902 782

28 158
6 258
34 416
196 173

-4 859 577
-953 663
-5 813 240
-28 706 609

-4 694 176
-804 459
-5 498 635
-27 071 168

-165 401
-149 204
-314 605
-1 635 441

-76 540
-76 540
-8 667 221
-72 455 858
0
0
0
145
-72 455 713
-72 455 713
-72 455 713

0
0
-121 277
-2 870 000
0
0
0
0
-2 870 000
-2 870 000
-2 870 000

-76 540
-76 540
-8 788 498
-75 325 858
0
0
0
145
-75 325 568
-75 325 713
-75 325 713

-78 897
-78 897
-9 262 173
3 731
0
7 000
-10 731
-3 731
0
0
0

2 357
2 357
473 675
-75 329 589
0
-7 000
10 731
3 731
-75 325 568
-75 325 713
-75 325 713

*toteumassa on mukana SoTe kuntayhtymän sisäinen tulo palvelujen ostosta Saarikalle

Toteuma

Poikkeama

82 640 770 -74 313 302
82 640 770 -74 313 302
1 928 378
-2 913
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10.3

SoTe kuntayhtymän yhtymävaltuuston Saarikalle asettamien tavoitteiden toteutuminen

Saarikan talousarvio ja taloussuunnitelma on SoTe kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.
SoTe kuntayhtymän talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. SoTe yhtymävaltuuston tavoiteasettelu ohjaa Saarikan johtokuntaa Saarikan talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa ja sisällössä. Yhtymävaltuuston tavoitteet voivat koskea liikelaitoksen asemaa, toiminnan laajuutta, hinnoitteluperiaatteita ja pääoman tuottovaatimuksia.
Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kuntayhtymän talousarviossa ovat kuntalain mukaan korvaus kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta, kuntayhtymän toiminta-avustus sekä kuntayhtymän pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen palautus kuntayhtymälle.
SoTe yhtymävaltuusto on päättänyt, ettei kuntayhtymä peri liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta korkoa.
Näin ollen vuoden 2020 talousarvioon ei sisältynyt määrärahavarauksia kuntayhtymän toiminta-avustuksiin,
pääomasijoituksiin Saarikalle eikä Saarikan palautuksiin kuntayhtymälle.
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TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

11.1

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat liikelaitoksen toimisto, henkilöstöpalvelut, materiaali- ja tukipalvelut. Hallintoja tukipalveluiden kustannukset vyörytetään Saarikan muille kustannuspaikoille.
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.12.2020

Hallinto- ja tukipalvelut

TA
TP 2019

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoituserät
Laskennalliset erät
Tilikauden yli/alijäämä

TA 2020

2020+muut

212 069
-2 739 302
-2 527 233
-20 960
5 994
2 771 774

213 960
-2 824 973
-2 611 013
-52 180
145
2 648 194

213 960
-2 824 973
-2 611 013
-52 180
145
2 648 194

229 575

-14 854

-14 854

TP2020

Tot %

144 430
67,5
-3 117 948 110,4
-2 973 518 113,9
-54 521 104,5
-3 729 -2571,7
2 940 040 111,0
-91 727

617,5

Yli/
ali

Muutos 2019/20
€
%

-69 530
-292 975
-362 505
-2 341
-3 874
291 846

-67 639
-378 646
-446 285
-33 561
-9 723
168 266

-31,9
13,8
17,7
160,1
-162,2
6,1

-76 873

-321 302

-140,0

Toimintatuloissa alitus johtuu siitä, että työterveydenhuollon korvaus ja koulutuskorvaus toteutuivat arvioitua pienempinä. Menoissa ylitys johtui mm. sote-rakennehankkeen kustannusten kokoamisesta hallintoon, ict-palveluntuottajan vaihdosta aiheutuneista lisäkustannuksista sekä automaattisen talousraportoinnin vaatimista ohjelmistojen päivityskuluista.
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11.2

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Talousarvion toteutuminen 1.1 – 31.12.2020

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palvelut

TA
TP 2019

TA 2020

2020+muut

TP2020

Tot %

Yli/
ali

Muutos 2019/20
€
%

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Laskennalliset erät

296 445
-6 792 184
-6 495 739
-328 151

268 424
-6 503 092
-6 234 668
-288 777

268 424
-7 023 092
-6 754 668
-288 777

308 989
-6 771 992
-6 463 003
-335 637

115,1
96,4
95,7
116,2

40 565
251 100
291 665
-46 860

12 544
20 192
32 736
-7 486

4,2
-0,3
-0,5
2,3

Tilikauden yli/alijäämä

-6 823 890

-6 523 445

-7 043 445

-6 798 640

96,5

244 805

25 250

-0,4

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen toimintatuottojen toteutumaprosentti oli 115,1 %. Maksutulokertymä ylitti arvion 40 565 €. Arvioitua suuremmat maksutuotot olivat etenkin lapsiperhepalveluissa.
Koko palvelualueen nettomenot olivat 6.463.003 € ja 0,5 % pienemmät kuin vuoden 2019 tilinpäätös. Palvelualueen talousarvio oli n. 261 000 eroa pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös. Palvelualueen lisämääräraha oli
520.000 €. Lisämääräraha alittui 244 805 €.
Palvelualueen koronakustannukset olivat 3 370 €
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuualueella nettomenot alittivat talousarvion n. 43 000 €.
Lisämääräraha kohdennettiin perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueelle lastensuojelukustannuksiin. Vastuualueen aikuisten sosiaalipalveluissa talousarvio alittui n. 14.000 €. Nettomenot laskivat vuoteen 2019 verrattuna
n. 211 000 €.
Terapiapalveluiden vastuualueella talousarvio alittui n.109 000 eurolla.
Vuonna 2020 oli käynnissä talouden sopeuttamisohjelma. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueella sopeuttamistoimilla oli vaikutusta siihen, että nettomenot jäivät hieman alle vuoden 2019 tilinpäätöksen. Palvelualueella sopeuttamistoimet toteutuivat seuraavasti:

Asiakkaiden vähentäminen
- Kuntouttavan työtoiminnan tarjonta väheni suurimmaksi osaksi koronan vaikutuksen vuoksi ja
vaikutti ostopalveluiden vähenemiseen
- Sosiaalisen kuntoutuksen tarjonnan vähenemiseen vaikutti korona
- Toimeentulotuen myöntämiskriteeriä hieman tiukennettiin kautta linjan. Vuoden 2020 talousarvio
alittui ja vuoteen 2019 verrattuna menot laskivat n. 43 000 €
- Päihdetyössä laitoskuntoutuksessa olleiden asiakkaiden määrä väheni. Päihdetyön kustannukset
alittivat talousarvion n. 77 000 € ja olivat vuoteen 2019 verrattuna n. 110 000 € pienemmät Avopalveluita kehitettiin. Myös koronalla oli vaikutusta palvelutarpeeseen.
Palveluiden vähentäminen ja keventäminen
- Terapiapalveluissa ei rajoitettu käyntien määrää.
Toiminnan tehostaminen
- Henkilöstökuluihin vaikutti palvelualueella toteutetut lomautukset. Lomautusten ulkopuolelle jäi
lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä lomautusten kesto oli lyhyempi.
- Neuvolapalveluissa vähennettiin henkilöstöresursseja 40 %.
- Osassa kunnista toteutettiin vuokrakustannusten jakautumisen uudelleen tarkastelu tilojen käyttäjien kesken
- Perhe-ja sosiaalipalveluissa kolmen työntekijän sijoituspaikka määriteltiin uudelleen (vaikutus
matkakustannuksiin)
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-

Palvelujohtajan sijoituspaikka määriteltiin uudelleen (vaikutus matkakustannuksiin)
Sisäset kokoukset toteutettiin suurimmaksi osaksi skypellä/teamsilla
Tukihenkilöpalvelun siirtäminen Saarikan omaksi toiminnaksi valmisteltiin toteutettavaksi vuonna
2021

Muuta
- Henkilöstön rekrytointivaikeudet terapiapalveluissa sekä perhe-ja sosiaalipalveluissa vähensivät
henkilöstökustannuksia
Koronan vaikutukset
Neuvola-,koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuualue
- Perheet eivät ottaneet terveydenhoitajaa kotikäynneille.
- Koululaisten etäopetus vaikutti tarkastusten toteuttamiseen.
- Terveydenhoitajan ja sosiaaliohjaajan yhteiskotikäynnit vauvaperheisiin eivät toteutuneet.
Perhe-ja sosiaalipalveluiden vastuualue
- Lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä asiakkaat peruivat käyntejä. Kesän jälkeen tilanne
lähti normalisoitumaan.
- Sosiaalisessa kuntoutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä aikuisten sosiaalityössä suoritemäärät laskivat koronan vuoksi.
Terapiapalveluiden vastuualue
- Asiakkaat peruivat käyntejä
Mitä uusia toimintatapoja korona toi tullessaan? Mitä kokemuksia niistä saatiin?






Asiakkaiden tapaaminen etäyhteyksillä (Videovisit). Ei sovellu kaikkiin asiakastilanteisiin ja ei voi
koskaan korvata aitoa vuorovaikutustilannetta eikä kotikäyntejä. Soveltuu joidenkin yksittäistien
asioiden hoitamisiin, viranomaisyhteistyöhön, missä asiakas on yhdessä työntekijän kanssa
(Kela, Te-palvelut)
Osa asiakkaista koki etäyhteyden luonnottomana.
Kuntouttava etätyötoiminta. Ei sovellu kaikille asiakkaille.
Etäyhteyksillä toteutetut koulutukset.

Koronan vaikutukset väestön palvelutarpeeseen



Ne jotka elää yksin, ovat olleet entistä yksinäisempiä.
Osa lapsista ja nuorista putosi kelkasta etäkoulun aikaan ja sen jälkeen. Perhe- ja sosiaalipalveluissa loppuneita asiakkuuksia tulee uudelleen asiakkuuteen sekä ihan uusia. Päihteiden käyttö
perheissä on lisääntynyt.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Laatu ja vaikuttavuus

Tavoite
Vähennetään lastensuojeluilmoitusten ja –selvitysten sekä sijoitusten ja
huostaanottojen tarvetta Lapset puheeksi –toimintamallia hyödyntämällä. Lapset puheeksi keskustelu
tarjotaan neuvolassa kaikille odottaville perheille kotikäynnillä ja neuvolakäyntien yhteydessä, kotihoidossa
olevien alle kouluikäisten lasten perheille tutustumisen välineenä, kouluterveydenhuollon sekä lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden
yhteydessä. Tuetaan muita yhteistyökumppaneita Lapset puheeksi –
toimintamallin käytössä.

Mittari
Lapset puheeksi keskustelut
Lapset puheeksi neuvottelut
Toimintamallin käyttöön mukaan saatavien yhteistyökumppaneiden määrä
Palvelutarpeen arviointipyynnöt
Lastensuojeluilmoitukset
Lastensuojelutarpeen
selvitykset

Toteutuminen 1-12/2020
Lapset puheeksi keskustelut ja neuvonpidot
Neuvolassa sekä koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa on tehty yhteensä 60
keskustelua, Neuvonpitoihin on osallistuttu 3 kertaa.
2 työntekijää kouluttautui syksyllä 2020
toimintamallin käyttämiseen.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa keskusteluja on toteutettu toimintamallissa sovitulla tavalla. Neuvonpitopyyntöjä on
tullut kouluilta ja niihin on vastattu.
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Tavoite

Mittari
Sijoitukset ja huostaanotot

Toteutuminen 1-12/2020
Toimintamalli on käytössä laajalti Saarikan alueella, mutta käyttö unohtuu
välillä ja sen käyttöä pitää jatkuvasti tukea Saarikassa ja kunnissa. Henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi on huolehdittava, että uudet työntekijät saavat koulutuksen toimintamalliin. Koulutus uusille työntekijöille toteutettiin marrasjoulukuussa 2020.
Palvelutarpeenarvioinnit ja lastensuojeluilmoitukset
Palvelutarpeen arviointipyyntöjä ja ilmoituksia tehtiin 288 kpl. Määrä nousi
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Lastensuojeluilmoituksia tuli 125 kpl.
Lastensuojeluilmoitusten määrä laski
vuodesta 2019.
Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia
tehtiin 4 kpl
Palvelutarpeen arviointeja valmistui
134 kpl.
Sijoitukset ja huostaanotot
Sijaishuollossa olit 48 lasta, joista
huostassa 21.
Sijaishuollossa ja huostassa olevien
määrä laski. Lastensuojeluasiakkaiden
määrissä on kunnittaisia eroja.
Sosiaalityöntekijä-vaje on vaikuttanut
heikentävästi mahdollisuuteen tehdä
tiivistä työtä asiakasperheiden kanssa,
mikä on mahdollisesti vaikuttanut kiireellisten sijoitusten määrän kasvuun.

Varmistetaan aikuisten sosiaalipalveluasiakkaille tarjottavien palveluiden
suunnitelmallisuus tekemällä asiakaskohtaiset kokonaistilanteen ja
palvelutarpeiden kartoitukset ja kartoitukseen perustuvat suunnitelmat ja
toteuttamalla niitä.

Palvelutarpeen arvioinnit

Palvelutarpeen arviointeja valmistui 23
kpl.

Vahvistetaan työllistymisedellytyksiä
kuntouttavaa työtoimintaa ja työllistymisen jatkopolkuja lisäämällä sekä
kehitetään TYP-toimintaa ja varmistetaan TYP-asiakkaille kartoitusjaksojen ja työllistymissuunnitelmien toteutuminen.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
TYP-asiakkaat
Työllistymissuunnitelmat
Työllistymisen jatkopolut
TYKE-tiimin asiakkaat

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita
oli 129 (v.2019 148). Korona vähensi
asiakkaiden määrää, koska ryhmämuotoisen toiminnan järjestämiseen
tuli rajoituksia. Kuntouttavan järjestämiseen luotiin uusia toteuttamistapoja
esim. etävalmennus henkilökohtaisella
ohjelmalla. Loppuvuodesta etävalmennuksesta on siirrytty kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen työtoimintapaikoissa. Useat asiakkaat eivät kokeneet etävalmennusta hyvänä asiana.

Kehitetään ja vakiinnutetaan syksyllä
2019 aloitoitetun monialaisesti asiakkaiden työ- ja toimintakykyä arvioiva
TYKE-tiimin toimintaa

Asiakkaista n.60 %:lla, joilla päättyi
kuntouttava, jatkopolku oli jokin muu
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Tavoite

Kehitetään päihdekuntoutujien palveluprosesseja ja lisätään kuntoutusprosessien vaikuttavuutta painottamalla avokuntoutusta ja lyhentämällä
laitoskuntoutusjaksojen pituutta.

Mittari

Toteutuminen 1-12/2020
kuin palaaminen työttömäksi työnhakijaksi. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työ-ja toimintakyvyssä on entistä enemmän vajausta.

Avo- ja laitoskuntoutuksen määrät ja pituudet, jatkohoitoon sitoutuneiden määrä

Laitoskuntoutuksessa oli 10 asiakasta.
Laitoskuntoutuksen tarvetta on ollut
vähemmän. Avohoitopalveluja on kehitetty.

Saavutettavuus

Saarikan alueella on 4 kokemusasiantuntijaa.
Heillä on kokemusasiantuntijuutta
päihderiippuvuuksista ja niistä toipumisesta sekä läheisriippuvuudesta. Kokemusasiantuntijat työskentelivät päihdetiimin työntekijöiden työparina, tapasivat itsenäisesti päihdetiimin heille ohjaamia asiakkaita ja vetivät päihdekuntoutujien vertaistukiryhmää. Kesäkuussa 2020 käynnistettiin myös kokemusasiantuntijoiden vetämä läheisten
vertaistukiryhmä.
Päihdetiimi on huhtikuusta 2020 alkaen ollut tavoitettavissa myös chatin
kautta. Chatissa vastataan päihde-ja
peliongelmien hoitoon ja läheisten tukeen liittyviin kysymyksiin
Hyten palvelualuetta koskevia muistutuksia ei ollut.
Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu.

Kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Palveluita käyttävistä/käyttäneistä asiakkaista vähintään 70 prosenttia on
tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Kohtelua koskevat
muistutukset/kantelut
Asiakastyytyväisyysraportit

Yhteydensaanti neuvolaan/takaisinsoitto saman vuorokauden aikana,
neuvolapalveluiden vastaanottoajat
ovat varattavissa ja yhteydenottolomakkeet täytettävissä myös sähköisesti netissä

Vasteaika- ja jonoraportit
Sähköiset palvelut

Asiakkaat ovat käyttäneet Klinik - palvelua jonkun verran varatakseen aikoja
neuvolaan. Koululla on eniten Wilma ja
Helmi - yhteydenottoja, sekä viestejä
WhatsAppin kautta. Soittopyynnön jättäneille soitetaan takaisin

Yhteydensaanti/takaisinsoitto Lapset
puheeksi – mallin mukaiseen keskusteluun ja neuvonpitoon liittyvissä
asioissa saman vuorokauden aikana.
Lapset puheeksi keskustelu ja neuvonpito toteutetaan viikon sisällä.

Vasteaika- ja jonoraportit

Yhteys on saatu saman vuorokauden
aikana. Neuvonpidot on pystytty järjestämään toivotulla tavalla viikon sisällä,
mikäli asiaan varattu keskiviikko-ajankohta ja ko. ajankohdan päivystävä
työntekijä on sopinut pyytäjälle

Yhteydensaanti lapsiperheiden kotipalveluasioissa ma-pe puhelinaikoina/takaisinsoitto vuorokauden
sisällä, palvelun toteuttaminen 7 arkipäivän sisällä.

Vasteaika- ja jonoraportit

Yhteyden on saanut vuorokauden sisällä.
Palvelua ei ole aina voitu toteuttaa 7
vrk sisällä tai asiakkaan pyytämänä
ajankohtana (52 kertaa).

Lastensuojeluilmoitukset käsitellään
7 arkipäivän sisällä, palvelutarpeen

Vasteaika- ja jonoraportit

Perhesosiaalityön tiimi vastaa Saarikan alueella ilmoitusten ja yhteydenottojen käsittelystä sekä palvelutarpeen
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Tavoite

Mittari
arvioinnit tehdään 3 kuukauden sisällä

Toteutuminen 1-12/2020
arviointien tekemisestä. Tiimissä on ollut kuluneen vuoden ajan työntekijävaje, minkä vuoksi lain määräämissä
määräajoissa ei ole aina pysytty.
Ilmoitusten käsittely on ajalla 1.1.31.8.2020 viivästynyt 7 vrk:n määräajasta 6 kertaa ja palvelutarpeen arviointien valmistuminen on viivästynyt
3kk määräajasta 22 kertaa. Osassa viivästymisiin on vaikuttanut samaan aikaan alkaneen poliisitutkinnan valmistumisen odottaminen ennen aloittamista (6 kpl).
AVI on pyytänyt Saarikalta selvitystä
viivästymisten syystä sekä määräaikatilanteesta ajalla 1.4.-18.9.2020. Ylityksiä oli vielä ko. ajalla.
AVI järjesti kuulemistilaisuuden tiimin
tilanteesta loppuvuodesta.
Työntekijävaje on korjaantunut ja tilanne kohentunut. Asiakkaita on kuitenkin liikaa / työntekijä, mikä ruuhkauttaa tilannetta edelleen.

Yhteydensaanti lastenvalvojaan, sosiaalityöntekijään, sosiaaliohjaajaan,
vastaavaan perhetyöntekijään,
etuuskäsittelijään, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaan ja päihdetiimiin
puhelinaikana/takaisinsoitto 2 vuorokauden sisällä, käyntiaika 14 vrk sisällä

Vasteaika- ja jonoraportit

Yhteyden työntekijöihin on saanut pääsääntöisesti 2 vrk sisällä. Poissa olleiden työntekijöiden / tyhjänä olleiden
virkojen osalta yhteydenottoihin ei ole
pystytty vastaamaan määräajassa.
Käyntiaikaa ei ole voitu tarjota aina 14
vrk sisällä työntekijävajeen takia.

Aktivointisuunnitelmat toteutetaan
sosiaalityöntekijän toimesta 3 viikon
sisällä

Vasteaika- ja jonoraportit

Toteutunut

Toimeentulotukihakemukseen päätös 7 päivän sisällä

Vasteaika- ja jonoraportit

Toteutunut

Yhteydensaanti/takaisinsoitto perheneuvolaan 1-2 työpäivän sisällä, perheneuvolassa arvioaika toteutuu kolmen viikon sisällä yhteydenotosta.
Kriisitilanteissa kolmen työpäivän sisällä.
Puheterapiassa arvioaika kolmen
kuukauden sisällä.
Terveyskeskuspsykologille arvioaika
kolmen viikon sisällä.
Toimintaterapeutille arvioaika kolmen
viikon sisällä.

Vasteaika- ja jonoraportit

Perheneuvolassa ja puheterapiapalveluissa on ollut henkilöstövajetta, joten
asetettuihin tavoitteisiin ei ole aina
päästy. Koronan takia asiakkaat ovat
jonkin verran peruneet tapaamisia tai
asia on hoidettu muuten kuin tapaamalla.

Kriisityössä 24/7 matalankynnyksen
kriisiapu.

Saarikka hankki kriisi- ja väkivaltatyön
palvelut Kriisikeskus Mobilelta. Yhteydenottojen taustalla olleet kolme yleisintä syytä olivat traumaattiset kriisit,
elämän kriisit ja mielenterveyteen liittyvät syyt. Saarikan alueelta yhteydenottoja ajalla 1.1-31.12.2020 tuli kaikista
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Tavoite

Mittari

Toteutuminen 1-12/2020
kunnista. Kaikista Mobileen tulleista
yhteydenotoista 4,6 % tuli Saarikan
alueelta.
Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun
palvelupiste palvelee myös Saarikan
aluetta.
Kaikista päivystyksen hoitamista asiakastilanteista 2,5 % tuli Saarikan alueelta.

Talous

Lastensuojelun kustannus alle 1113
€/0-17v
Muut perheiden palvelut alle 329 €/017v
Toimeentuloturva alle 41 €/asukas
Työllistämispalvelut alle 7 €/asukas
Päihdepalvelut alle 40 €/asukas

Toteutunut kustannus

1412 €/0-17 v (127 %)

Toteutunut kustannus

267 €/0-17 v (81 %)

Toteutunut kustannus
Toteutunut kustannus
Toteutunut kustannus

39,1 €/asukas (98 %)
6 €/asukas (86 %)
38,9 €/asukas (97 %)

11.3. Arjen tuen palvelut
Talousarvion toteutuminen 1.1 – 31.12.2020

Arjen tuen palvelut

TA
TP 2019

TA 2020

2020+muut

TP2020

Tot %

Yli/

Muutos 2019/20

ali

€

%

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Laskennalliset erät

7 196 120
-36 264 224
-29 068 103
-1 184 713

6 987 779
-35 662 512
-28 674 733
-1 125 995

7 235 779
-36 830 512
-29 594 733
-1 125 995

7 398 640
-36 754 171
-29 355 532
-1 220 048

102,3
99,8
99,2
108,4

162 861
76 341
239 201
-94 053

202 520
-489 947
-287 429
-35 335

2,8
1,4
1,0
3,0

Tilikauden yli/alijäämä

-30 252 816

-29 800 728

-30 720 728

-30 575 580

99,5

145 148

-322 764

1,1

Arjen tuen palvelualueen toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 % (202.520 €). Arvioitua suuremmat
tulojen lisäykset olivat mm. rintamaveteraanien kotiin vietävissä avopalveluissa sekä kotihoidon tukipalveluissa.
Koko palvelualueen nettomenot olivat 30.575.580 €. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli 1,1 % (322 764 €). Palvelualueen lisämääräraha oli 920 000 € Lisämääräraha alittui 145.148 €.
Palvelualueen koronakustannukset olivat 228 850 €
Saarikan ulkopuolelta ostettavissa asumispalveluissa ikääntyneiden ostettujen asumispalveluiden vuorokausimäärä kasvoi edellisestä vuodesta 4,3% (1 669 vrk, 4,5 paikkaa). Omissa ikäihmisten asumisyksiköissä laskua
oli 5,1 % (4 128 vrk). Ostettujen asumispalveluiden määrän kasvuun vaikutti tehty linjaus, että osastolla ja kuntoutusyksikössä asumispalvelupaikkaa odottavat asiakkaat pyrittiin siirtämään sieltä pois mahdollisimman pian.
Lisäksi sekä omaishoidosta että perhehoidosta jouduttiin siirtämään asiakkaita asumispalveluihin.
Ikääntyneiden ostettujen asumispalveluiden nettokustannukset olivat 4,1 milj. €. Kustannukset kasvoivat vuodesta 2019 n. 384 000 €. Ikääntyneiden asumispalveluissa kilpailutuksen jälkeinen puitesopimus tuli voimaan
1.6.2020. Tämän nosti hieman kustannuksia.
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Mielenterveyskuntotutujien asumispalveluissa asumisvuorokausien määrän nousu taittui. Päihdekuntoutujien
asumispalveluissa vuorokausimäärät kasvoivat n. yhden asukkaan verran. Mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien ostettujen palveluiden kustannukset yhteensä vuonna 2019 olivat 1 961 000 € ja vuonna 2020
2 034 000 €. Kasvua oli n. 73 000 €.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina. Samaan aikaan erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian kustannukset ovat laskeneet. Vuonna 2017 Saarikan alueen kuntien yhteenlasketut aikuispsykiatrian kustannukset olivat 1,1 milj. € ja vuonna 2019 n. 276 000 €.
Vammaisten ostetuissa asumispalveluissa vuorokaudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vajaan 4 asiakkaan verran. Uusia asiakkaita tuli palveluiden piiriin vuoden 2019 jälkipuoliskolla, mikä näkyy vuoden 2020 vuorokausien määrässä. Myös vuoden 2020 aikana on tullut uusia asiakkaita. Palvelu piiriin tulleilla asiakkailla on ollut
vaikea kehitysvammaisuus, autismi, laaja-alaisia aivoinfarkteja, als, aivojen rappeutumia, tapaturmien jälkeisiä
vammautumisia jne. Laitoshoidon käyttö saatiin päättymään vuoden varrella.
Ostettujen asumispalveluiden kustannukset olivat vuonna 2019 3,7 milj. ja vuonna 2020 4,1 milj.
Omissa koti- ja asumispalveluissa talousarvion nettokustannukset -13 475 487 € (97,9 %) ja kasvu edelliseen
vuoteen -1,1 %. Toimintatulojen kertymä 4 140 342 € (102,2 %), muutos edelliseen vuoteen 0,3 %. Toimintakulut
-16 595 857 (98,3 %), muutos edelliseen vuoteen -1,1 %. Kokonaisuudessa mukana vammaispalveluasiakkaiden
kustannukset, jotka asuvat ikäihmisten palveluissa. Kustannukset siirretty vammaispalveluihin kuntajakotaulukossa.
Varhaisen tuen palvelut ja kotihoidon kuntouttavat käynnit ajettiin keväällä alas, koska kontaktien määrän vähentämisellä pyrittiin suojelemaan ikäihmisiä koronalta. Henkilöstöä siirrettiin alkuvuonna varhaisen tuen palveluista
ja osin myös kunnilta ikäihmisten palveluihin, kun toimintoja supistettiin. Koronasululla on ollut selkeä vaikutus
asiakkaiden yksinäisyyden kokemukseen ja toimintakykyyn, joten kuntouttavia palveluja ja päivätoiminta avattiin
uudelleen syyskuun 2020 alussa.
Kotikäyntien määrä on kokonaisuutena laskenut (5,5 %) ollen 136 882 kotikäyntiä, kasvua on kuitenkin Saarijärvellä 4 %. Kuntouttavia kotihoidon käyntejä vähennettiin koronan vuoksi alkuvuonna 2020. Tavoitteena suojella
asiakkaita tartunnoilta. Asumispalveluissa ikäihmisten hoitovuorokausia toteutui 77 381 eli 212 asiakaspaikkaa,
jossa laskua 11 paikkaa. Asumisyksiköt on muutettu monimuotoisiksi ja lähes kaikissa yksiköissä on tehostettuaja tavallista palveluasumista ja osassa myös vammaispalveluasukkaita. Ikäihmisten asumispalveluissa asuvien
vammaispalveluasiakkaiden hoitopäiviä 2 851 eli 8 asukasta. Vammaispalveluasiakkaiden hoitovuorokaudet ja
kustannukset näkyvät vammaispalveluissa. Ikäihmisten asumispalveluiden paikkamäärä laski siis vain kahdella
asukkaalla edellisvuoteen verrattuna. Vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusta on noudatettu ja avustajia palkattu
osaan suuremmista yksiköistä ollen tehostetussa palveluasumisessa 0,62-0,71 välillä asiakkaiden hoidon tarpeen mukaan. Asumispalveluiden asiakkaiden elämään koronalla oli suuria vaikutuksia. Omaisten kohtaamisia
vähennettiin tartuntojen ehkäisemiseksi ja jokaiseen yksikköön varmistettiin ns. turvallinen kohtaamispaikka
asukkaille ja omaisille.
Talousarvion toteutuminen ja talouden sopeuttamistarve edellytti koti- ja asumispalveluissa etähoidon kaikkien
mahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä ja asiakkaiden palvelutarpeen kriittistä arviointia. Tämä onnistuikin
hyvin. Saarikan kotihoidon asiakkaista n. 30 % on etähoidon palveluja, säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on
laskenut ja kotihoidon asiakkaiden avuntarve on aiempaa suurempaa. Haastavaa toiminnan sopeuttamisessa oli,
että asiakastarpeen kasvu oli erilaista kunnasta riippuen.
Koronakustannukset arjen tuen palvelualueella olivat 228 850 €, jotka kohdistuivat pääasiallisesti omaan palvelutuotantoon. Ikäihmisten tarpeita varten perustettiin korona aspa 10 paikkaa ikäihmisten tarpeisiin, jota ei onneksi
jouduttu hyödyntämään. Lisäksi henkilöstön suojautuminen, hygieniatason korottaminen aiheuttivat koronakustannuksia. Lisätalousarviossa määrärahoja vähennettiin 50 000 €. Vuosi 2020 on ollut ikäihmisten palveluissa
raskas: koronan aiheuttamia poissaoloja on ollut paljon, henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita ja henkilöstö on työskennellyt lähes koko vuoden maskien kanssa. Korona on aiheuttanut ikäihmisten palveluissa lisääntynyttä psykososiaalista kuormitusta, koska työntekijöiden tehtävänä on ollut suojata ikäihmisiä tartunnoilta.
Vammaispalveluissa vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien kustannukset olivat 1,6 milj. €.
Alkuperäinen talousarvio ylittyi n. 67 000 €. Arvioitua suuremmat kustannukset olivat asunnon muutostöissä ja
henkilökohtaisessa avussa.
Saarikan omissa toimintakeskuspalveluissa kustannukset alittuivat n. 275 000 €. Koronan vuoksi toimintakeskukset olivat useamman kuukauden suljettuna, mikä vaikutti ravitsemus- ja kuljetuskustannuksiin, henkilöstöä lomautettiin, toimintakeskusten sulkujen aikana henkilöstöä käytettiin osin sijaisena muissa asumisyksiköissä, Touhulan
toimintakeskuksen osalta tehtiin uudelleenjärjestelyjä jne.

25

Ikäihmisten asumisyksiköissä on vammaisasiakkaita. Näiden asiakkaiden osalta tehtiin linjaus, että heidän kustannukset ovat Saarikan vammaisten asumispalveluiden kustannuksia. Tämä kasvatti vuoden 2020 osalta vammaisten asumispalvelukustannuksia 200 000. Ilman tätä lisäystä talousarvio olisi hieman alitettu.
Omaishoidossa kustannukset kasvoivat yhteensä n. 147 000 €. Omaishoidontuen kokonaiskustannukset olivat
1,9 milj.€. Omaishoidontuen saajia oli koko vuoden aikana 320.Omaishoidettavista 56 % oli yli 75- vuotiaita. ja
heistä 79 % yli 80- vuotiaita. Kaikista yli 75-vuotiaista 5,7 % oli omaishoidontuen piirissä Valmisteltiin vuodelle
2021 uudet kriteerit.
Perhehoidossa kustannukset yhteensä olivat n.479 000 €. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta n. 18.000
€. Pitkäaikaista perhehoitoa antavista hoitajista yksi lopetti. Uuden hoitajan saaminen tilalle ei yrityksistä huolimatta onnistunut.
Vuonna 2020 oli käynnissä talouden sopeuttamisohjelma. Palvelualueella sopeuttamistoimet toteutuivat seuraavasti.
Palveluiden vähentäminen ja keventäminen
-

-

Ostetuissa asumispalveluissa olevien vammaisasiakkaiden palvelutarve arvioitiin uudelleen. Suurin
osa asiakkaista on heidän palvelutarvettaan vastaavassa palvelussa. Yksittäisten asiakkaiden kohdalla käynnistettiin prosessi tarvetta paremmin vastaavan paikan löytämiseksi. Muutosprosessit ovat
monesti pitkäkestoisia, koska asumispalvelupaikkavaihtoehtoja ei ole runsaasti tarjolla. Asumispalveluiden siirtymisen välttämiseksi jatkettiin kotiin annettavaa asumisen tukea, se mikä nykyisellä henkilöstömäärällä oli mahdollista toteuttaa.
Toimintakeskuksissa lopetettiin työosuusrahojen maksaminen alkuvuodesta 2020 (n. 28 000 €)
Mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden tarve arvioitiin uudelleen. Asiakkaiden siirtämistä kotiin tukipalvelujen turvin aikaisempien vuosien tapaan jatkettiin. Syksyllä 2020 otettiin käyttöön Tuva-toimintakykymittari.

Toiminnan tehostaminen
-

Henkilöstöä lomautettiin palveluohjausyksikössä sekä vammaispalveluissa.
Palveluohjausyksikön suunniteltua lisäresursointia ei toteutettu.
Vammaisten toimintakeskuspalveluiden (Touhula) järjestelyt

Koronan vaikutukset




Keväällä asumisyksiköt eivät ottaneet intervalliasiakkaita, mikä koetteli omaishoitajien jaksamista
Toimintakeskusten toiminta ajettiin alas muutamaksi kuukaudeksi. Asiakkaiden tilanteen huononemisen
estämiseksi pidettiin etäpäivätoimintaa (Videovisit) ja soitettiin tukipuheluita asiakkaille
Palveluohjaajat pitivät pahimpaan korona-aikaan asiakkaiden palvelusuunnitelmapalaverit etänä

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Laatu ja vaikuttavuus

Tavoite
Palvelut tuotetaan vahvistettujen
palvelurakennetavoitteiden ja
palveluiden myöntämiskriteerien
mukaisesti avohuoltopainotteisesti.

Yli 75-vuotiaista ympärivuorokautisen hoivan piirissä 7%

Mittari
Palveluiden piirissä olevien määrä ja toimintakyky
(FIM)

Toteutuminen 1-12/2020
Väestö yhteensä 16 797, siitä yli 75-v 2 615
(15,6 %). Väestömäärät ovat ennakkotieto
31.12.2020.
Palvelurakenne 31.12.2020:
Kotona asuvat 90,6 %
Kotihoidon peittävyys 13,5 %
Omaishoidon tukea saavat 5,7 %
Perhehoidossa 0,2 %
Ympärivuorokautisessa hoidossa 9,4 %
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Tavoite

Mittari

Toteutuminen 1-12/2020
FIM toimintakykymittauksen tulokset
syksy 2020
Kotihoito
Arvioituja asiakkaita 239 (kevään 2020 arvioinnissa 208)

Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain
(tuntia/kk)

Nuorin arvioitu asiakas 32 ja vanhin 100
vuotta (kevään 2020 arvioinnissa 52/101)
Arvioitujen asiakkaiden ikäkeskiarvo 80
vuotta (keväällä 81 vuotta)
Fim- toimintakyky arvioiden keskiarvo
98/126 (mot. 73/91 ja kogn. 25/35). Kevään
2020 arviointi 100/126 ja syksyllä 2019
poikkileikkaustulos oli 100/126.
(Toimintakykymittauksessa 126 on täysi pistemäärä ja mitä vähemmän asiakkaan toimintakykypistemäärä, sitä enemmän hänellä on avuntarvetta.)
Poikkileikkaustutkimuksen perusteella kotihoidossa hoidetaan yhä enemmän apua tarvitsevia asiakkaita.

FIM- toimintakykymittarilla itsenäisten tai lähes
itsenäisen toimintakyvyn
omaavien asiakkaiden
vähentyminen 20 %/
vuosi

Tavallinen ja tehostettu palveluasuminen
Arvioituja asiakkaita 193 (kevään 2020 arvioinnissa 193)
Nuorin arvioitu asiakas 49 ja vanhin 102
vuotta (kevään 2020 arvioinnissa 48/102)
Arvioitujen asiakkaiden ikäkeskiarvo 85
vuotta (keväällä 85 vuotta)
Fim- toimintakyky arvioiden keskiarvo
54/126 (mot. 40/91 ja kogn. 14/35). Kevään
2020 arviointi 51/126

Asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyky on hieman parantunut syksyn 2019 ja
kevään 2020 tilanteesta, joskin yksiköiden
välillä on jonkin verran eroja.
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain
(tuntia/kk) 12/2020 4/2020 vrt. 4/2019
< 2,5 = 44 asiakasta 17 %/ 20 % /35 %
2,5-5 = 39 asiakasta 15 %/ 14 %/21 %
5-10 = 49 asiakasta 19%/ 19 %/18 %
10-20 = 67 asiakasta 26%/ 24 %/17%
20-30 = 31 asiakasta 12% /14 %/6%
30-40 = 13 asiakasta 5%/ 5 %/1,6 %
40-60 = 15 asiakasta 6%/ 5 %/2,3 %
60 + = 0 asiakasta 0%/ 0 %/ 0 %
Vähän palveluita saavien asiakkaiden
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Tavoite

Varhaisen tuen palveluilla vahvistetaan toimintakykyä niin, että
vähintään
- vähintään puolet 65-vuotiaiden
terveystarkastuksessa käyneistä kertoo käynnin vaikuttaneen omaan terveyskäyttäytymiseensä positiivisesti
- vähintään puolet hyvinvointia
tukevien kotikäyntien asiakkaista kertoo käynnin vahvistaneen luottamusta kotona pärjäämiseensä
- vähintään puolella muistikotikuntoutus asiakkaista toimintakyky paranee tai säilyy ennallaan
- vähintään puolella päivätoiminta-asiakkaista toimintakyky
säilyy ennallaan tai nousee

Mittari

Asiakaskyselyt
Toimintakykyindeksi
(Raportointi 1x/vuosi)

Toteutuminen 1-12/2020
määrä on laskenut tavoitteiden mukaisesti
palvelutarpeenarviointiprosessin täsmentämisen myötä edelleen.
Varhaisen tuen palvelut ajettu koronatilanteen vuoksi alas 3-8/ 2020. Päivätoiminnan
asiakkaita on ajoittain kontaktoitu puhelimitse, jolla on varmistettu kotona asumisen
turvallisuuta ja vointia.
Asiakkaita on myös kannustettu ja ohjattu
postitettujen kotiohjein tekemään kotijumppaa. Toimintakyky laskenut kevään 2020
jälkeen. Kävelykyky ja tasapaino heikentyneet selkeästi, SPPB-mittaustulokset olivat
huonontuneet joka kunnassa 10-15 %:lla.
Edelleen ollaan kokonaistavoitteessa n.
65% tuloksilla, joskin henkilökohtaiset tulokset useilla laskeneet.
65vterveyskartoitukset tehtiin osin sähköisenä kyselynä. Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 66%. Ohjausta, opastusta ja
neuvontaa annettiin pääsääntöisesti puhelimitse. Välittömästi saadun palautteen mukaan suurin osa koki saaneensa tarpeellista
tietoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Niin ikään koettiin kiinnostuksen vaikuttaa
omaan terveyskäyttäytymiseen heränneen
kyselyn myötä. Koronan vaikutus tuli ilmi
heikentyneinä sosiaalisina kontakteina ja
mahdollisuutena osallistua liikuntaryhmiin ja
kulttuuritapahtumiin.
Hyvinvointia tukevat kotikäynnit on lopetettu
aiemmin muuttuneen henkilöstöresurssin
vuoksi. Tilalle suunnitellut toimintapäivät on
jouduttu koronan vuoksi perumaan.

Kotihoidon palvelut aloitetaan
pääsääntöisesti kuntouttavana
arviointijaksona.

Kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot toteutetaan niin, että arviointijakson jälkeen mahdollisimmat monet asiakkaista selviytyvät kotona ilman SoTen järjestämiä palveluja.
Asiakaskäynnit ja niiden kesto
tukevat asiakkaan toimintakykyä
ja kotona pärjäämistä.

Kuntouttavan kotihoidon
arviointijaksojen käyntimäärän kehitys.
Säännöllisten palveluiden piiriin siirtyneiden
määrä.

Käyntiä per asiakas
Käynnin kesto
Käyntimäärän kehitys
Käynnin keston kehitys

Kuntouttavan arviointijakson käyntimäärien
kehitys on edelleen laskeva 12 499, joka on
-4,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna
(13 117).
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on
laskeva, mutta palveluiden piirissä olevien
asiakaskäynnit kasvavat osassa alueen
kunnista.
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä
2020/ joulukuu 252 asiakasta
2020/elokuu 272
2020/huhtikuu 283
2020/tammikuu 311
Käyntimäärän kehitys/asiakas/kk
12/2020 39 käyntiä/kk
8/2020 36 käyntiä/kk
8/2019 33 käyntiä/kk
8/2018 31 käyntiä/kk
8/2017 28 käyntiä/kk
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Tavoite

Mittari

Toteutuminen 1-12/2020
Käynnin keston kehitys
12/2020 23 min./käynti
8/2020 23 min./käynti
8/2019 24 min./käynti
8/2018 24 min./käynti
8/2017 24 min./käynti

Kotihoidon hoidon jatkuvuutta
vahvistetaan omahoitajuudella ja
pitämällä asiakkaiden hoitoon
osallistuvien määrä mahdollisimman vähäisenä.
Säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuudet ja sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskohtaisesti niin, että asiakkaiden
tarve käyttää terveysasemien
vastaanotto- ja osastohoidon
palveluita on vähäinen.

Asiakkaille nimetty omahoitaja. 5 tutuimman
hoitajan osuus käynneistä
Erilaisten keskeytyspäivien määrä vuodessa
per asiakas (sairaala,
kuntoutus, läheinen hoitaa, muu) alle 8 pv/asiakas

Kotihoidoin fyysisiä käyntejä korvataan puhelimitse sekä videovälitteisesti toteutettavilla käynneillä, lääkkeenjakokäyntejä korvataan lääkkeenjakoautomaateilla ja asiakkaita ohjataan hyödyntämään apteekkien lääkkeenjakopalveluja

Suurimmalla osalla säännöllisen kotihoidon
asiakkailla nimetty omahoitaja tai vastuutiimi.
Keskeytyspäivät/asiakas
12/2020 sairaala 8,5 /lyhytaik.hoito tai kuntoutus 6,0 / läheinen hoitaa 3,0/muu 0,6
8/2020 sairaala 9,1 /lyhytaik.hoito tai kuntoutus 6,2 / läheinen hoitaa 2,7/muu 0,71
4/2020 sairaala 10,6/lyhytaik.hoito tai
kunt.7,5/läheinen hoitaa 7,8
4/2019 sairaala 7,5/lyhytaik.hoito tai
kunt.5/läheinen hoitaa 4,4
4/2018 sairaala 7,8/lyhytaik.hoito tai
kunt.4,4/läheinen hoitaa 2,4
Keskeytysten määrässä on vuosittaista
vaihtelua. Niiden määrä on kuitenkin lähtenyt uudelleen laskuun. Tavoitteena on hoitaa asiakkaita yhä pidempään omassa kodissa, joka saattaa kasvattaa sairaala keskeytyksiä, myös lyhytaikaishoidolla tuetaan
kotona pärjäämistä.

Fyysisten ja etäkäyntien
suhde

Etäkotikäyntien määrä 3,4 % kaikista käynneistä 4 671 käyntiin (2020 elokuu 3 %).
Lääkerobottien kautta vähentyneet kotikäynnit -8 776. Roboteista on otettu lääkepusseja joulukuun loppuun mennessä yhteensä 22 631 kertaa eli keskimäärin 2,7
pussia/asiakas/pv.
VACS2 turvakamera-asiakkaita 4. Järjestelmän avulla tunnistetaan kaatumiset, jne.
Etähoidon piirissä on 79 asiakasta eli 31 %
säännöllisen kotihoidon asiakkaista
(12/2020).
Etähoidon kehittäminen on ollut vuoden
2020 painopistealueena, tavoitteet saavutettu yli odotusten. Asiakastyytyväisyys etähoidossa erittäin positiivinen.

Palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmat tehdään kaikille
säännöllisesti palveluiden piirissä oleville, niitä toteutetaan ja

Pahosut, toteutumat,
tarkistukset

Tehdään kaikille säännöllisiin palveluihin tuleville. Säännöllisiin päivityksiin osassa yksiköissä vielä kiinnitettävä huomiota ikäihmisten palveluissa.
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Tavoite
ne tarkistetaan vähintään 2 kertaa vuodessa.
Hoivahenkilöstön mitoitus toteutuu asumispalvelussa kulloisten
asiakastarpeiden ja valvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Asukkaille järjestetään henkilökohtaista aikaa ja toimintakykyä
edistävää toimintaa yksikön virkistystoimintasuunnitelman mukaisesti

Mittari

Toteutunut henkilöstömitoitus
Toteutunut toimintakykyä edistävän toiminnan
ja virkistyssuunnitelmien
toteutuminen työyksikkötasolla

Toteutuminen 1-12/2020
Vammaispalveluissa kaikille asiakkaille on
tehty palvelusuunnitelmat, niiden toteumista
seurataan ja ne tarkistetaan säännöllisesti.
Ikäihmisten asumispalveluissa henkilöstömitoitus vaihdellut yksiköittäin 0,32-0,71.
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä
vaihteluväli 0,62-0,71. Mitoitukseen vaikuttaa asukkaiden toimintakyky ja saattohoidossa olevien asiakkaiden määrä. Asiakkaiden toimintakykyä ja tarvetta arvioidaan
kaksi kertaa vuodessa. Saattohoitoon tai
äkilliseen hoidon tarpeen kasvuun reagoidaan henkilöstön saatavuudesta riippuen pikaisesti.
Toimintakykyä edistävää toimintaa on järjestetty koronan aiheuttavien rajoitteiden
vuoksi aiempaa vähäisemmin, jotta asukkaiden kohtaamisia ja sitä kautta tartuntariskiä
on voitu vähentää. Yksilö- ja pienryhmätoimintaa on kuitenkin järjestetty mahdollisuuksien mukaan.
Vammaispalveluiden vastuualue
Kolmikon palveluasunnoilla henkilöstömitoitus on ollut 0.69, Einarintien asuntolassa
0.57 ja
Kotikiven asuntolassa 0.33.
Einarintien asuntolassa ja Kolmikon palveluasunnoilla on ollut lisätyöntekijöitä huhtikuusta kesäkuuhun, koska toimintakeskukset olleet suljettuina ja ohjaajat ovat siirtyneet korvaaviin töihin mm. em. yksiköihin.
Kolmikossa ja Einarintien asuntolassa on
voitu koronatilanteesta johtuen lisätä toimintakykyä edistävää toimintaa huhti- kesäkuussa, koska toimintakeskusten ohjaajia
on ollut käytettävissä.
Saarijärven yksiköissä toimivalla vammaispalveluiden erityisohjaajalla on ollut suoritteita yht. 723/v. Suoritteet muodostuvat yksilö- ja ryhmäohjauksista, kotikäynneistä ja
puhelinkontakteista. Huomioitavissa on, että
erityisesti itsenäisesti asuvien asiakkaiden
kohdalla tuen tarve on alkanut lisääntyä loppuvuodesta.

Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Palveluita käyttävistä/käyttäneistä
asiakkaista vähintään 70 prosenttia on tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Kohtelua koskevat
muistutukset/kantelut
Asiakastyytyväisyysraportit
joissa tavoitteena kouluarvosanoissa vähintään
8

Muistutuksia tuli 6.
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Mittari
Vasteaika- ja jonoraportit

Toteutuminen 1-12/2020
Yhteydensaanti pääsääntöisesti toteutunut.
Kiireellisissä tapauksissa palvelun tarve arvioidaan viipymättä.
Palveluntarpeen arviointi ei aina välttämättä
toteudu 7 päivän kuluessa esim. omaisten
kanssa tehtävän aikataulujen yhteensovittamisen

Toimintakeskus- ja päiväkeskuspaikka järjestyy 30 vrk:n kuluessa palvelun myöntämispäätöksestä

Vasteaika- ja jonoraportit

On toteutunut.

Asumispalvelupaikka järjestyy
30 vrk:n kuluessa palvelun
myöntämispäätöksestä

Vasteaika- ja jonoraportit

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa sekä vammaisten asumispalveluissa on toteutunut.

Talous

Saavutettavuus

Tavoite
Yhteydensaanti/takaisinsoitto
palveluohjaajiin viimeistään seuraavana päivänä. Palvelutarpeenarviointi toteutuu 7 päivän
kuluessa. Kiireellisissä tapauksissa palvelun tarve arvioidaan
viipymättä.

Lapset puheeksi – mallin mukainen keskustelu- ja neuvonpito
järjestyy viikon sisällä

Vasteaika- ja jonoraportit

Ikäihmisten asumispalveluissa paikkaa on
aika ajoin joutunut odottamaan kuntoutusyksikössä tai osastolla.
Lapset puheeksi keskusteluja tai neuvonpitoja ei ole ollut

Ikäihmisten palveluiden kustannukset alle
8 557€/yli 75v
Vammaisten palveluiden kustannukset alle 512 €/asukas
Kotihoitoa tukeva päivätoiminta
alle 4170 €/asiakas/v
Toimintakeskus alle 79 €/asiakas/toimintakeskuspäivä (brutto)
Kotihoito alle 76 €/tunti, 29
€käynti (brutto)
Kotihoidon palveluin tuettu asuminen alle 73 €/vrk (brutto pl.
vuokra)
Ikäihmisten tehostettu asumispalvelu alle 133 €/vuorokausi
(brutto pl. vuokra)
Kehitysvammaisten tavallinen
asumispalvelu 49 €/vuorokausi
(brutto pl, vuokra)
Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu alle
172 €/vuorokausi (brutto pl,
vuokra)

Toteutunut kustannus

8 828 €/yli 75 v (103 %)

Toteutunut kustannus

553 €/asukas (108 %)

Toteutunut kustannus

3 451 €/as (83 %)

Toteutunut kustannus

102 €

Toteutunut kustannus

76 €/28 €

Toteutunut kustannus

73 €

Toteutunut kustannus

133 €

Toteutunut kustannus

45 €

Toteutunut kustannus

161 €
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11.4 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Talousarvion toteutuminen 1.1 – 31.12.2020

Terveyden ja sairaanhoidon
palvelut

TA
TP 2019

TA 2020

2020+muut

TP2020

Tot %

Yli/

Muutos 2019/20

ali

€

%

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät

3 188 033
-17 928 953
-14 740 920
-30 579
-1 238 320

2 604 770
-17 702 923
-15 098 153
-24 360
-1 221 657

2 394 770
-18 922 923
-16 528 153
-24 360
-1 221 657

2 342 078
-17 386 369
-15 044 291
-24 377
-1 376 102

97,8
-52 692
91,9 1 536 554
91,0 1 483 862
100,1
-17
112,6 -154 445

-845 955
542 584
-303 371
6 202
-137 782

-26,5
-3,0
2,1
-20,3
11,1

Tilikauden yli/alijäämä

-16 009 818

-16 344 170

-17 774 170

-16 444 769

92,5 1 329 401

-434 951

2,7

Terveyspalvelujen toimintakate on alkuperäisen TA2020 mukainen. Koronapandemian takia tuloja kertyi vähemmän, mutta myös toimintakulut olivat pienemmät. Lisätalousarviossa varauduttiin koronan aiheuttavan enemmän
kustannuksia kuin mitä todellisuudessa tarvittiin.
Vastaanottotoiminta
Vastaanotoilla hoitajien ja lääkäreiden käyntimäärissä oli alkuvuonna laskua, johon vaikutti pienten vastaanottojen aukiolon supistaminen helmikuun alusta ja korona epidemian rajoitukset.
Laboratoriokäyntimäärissä on myös laskua, johon vaikutti korona epidemian rajoitukset sekä tth:n määrääminen
laboratoriokokeiden poisjääminen maaliskuun alusta.
Käyntimäärien laskut ovat vaikuttaneet myös tulokertymiin.
Korona epidemian vuoksi jouduttiin perustamaan erillinen infektiovastaanotto ja hankkimaan poikkeuksellisen
paljon suojavälineitä, desinfektioaineita ja käsidesiä vastaanotoille, poliklinikoille ja laboratorioon. Nämä aiheuttaneet lisäkustannuksia. Henkilöstöä jouduttiin sitomaan infektiovastaanoton hoitamiseen päivittäin ja tämä oli pois
varsinaisesta vastaanottotyöstä.
Alkusyksystä koronaan liittyvät yhteydenotot ja näytteidenotot ovat lisääntyneet Karstulan ja Saarijärven vastaanotoilla merkittävästi. Loppu vuoden aikana oli Saarikan alueella myös korona tartuntaketjuja, joiden jäljittämiseen
käytettiin vastaanoton sairaanhoitajien työpanosta. Samoin vastaanotonhoitajat olivat ruuhka-aikoina apuna koronanäytteenotossa.
Suun terveydenhuolto
Kiireetön suun terveydenhuolto ajettiin ohjeiden mukaan alas maaliskuussa. Toimintaa alettiin palautella kesäkuussa. Hygieniamääräysten vuoksi potilaiden hoitoajat ovat kuitenkin pidentyneet – osin johtuen myös paremmasta suojautumisesta. Hammashoitohenkilökunta on erityisen riskialttiina sairauksien tarttumiselle ja leviämiselle aerosolituotannon vuoksi.
Asiakkaiden käyntimäärät eivät palautuneet normaaliin vuoden 2020 aikana. Henkilökunnan lomautukset näkyivät luonnollisesti myös käyntimäärissä. Hammaslääkärit olivat palkattomilla vapailla ja hoitohenkilökuntaa oli osin
sijoitettuna muihin yksiköihin. Näiden toimenpiteiden vuoksi pystyimme kuitenkin pysymään budjetissa tulojen
vähenemisestä riippumatta.
Kuntoutusosasto
Kuntoutusosaston potilaspaikkamäärä vuoden alusta on ollut 20 ja kesä-syyskuun ajan 16 potilasta johtuen säästötavoitteista ja syyskuussa henkilöstön saatavuuden takia. Kuntoutusosaston käyttöaste ollut korkea koko vuoden.
Säästöjä kertynyt sekä palkkamenoissa, aineet/ tarvikkeet/tavaroissa että palveluiden ostossa. Tuloja oli ennakoitua vähemmän johtuen paikkamäärän laskusta. Toimintakulut 90 % luokkaa talousarviosuunnitelmasta. Kuntoutuspalvelut organisaatiomuutos toteutui siten, että kuntoutusosasto - fysioterapia ja kuntoutus erkaantuivat
7.9.2020 alkaen
Fysioterapia ja kuntoutus
Fysioterapia ja kuntoutus yksikön tilastot kasvoivat vuoteen 2019 nähden 136:lla huolimatta koronaepidemiasta.
Henkilökunnan lomautukset ja palkattomien päivien käyttö näkyi laskuna palkkakustannusmenoissa. Tuloja saa-
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tiin lähes saman verran kuin vuonna 2019. Kuntoutuspalveluiden organisaatiomuutos toteutui 7.9.2020, kuntoutusosasto ja fysioterapia ja kuntoutus erkaantuivat omiksi yksiköikseen. Fysioterapia ja kuntoutus- yksikön palveluvastaavan virka säilyi.
Apuvälinepalvelun keskittäminen Saarijärvelle on lisännyt apuvälineiden kierrättämistä huomattavasti. Alueellinen
apuvälinekeskus ei laskuttanut palvelumaksuja 10-12/2020 osittain tästä johtuen. Lääkinnällisen kuntoutuksen
ostopalveluissa sekä apuväline- että avokuntoutuskustannukset ovat ylittyneet johtuen väestömme ikääntymisestä, kotona asumisen tukemisesta ja sairastavuudesta.
Lyhytaikaisosasto
Talousavio ylittyy lääkkeissä, hapessa, hoitotarvikkeissa sekä siivous- ja puhdistusaineissa.
Lääkkeitä ja verivalmisteita kuluu paljon ja jotkut yksittäisten potilaiden hoitoon käytettävät lääkkeet ovat kalliita
esim. vuonna 2020 epiduraalitilaan laitettavat kipulääkkeet. Hapen osalta ylitys johtuu Infektio-osaston valmisteluihin liittyneestä happisysteemin tarkastuksesta ja huollosta. Hoitotarvikkeiden sekä siivous-ja puhdistusaineiden
osalta vaikuttavana tekijänä oli koronaepidemia. Suojausvälineiden ja puhdistusaineiden käyttö nousi huimasti.
Hoitopäivämaksuja kertyi hiukan alle tavoitteen.
Elokuussa osastolle ei voitu ottaa potilaita viivytyksettä. Keskussairaalasta tulee sakkomaksuja. Osastolla oli
useita jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita. Syyskuulla tilanne laukesi, kun potilaat pääsivät siirtymään palveluasumiseen ja kuntoutusosastolle.
Henkilöstömenot pysyivät suunnitellussa. Henkilöstöllä todella vähän sairauspoissaoloja.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoite
Sähköisten kanavien käyttö yhteydenotoissa ja hoidontarpeen arvioinnissa lisääntyy merkittävästi

Laatu ja vaikuttavuus

Vastaanotot toteutetaan virtuaalisesti (puhelimitse ja muita sähköisiä
kanavia hyödyntäen) silloin, kun asiakkaan tarve ei edellytä toimipaikassa tapahtuvaa tutkimusta tai hoitoa.
Sähköisten yhteydenottojen
ja hoidontarpeen arviointien osuus
kaikista yhteydenotoista
Virtuaalisten vastaanottojen osuus
kaikista vastaanotoista

Palveluja järjestetään suunnitelmallisesti ja perusterveydenhuoltopainotteisesti

Mittari
Sähköisten yhteydenottojen ja hoidontarpeen arviointien osuus
kaikista yhteydenotoista
Virtuaalisten vastaanottojen osuus kaikista
vastaan-otoista

Ajanvarausvastaanottojen ja päivystysvastaanottojen suhde
Perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon

Toteutuminen 1-12/2020
Sähköisten kanavien käyttö lisääntynyt,
mutta ei merkittävästi vastaanottotoiminnassa. Chat-palvelu otettu hyvin vastaan
ja se on helpottanut asioiden hoitoa vastaanotoilla.
Korona vähensi kaikkia käyntejä, mutta
käynnit lisääntyivät alkusyksystä. Tekstiviestien käyttö vastaanotolla on lisääntynyt koronan myötä.
Klinikin HTA kankea ja hidastuttaa ajanvarausta, ei ole toivotulla tavalla pystytty
hyödyntämään. Ohjelma tarjoaa liian helposti päivystyshoitoa, vaikka ammattilaisen mielestä voisi vielä pärjätä kotihoitoohjein.
Omaolon korona oirearvio otettu käyttöön
joulukuussa, tarkoitus on laajentaa
omaolon käyttöä.
Vastaanotoilla tarjottu myös virtuaalisia aikoja etenkin pienten kuntien asiakkaille.
Asiakkaat ovat osittain vielä haluttomia
kokeilemaan ja osalla asiakkaista puuttuu
tarvittavat välineet (nettiyhteys, älykännykät jne.).
Suun terveydenhuollossa näkyy samat linjaukset – Klinikin käyttö ei ole lisääntynyt
toivotulla tavalla. Tähän pyritään edelleen
vaikuttamaan. Koronan aikana kaikki yhteydenotot vähenivät maalis-kesäkuussa,
loppuvuosi palautui entiselleen.
Alkuvuoden aikana asiakkaat eivät hakeutuneet vastaanotoille koronan rajoitusten
vuoksi. Alkusyksystä vastaanotoille hakeutuminen on vilkastunut.

33

Tavoite

Mittari
kustannusten suhde

Toteutuminen 1-12/2020
Päivystykselliset asiat on pystytty hoitamaan normaalisti.
Suun terveydenhuollossa maalis-toukokuussa hoidettiin vain kiireelliset ja puolikiireelliset asiakkaat koronan vuoksi. Jonoja alkoi muodostua. Suuhygienistiresurssissa oli vajaus koko vuoden ajan. Lomautukset ja sairauspoissaolot johtivat
käyntimäärien laskuun ja hoidon suuntautumiseen enemmän akuuttiluonteisiksi.
Viimeisin ajo joulukuussa 2020. Tuolloin
GHbA1C 62,4%:lla alle 53 mmol/mol ja
LDL 30,2%:lla alle 1,8 mmol/l.
THA pilottityöparit poimivat hoitovajepotilaita ja kutsuivat vastaanotolle,
Infektiovastaanoton hoitaminen, koronaketjujen selvittäminen, näytteenotot ja
syksyn koronapuhelinruuhkan hoitaminen
haittasivat pitkäaikaissairaiden suunnitelmallista hoitoa ja veivät ajan hoitosuunnitelmilta.

Palveluilla parannetaan alueen väestön terveyttä ja minimoidaan kansansairauksien haittoja huolehtimalla suunnitelmallisesti pitkäaikaissairaiden hoidosta, tavoitteena:
- 80 %:lla HBA1C (2 tyypin
diabetes-potilaat) alle 53
mmol/mol, (7 %),
- 80 %:lla LDL (sepelvaltimotauti-potilaat ja 2 tyypin diabetes-potilaat) Alle 2,0
mmol/l.

Asiakkaille tehdyt terveys-ja hoitosuunnitelmat
Sairastavuus- ja kansanterveysindeksi
HBA1C –arvot
LDL –arvot

Osastohoito järjestetään niin, että
potilaan keskimääräinen hoitojakson pituus on korkeintaan 6 vuorokautta.

Hoitojaksojen pituus
Kaikki osastohoitoa
tarvitsevat pääsevät
viivytyksettä osastolle

Lyhytaik. osastolla hoitojakson pituus on
ollut 6,3 vrk. Elokuussa 2020 osastolla oli
täyttä ja sakkopäiviä keskussairaalaan
tuli.

Kuntoutuspalveluilla vahvistetaan
asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Tuki- ja liikuntaelinoireisia ohjataan lääkärin vastaanottojen/esh:n ohella/sijaan fysioterapeutin suoravastaanotolle.

Fysioterapeuttien vastaanottokäynnit

Fysioterapeutin suoravastaanottokäynnit
ovat lisääntyneet vuoden 2019 tilastoon
nähden 76 asiakkaalla koronaepidemiasta
huolimatta. Kokonaistilasto 513 asiakasta.

Kaikki kuntoutusosastohoitoa tarvitsevat
pääsevät viivytyksettä
kuntoutusosastolle
Kuntoutusasiakkaiden
FIM (tulo/lähtö)

Kuntoutusosastolle on päässyt keskussairaalasta pääsääntöisesti ilman viivettä.
Lyhytaikaisosastolta kuntoutusosastolle
pääsyyn on ollut viivettä johtuen kuntoutusosaston korkeasta kuormituksesta, ka
91 %

Kuntoutusosastolla kuntoutus tuotetaan niin, että siellä kuntoutettavien
toimintakyky vahvistuu.

Toiminnassa kiinnitetään erityistä
huomiota asiakkaiden hyvään kohteluun ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Palveluita käyttävistä/käyttäneistä asiakkaista vähintään 70 prosenttia on tyytyväisiä
saamaansa palveluun.

Kohtelua koskevat
muistutukset/kantelut
Asiakastyytyväisyysraportit, joissa tavoitteena kouluarvosanoissa väh. 8.

Toimintakyvyn kohenemisen keskiarvo
osastojakson aikana kaikilla kuntoutujilla
on 10 FIM-pistettä.
FIM: muutosta eri tautiluokissa:
n
alku
aivoverenkiertoh/neurol tilat 75
70
muu lääket monimutk tilat
138
76
sis.vajaakuntois
kiputilat
35
81
Ortopediset tilat sis ampu182
74
taatio
Muistutuksia ja kanteluita on tullut vähän
Muutama asiakaspalaute, joihin on vastattu.
Lyhytaikaisosasto on osaltaan vastannut
yhteen AVI.lle tulleeseen kanteluun potilaan hoidosta.
Kuntoutusosastolla suurin osa asiakkaista

loppu
77
80
97
87

34

Saavutettavuus

Tavoite

Mittari

Toteutuminen 1-12/2020
suosittelee osastoa arvosanoilla 9-10/asteikolla 1-10. Ei muistutuksia.
Fysioterapia ja kuntoutus-yksikössä ei ole
ollut kohtelua koskevia muistutuksia.
Suun terveydenhuollossa asiakaspalautteet koskevat pääosin laskuasioita, jotka
saatu selvitettyä. Potilasvahinkoilmoituksia tehtiin suun terveydenhuollosta
vuonna 2020 kahdeksan kappaletta.
Näistä neljää ei ole vielä ratkaistu, kolme
todettiin ei-korvattaviksi ja yksi potilasvahinkoilmoitus
johti korvauksiin. Muistutuksia tai kanteluita ei ole tehty.

Ensikontaktin saaminen terveysaseman vastaanottoon ja hammashoitolaan puhelinvastausaika alle 5 minuuttia tai takaisin soitto saman päivän aikana

Vasteaika- ja jonoraportit

Kiireetön vastaanottoaika lääkärille
saatavilla (T3) 14 päivän aikana puhelimitse tai jossakin Saarikan alueen toimipisteessä ja 21 päivän aikana oman asuinkunnan toimipisteessä ja vastaanottohoitajalle 7
päivän aikana puhelimitse tai jossakin Saarikan alueen toimipisteessä
ja 14 päivän aikana oman asuinkunnan toimipisteessä

Vasteaika- ja jonoraportit

Pääsääntöisesti toteutunut. Koronaan liittyvät yhteydenotot ovat ruuhkauttaneet alkusyksystä päivystyspuhelimia Karstulan
ja Saarijärven vastaanotoilla, etenkin mati päivinä. Takaisinsoitot on hoidettu saman päivän aikana, mikäli yhteydenotto
on tullut terveysaseman aukioloaikana.
Suun terveydenhuollossa on toteutunut.
Pääsääntöisesti toteutunut alkuvuoden aikana.
Alkusyksystä kysyntä lisääntynyt lääkäreiden vastaanotoille. Hoitajien vastaanotot
ovat ruuhkautuneet korona lähetteiden ja
vastaamisten vuoksi, mutta vastaanotoille
on päässyt tavoite-ajoissa.

Kiireetön vastaanottoaika hammaslääkärille saatavilla (T3) 4-6 kk ja
suuhygienistille kuukauden aikana

Vasteaika- ja jonoraportit

Yhteydensaanti/takaisinsoitto mielenterveystoimistoon, työterveyshuoltoon saman päivän aikana

Vasteaika- ja jonoraportit

Reseptin uusiminen 3 vuorokauden
kuluessa

Vasteaika- ja jonoraportit

Kaikki osastohoitoa tarvitsevat pääsevät viivytyksettä osastolle

Vasteaika- ja jonoraportit

Vuoden alusta toteutuivat kyllä, mutta
16.3. ajettiin kiireetön hammashoito korona pandemian vuoksi alas. Toiminta
käynnistyi kesäkuussa uudelleen. Tilanne
on erittäin haastava. Koronan vuoksi aikaa siirrettyjä on alettu kutsua takaisin
hoitoon, jonossa uusia tarkastuksia on
vielä runsaasti ja lisää tulee koko ajan.
Hoitovelan purkaminen tulee kestämään
pitkälle ensi vuoteen, ehkä jopa koko vuoden 2021.
Mielenterveystoimistoon yhteyden saaminen toteutunut pääasiassa arkipäivisin
vuorokauden kuluessa. Koronan takia siirrytty etäpalveluiden käyttöön läsnäolopalveluiden rinnalla. Työntekijävaihdosten takia ollut vajausta henkilöstöresursseissa
ja tämä vaikuttanut palveluiden saatavuuteen ja tuottanut jonoa.
Pääsääntöisesti toteutunut.

Sakkopäivät Keskussairaalaan?? Omista
päivystyksistä ja vastaanotoilta on päässyt osastolle viiveettä.
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Mittari
Vasteaika- ja jonoraportit

Toteutuminen 1-12/2020
Tarvittaessa toteutuu, vastaanotoilla ei
neuvonpitoja käydä.

Vasteaika- ja jonoraportit

Kiireettömään fysioterapiavastaanottoon
on vuoden aikana ollut usein yli kolmen
viikon jonotusaika, pahimmillaan kuusi
viikkoa.

Toteutunut kustannus

Akuutti fysioterapia-aika järjestyy useimmiten kolmen päivän sisään, mutta siinäkin ajoittaista ruuhkaa johtuen kiireettömän fysioterapian ruuhkautumisesta.
2 321 €/asukas (102 %)

Toteutunut kustannus

1145 €/asukas (101 %)

Toteutunut kustannus

873 €/asukas (101 %)

Toteutunut kustannus

149 €/asukas (83 %)

Toteutunut kustannus

1177 €/asukas (102 %)

Toteutunut kustannus

139 €/käynti (brutto)

Toteutunut kustannus

271 €/hoitovrk (brutto)

Toteutunut kustannus

301 €/hoitovrk (brutto)

Toteutunut kustannus

185 €/käynti (brutto)

Toteutunut kustannus

17 €/käynti (brutto)

Toteutunut kustannus

150 €/käynti (brutto)

Toteutunut kustannus

66 €/käynti (brutto)

s

Terveydenhuollon kustannukset alle
2 280 €/asukas
Perusterveydenhuollon kustannukset alle 1 134 €/asukas
Perusterveydenhoidon avoterveydenhoito alle 867 €/asukas
Suun terveydenhuolto alle 160
€/asukas
Erikoissairaanhoito alle 1 146
€/asukas
Terveysaseman vastaanottokäynti
alle 112 €/käynti (brutto)
Hoitopäivän hinta osastolla alle 276
€/hoitovrk (brutto)
Hoitopäivän hinta kuntoutusyksikössä alle 310 €/hoitovrk (brutto)
MTT:n terapiavastaanottokäynti alle
244 €/käynti
Laboratorionäytteenottokäynti alle
15 €/käynti (brutto)
Suun terveydenhuollon vastaanottokäynti alle 121 €/käynti (brutto)
Fysioterapeutin vastaanottokäynti
alle 75 €/käynti (brutto)

Talous

Talous

Tavoite
Lapset puheeksi – mallin mukainen
keskustelu- ja neuvonpito järjestyy
viikon sisällä
Akuutti fysioterapia-aika (fysvas,
selkä) järjestyy 3 vrk kuluessa yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista, ei kiireellinen fysioterapiaaika järjestyy 3 vkon sisällä hoidon
tarpeen arvioinnista

11.5 Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon palvelut koostuvat yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tuotettavista lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisten sairauksiin ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon,
päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvista terveydenhuollon palveluista. Talousarvion määräraha
perustuu sairaanhoitopiirin palvelutarjoukseen. Vuodesta 2019 lähtien sairaanhoitopiiri laskutus on perustunut
kiinteään laskutukseen.
Talousarvion toteutuminen 1.1 – 31.12.2020
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Erikoissairaanhoidon
palvelut

TA
TP 2019

TA 2020

2020+muut

TP2020

Tot %

Yli/

Muutos 2019/20

ali

€

%

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Laskennalliset erät

171 778
-20 409 990
-20 238 211
-12 559

140 000
-19 900 751
-19 760 751
-8 842

140 000
-19 900 751
-19 760 751
-8 842

177 481
-19 891 445
-19 713 964
-7 413

126,8
100,0
99,8
83,8

37 481
9 306
46 787
1 429

5 703
518 545
524 247
5 146

3,3
-2,5
-2,6
-41,0

Tilikauden yli-/alijäämä

-20 250 770

-19 769 593

-19 769 593

-19 721 377

99,8

48 216

529 393

-2,6

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoite
Lähetekäytäntöjen kehittäminen ja lähetteiden määrän vähentäminen vuoden
2019 tasosta

12

Mittari
Lähetteiden
määrä

Toteutuminen 1-12/2020
Lähetteitä keskussairaalaamme tehtiin v. 2020 aikana 3480 kpl
(vähennystä v. 2019 verrattuna 459 kpl, eli -12%) Vähennyksiin
vaikutti myös koronaviruspandemia. Eniten lähetteitä tehtiin kirurgialle (915 kpl), silmätaudeille (589 kpl) ja sisätaudeille (469
kpl).

HENKILÖSTÖ

Tavoite
Sairauspoissaolojen vähentäminen

Työtapaturmien vähentäminen tavoitteena O-työtapaturmaa

Hyvään työkykyyn panostaminen ja
ongelmien ennalta ehkäiseminen

Mittari
Sairauspoissaolot pv/hlö
Sairauspoissaolot pv/htv
Sairauspoissaoloprosentti %
Sairauspoissaolokustannukset euroa/hlö
Terveysprosentti

Toteutuminen 2020
17,89 pv/hlö (17,2 pv/hlö)
21,3 pv/htv (20,1 pv/htv)
7,9 % (7,4 %)
1.303 euroa/hlö (1.302 euroa/hlö)

Työtapaturmat pv/hlö
Työtapaturmat pv/htv
Tapaturmavakuutusmaksut euroa/vuosi

0,4 pv/hlö (0,4 pv/hlö)
0,5 pv/htv (0,5 pv/htv)

Työkyvyttömyyseläkkeet kpl/vuosi
Työkyvyttömyyseläkemaksut

Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä 2 (1
päätös)
363.245 euroa (314.995 euroa),
1,53 % palkkasummasta (1,31 %)
157,58 euroa/hlö (192,67 euroa/hlö)

Työterveyshuollon kustannusten
omavastuu euroa/hlö
Tekemättömän työn* kustannukset
palkkasummasta %
Työntekijäkohtaisten tavoitteiden
asettaminen suoritemäärille ja työajankäytölle

30,5 % (24 %)

188.409 euroa (138.465 euroa)

5,4 % (5,5 %)

Tarkennetaan myöhemmin, esim.
 kotihoito 60 %
 asumispalvelut 80 %
 asiakasmäärät/työntekijä
 käynnit/htv

*Tekemätön työ = yhteenlaskettu kustannus työterveyshuollon omavastuumaksusta, työkyvyttömyysmaksuista ja sairauspoissaolojen palkkakustannuksista
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INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Talousarviossa oli varauduttu seuraaviin investointeihin: taloushallinnon ohjelman päivitys uuteen versioon,
AluePegasos-ohjelman tilastointi/raportointijärjestelmän hankinta sekä sosiaalitoimen Kanta-hankkeeseen liittyvä
varaus.

Investointien toteutuminen
Ed.v. käyttö Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteuma
talousarvio
muutokset muutosten
jälkeen
HALLINTO
Taloushallinnon ohjelman päivitys
menot
tulot
nettomeno
HYVINVOINTI JA TERV.EDISTÄMINEN
Sosiaalitoimen Kanta-hanke
menot
tulot
nettomeno
TERVEYSPALVELUT
Aluepegasos tilastointi/rap.järj
menot
tulot
nettomeno
YHTEENSÄ

Poikkeama

-22 000

0

-22 000

-22 109

-109

-22 000

0

-22 000

-22 109

-109

-24 000

0

-24 000

-29 055

-5 055

-24 000

0

-24 000

-29 055

-5 055

-30 000

0

-30 000

-27 365

2 635

-30 000
-76 000

0
0

-30 000
-76 000

-27 365
-78 529

2 635
-2 529
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TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
SAARIKKA
liite nro
Kila:n kuntajaoston ohjeen mukaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset
Tuloslaskelman liitetiedot
Toimintatuotot ja -kulut
Verotulojen erittely
Valtionosuuksien erittely
Palvelujen ostojen erittely
Valtuustoryhmille annetut tuet
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista
Pakollisten varausten muutokset
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Rahoitustuottojen erittely
Erittely poistoeron muutoksista
Taseen liitetiedot
Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi
kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Arvokorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät
Pysyvät vastaavat ja pysyvien vastaavien sijoitukset
sekä kuntayhtymäosuuksien arvonmuutokset
Omistukset muissa yhteisöissä
Saamisten erittelyt
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Oman pääoman erittely
Erittely poistoerosta
Pitkäaikaiset velat
Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
Pakolliset varaukset
Pitkä- ja lyhytaikaiset velkojen erittelyt
Sekkitililimiitti
Erittely liittymismaksuista ja muista veloista
Siirtovelat
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Velkojen kiinnitykset ja panttaukset
Vakuudet, jotka annettu muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Muut vakuudet
Vuokravastuut
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut
Taseen ulkopuoliset järjestelyt
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota
ja interssitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä
Taseeseen aktivoidut henkilöstökulut
Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Selvitys
liitteenä
vertailukelpoiset
ei oikaisuja
vertailukelpoiset
ei ilmoitettavaa
liitteenä
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
liitteenä
ei ilmoitettavaa
liitteenä
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
liitteenä
ei ilmoitettavaa
liitteenä
liitteenä
liitteenä
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
liitteenä
ei ilmoitettavaa
liitteenä
liitteenä
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
liitteenä
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa
ei ilmoitettavaa

liitteenä
ei ilmoitettavaa
liitteenä
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45
46

Tilintarkastajan palkkiot
Intressitahoon liittyvät toimet

liitteenä
ei ilmoitettavaa

1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Käyttöomaisuuden arvostus:
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun
poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen
laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Vaihto-omaisuuden arvostus:
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä.
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua
poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelma on tarkistettu 1.1.2013 alkaen.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta
arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistosuunnitelma on esitetty
tuloslaskelman liitetiedoissa.
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
vertailukelpoiset
3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
ei oikaisuja
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
vertailukelpoiset
5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset
ei ilmoitettavaa
6) Toimintatuotot ja -kulut
Toimintatuotot palvelualueittain
Hallinto
Hyvinvointi ja terveyden edistäminen
Arjen tuki
Terveyspalvelut
Erikoissairaanhoito

Toimintakulut palvelualueittain
Hallinto
Hyvinvointi ja terveyden edistäminen
Arjen tuki

2020

2019

144 430
308 989
7 398 640
2 342 078
177 481
10 371 618

212 069
296 445
7 196 120
3 188 033
171 778
11 064 445

2020

2019

-3 117 948
-6 771 992
-36 754 171

-2 739 302
-6 792 184
-36 264 224
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Terveyspalvelut
Erikoissairaanhoito

-17 386 369
-19 891 445
-83 921 925

-17 928 952
-20 409 990
-84 134 652

2020

2019

37 469 711
7 466 842
44 936 553

37 029 200
8 091 901
45 121 101

7) Verotulojen erittely
ei ilmoitettavaa
8) Valtionosuuksien erittely
ei ilmoitettavaa
9) Palvelujen ostojen erittely

Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot

10) Valtuustoryhmille annetut tuet
ei ilmoitettavaa
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista 1.1.2013 tarkistetun
poistosuunnitelman mukaan.

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut

poistomenetelmä

poistoaika
tai %

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

2-5 vuotta*
5-20 vuotta*
2-5 vuotta*

Tasapoisto
Tasapoisto

2-5 vuotta*
2-5 vuotta*

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet
Menojäännöspoisto
Atk-laitteet
Menojäännöspoisto
Muut laitteet ja kalusteet
Menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo- ja taide-esineet
ei poistoaikaa
Keskeneräiset hankinnat
ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

ei poistoaikaa

*) erityisistä syistä voi olla enintään 20 vuotta

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa,
kirjattu vuosikuluksi.
12) Pakollisten varausten muutokset

20-30 %
30-40 %
30-40 %
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ei ilmoitettavaa
13) Muihin toimintatuottoihin ja kuluihin sisältyvät pysyvien vastaavien
hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
ei ilmoitettavaa
14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
ei ilmoitettavaa
15) Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä
ei ilmoitettavaa
16) Erittely poistoeron muutoksista
ei ilmoitettavaa
TASEEN LIITETIEDOT
17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi
kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
ei ilmoitettavaa
18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät
ei ilmoitettavaa
19) Pysyvät vastaavat ja pysyvien vastaavien sijoitukset
Pysyvät vastaavat 31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.

81 412,48
77 528,50
0,00
0,00
0,00
51 192,84
0,00
107 748,14

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00
107 748,14

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.

132 680,27
0,00
0,00
0,00
0,00
27 704,40
0,00
104 975,87

42

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00
104 975,87

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

9668,00
1000,00
0,00
0,00
10668,00

Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00
0,00
10668,00

20-22) Omistukset muissa yhteisöissä
ei ole
ei ilmoitettavaa
23) Saamisten erittelyt
Saamiset SoTe kuntayhtymältä
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset

2020

2019

1 166 928,88

2 669 098,79

2020

2019

0,00
5 280,15
0,00
0,00
166,00
5 446,15

2 432,30
12 554,25
2 207,00
3 506,00
46 032,20
66 731,75

3 644 583,35

5 474 809,91

2020

2019

128 247,17

124 944,92

Muut tulojäämät
Työllisyysrahasto
Työnantajan koulutuskorvaus
Pohjola Vakuutus Oy
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

6 439,10

15 823,42

0,00
6 439,10

72 650,57
88 473,99

Muut siirtosaamiset

4 961,05

15 905,50

Saamiset jäsenkunnilta
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Kannonkosken kunta
Karstulan kunta
Kivijärven kunta
Kyyjärven kunta
Saarijärven kaupunki
Saamiset jäsenkunnilta yhteensä
Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
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Tulojäämät yhteensä

139 647,32

229 324,41

Saarikka sisäinen yhdystili

1 166 928,88

2 669 098,79

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

1 306 576,20

2 898 423,20

25) Oma pääoman erittely
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Oma pääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.

2020

2019

5 937,05
5 937,05

5 937,05
5 937,05

Oma pääoma yhteensä

5 937,05

5 937,05

2020

2019

70 511,87
69 420,53
27 588,02
15 444,44
99 869,48
282 834,34

12 678,28
51 006,87
40 921,86
17 450,75
97 619,99
219 677,75

104 145,00
145 903,00
158 033,00
287 586,00
1 019 191,00
0,00
1 714 858,00

0,00
184 808,00
188 082,00
0,00
0,00
0,53
372 890,53

26) Erittely poistoerosta
ei ilmoitettavaa
27) Pitkäaikaiset velat
ei ilmoitettavaa
28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
ei ilmoitettavaa
29) Pakolliset varaukset
ei ilmoitettavaa
30) Pitkä- ja lyhytaikaiset velkojen erittelyt
Vieras pääoma
Velat SoTe kuntayhtymälle
Velat jäsenkunnille
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Kannonkosken kunta
Karstulan kunta
Kivijärven kunta
Kyyjärven kunta
Saarijärven kaupunki
Muut velat
Siirtovelat
Kannonkosken kunta
Karstulan kunta
Kivijärven kunta
Kyyjärven kunta
Saarijärven kaupunki
Kuntalaskutuksen tasaus
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Velat jäsenkunnille yhteensä

1 997 692,34

592 568,28

Vieras pääoma yhteensä

8 181 032,41

7 993 116,95

2020

2019

299,99
485 104,71
23 070,46
39 647,81
1 654,44
549 777,41

0,00
472 004,88
12 573,66
43 939,15
428,70
528 946,39

2020

2019

3 947 308,17

4 066 013,67

476 908,43
205 378,05
682 286,48

521 174,63
194 298,17
715 472,80

0,00

2 371,74

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä

4 629 594,65

4 783 858,21

Siirtovelat yhteensä

4 629 594,65

4 783 858,21

31) Sekkitililimiitti
ei ilmoitettavaa

32) Liittymismaksujen ja muiden velkojen erittely
Liittymismaksut, ei ilmoitettavaa
Muiden velkojen erittely
Lyhytaikainen
Muut velat
Muut velat jäsenkunnille
Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Maksamattomat matkalaskut
Muut velat
Yhteensä
33) Siirtovelat
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Menojäämät
Lomapalkkavelan ja henkilöstösivukulujen
jaksotukset
Muut palkkojen ja henkilöstösivukulujen
jaksotukset
Eläkemaksut
Vakuutusmaksut
,
Ulosottojen tili

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
34) Velkojen kiinnitykset ja panttaukset
ei ilmoitettavaa
35) Vakuudet, jotka annettu muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi
ei ilmoitettavaa
36) Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
ei ilmoitettavaa
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37) Muut vakuudet
ei ilmoitettavaa
38) Vuokravastuut
Vuokravastuut
Toimitilojen vuokravastuut
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
Siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

2020

2019

9 783 578,61

10 299 414,42

622 223,94
10 405 802,55

671 257,85
10 970 672,27

3 259 852,98

3 302 193,64

39) Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
ei ilmoitettavaa
40) Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut
ei ilmoitettavaa
41) Taseen ulkopuoliset järjestelyt
ei ilmoitettavaa
HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA
JA INTERSSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
42) Palveluksessa olevan henkilöstön määrä

31.12.2020

31.12.2019

519
50
469

531
49
482

93
9
84

88
8
80

612
59
553

619
57
562

Hallinto
- vakinaiset
- määräaikaiset

36
33
3

40
38
2

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- vakinaiset
- määräaikaiset

51
42
9

56
48
8

331
274
57

315
269
46

Vakinaisia
- miehiä
- naisia
Määräaikaisia
- miehiä
- naisia
Koko henkilöstö yhteensä
- miehiä
- naisia
Palvelualueittain

Arjen tuki
- vakinaiset
- määräaikaiset
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Terveyspalvelut
- vakinaiset
- määräaikaiset

194
170
24

208
176
32

Yhteensä
- vakinaiset
- määräaikaiset

612
519
93

619
531
88

43) Taseeseen aktivoidut tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut
ei ilmoitettavaa

44) Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
2020
Kansallinen Kokoomus
247,50
Perussuomalaiset
9,00
Suomen Keskusta
1 121,50
Suomen Kristillisdemokraatit
0,00
Vasemmistoliitto
36,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
229,50
Saarijärven työväenyhdistys ry
249,75
Vihreä liitto
36,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä
1 929,25
45) Tilintarkastajan palkkiot
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä

2020

2019

9 666,00
4 950,00
0,00
14 616,00

8 099,70
2 250,00
914,00
11 263,70

Saarijärvi 18.3.2021

Marita Salokivi
Kirjanpitäjä

2019
288,00
18,00
1 674,50
9,00
72,00
189,00
283,50
54,00
2 588,00

Aino Rajapolvi
Talous-ja hallintojohtaja
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
Vuoden 2020 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja ja tositelajeja:
Kirjanpitokirjat;
Säilytysaika
Säilytystapa
tasekirja
pysyvästi
sidottu
päiväkirjat
10 vuotta
atk-tulosteina
pääkirjat
pysyvästi
atk-tulosteina
tase-erittelyt
pysyvästi
atk-tulosteina
käyttöom.lask.tulosteet
10 vuotta
atk-tulosteina
palkanlaskennan tulosteet
10 vuotta
atk-tulosteina
toteutumisvertailu
pysyvästi
atk-tulosteina
kirjaustason tase
pysyvästi
atk-tulosteina
ostoreskontra
10 vuotta
atk-osakirjanpitona
myyntireskontra
10 vuotta
atk-osakirjanpitona
Tositelajit;
001
002
003
007
008
009
010
020
021
040
301
320
401
490
631
633
641
642
646
650
660
701
999

Muistiotositteet
Sisäiset laskut
Liitetietotositteet
Vyörytykset
Oikaisut tilinavaussaldoihin
Käyttöomaisuusviennit
Tiliotetositteet
Myyntireskontra, suoritukset
Myyntireskontra, viitesuoritukset
Ostoreskontra, suoritukset
Palkat
Populus matkalaskut
Kierrätettävät laskut
Toimeentulotuet
Työterveyshuolto
Korkotulot
Tapaturmalaskut
Sekalaiset laskut
Sairaalalaskutus
Hammashoitolaskutus
Kotihoito
Avohoitomaksut
Konversio/Suoritukset
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14 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Saarijärvellä 26.3.2021
Mikael Palola
Liikelaitoksen johtaja
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Johtokunta

Marja Heikkilä

Raija Kolehmainen

Hannu Kallunki

Salla Manni

Kimmo Kantalainen

Merja Tepponen

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen
Saarijärvellä ____ /____ 2021
BDO Audiator Oy
JHTT – yhteisö
Heidi Rimpilä
KHT, JHT-tilintarkastaja

