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KUNTAYHTYMAÄ  SOTE-KUNTOON  

Vuosi 2020 on ollut kaikkea muuta kuin suunnitellun kaltainen. Maailman laajuinen Covid -19 
pandemia on muuttanut varmasti kaikkien meidän elämää. Epävarmuuden sumuverho heijastaa myös 
tulevaa. Maailmalta on saatu lupaavia uutisia koronarokotteesta, joka toivottavasti tullessaan vakauttaa 
yhteiskuntia. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on myös monelta osin uuden edessä. 
Kuntayhtymän vs. johtaja, johtava lääkäri Pirjo Hiltunen siirtyy uusiin tehtäviin Pohjanmaalle 
joulukuun puolivälissä. Lokakuun 6. päivä alkaen kuntayhtymän virkaa tekevänä johtajana on toiminut 
talouspäällikkö Lauri Ämmälä. Loppuvuoden 2020 tavoitteena onkin onnistua uuden johtavan lääkärin 
rekrytoinnissa, jonka vetämänä päästäisiin käynnistämään vuosi 2021. Sumupilvien hävittyä on usein 
poutasää. Vuoden 2021 alussa näillä näkymin kuntayhtymän kaikki 6 hammaslääkärin virkaa ovat 
täytettyinä ja kaikki 10 lääkärin virkaa tulevat täytettyä johtavan lääkärin rekrytoinnin onnistuttua. 
Muiltakin osin virat ja toimet ovat pääsääntöisesti täynnä. Jäsenkuntien kanssa on päästy hyvään 
keskusteluun palvelusopimusneuvotteluissa, joiden tiimoilta heräsi myös ajatus perustaa Kuntayhtymä 
sote-kuntoon –hanke. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tehdä hyvät selvitykset niistä kysymyksistä, 
joita ei vielä saatu ratkottua palvelusopimusneuvotteluissa ja tämän jälkeen käydä perusteelliset 
keskustelut jäsenkuntien ja henkilöstön kanssa.  
 
Jäsenkuntien asettamaan raamiin pääseminen on vaatinut edelleen tiukkoja toimenpiteitä, kuten 
sijaismäärärahojen leikkauksia sekä toimien jäädytyksiä. Osastopaikkojen maakunnallisen tarpeen 
ennakoidaan jatkuvan vuoden 2021 aikana. Tämä onkin keskeinen avustava tekijä pyrkimyksissä 
pysyä raamissa. Korona luo paljon epävarmuutta. Epävarmuus ei ole näkynyt pelkästään kustannuksia 
kasvattavana vaan myös joiltain osin niitä hillitsevänä. Toisaalta herää kysymys, realisoituvatko nämä 
tulevaisuudessa, kuten vuonna 2020 ostamatta jääneet ostopalvelut. Käynnit terveyspalveluissa ovat 
vähentyneet. Väestön omaehtoinen palveluiden käytön vähentämien saattaa pahimmillaan näkyä 
jatkossa vaikeampina hoidettavina sairauksina.  
 
Organisaatio jakaantuu hallinto- ja talouspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä tasolla myös 
tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on laadittu. Palvelutuotantoa on kehitetty väestön 
tarpeet, toiminnan laatu sekä taloudellisuus huomioiden. Toiminnoissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö 
vaatii ennakkoluulotonta asennetta palvelutuotantoon, työnjakoon ja toteutukseen; tämän on 
mahdollistanut kuntayhtymän ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja kehittämiseen motivoitunut 
henkilöstö. Johtavat viranhaltijat pyrkivät jatkossakin osallistumaan aktiivisesti sairaanhoitopiirin sekä 
seutukunnan alueella toteutettavaan terveyspalveluiden yhteistyö- ja kehittämistyöhön, ja siten 
varmistamaan tiedonkulkua sekä kuntayhtymän kehitystä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuonna 
2019 päivitetyn sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistusta on odotettu jo kahden vuosikymmen ajan. Tämän 
hetkisen tiedon valossa uudistus olisi toteutumassa vuoden 2023 alusta. Tämän hetkiset suunnitelmat 
nojaavat julkisten palveluiden sekä etenkin perusterveydenhuollon toiminnan vahvistamiseen. 
Valtakunnallinen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke on käynnistynyt. Hankkeella on viisi 
tavoitetta: parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta; siirtää 
toiminnan painotusta ennaltaehkäisevään työhön; varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus; 
vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta sekä hillitä kustannusten kasvua, kun muut 
tavoitteet toteutuvat. Palveluiden järjestämis- ja tuotantoratkaisut sekä maakuntien rooli niissä ovat 
vielä monelta osin avoimet ja lainsäädäntö uudessa valmistelussa. Kuntayhtymän palvelutuotantoa 
koskevissa ratkaisuissa on alkaneella vuosikymmenellä valmistauduttava muutoksiin; tässä 
talousarviosuunnitelmassa palveluverkko säilyy vielä vuonna 2021 entisen kaltaisena. Keskustelua 
palveluverkosta, palveluiden keskittämisestä sekä digitalisoinnista jatketaan Kuntayhtymä Sote-
kuntoon -hankeen tiimoilta sekä normaalissa organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa. Vuodelle 
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2021 on suunnitteilla vuoden 2020 kaltaiset toiminnalliset sulut. Kesällä 2021 hammashuolto toimii 
sulun ajan Auran terveysasemalla. Vuodeosaston suunnitellaan toimivan koko vuoden 28-paikkaisena.  
 
Tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2021 on laadittu kuntatalouden kannalta 
vaikeaan aikaan; yleinen taloudellinen kehitys on suotuisan jakson jälkeen ollut laskusuuntainen. 
Kuntayhtymän tavoitteena on edelleenkin paitsi oman toiminnan kustannustehokkuus, myös 
erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden yhdistäminen, kehitystyö ja samaan 
aikaan laajan palveluvalikoiman toteuttaminen, on yhä haasteellisempaa.  
 
Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä on olemassa 
jäsenkuntiensa kuntalaisia varten. Peruskuntien asettamat talouden ja toiminnan raamit ja 
kuntayhtymän kanssa solmitut palvelusopimukset asettavat puitteet kuntayhtymän taloudelliselle 
toiminnalle sekä kehittämiselle. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus on tuonut asiakkaiksi muitakin 
kuin auralaisia ja pöytyäläisiä.  
 
Valtakunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja samalla myös Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän toiminnassa on edelleen työn alla suuria ja kauaskantoisia, koko väestöä koskettavia 
ratkaisuja. Tulevassa lainsäädännössä suunnitellaan painotettavan väestön tasavertaisia ja viivytyksettä 
toimivia lähipalveluja, jotka tuotetaan kilpailukykyisesti, ja samalla tavoitellaan 
perusterveydenhuollon resurssien vahvistamista.  Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä on toteuttanut 
näitä tavoitteita toimintansa alusta lähtien ja haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveydenhoidon edistämistä ajan hengessä ja hyvässä yhteistyössä muiden sote-organisaatioiden 
kanssa. Tahtotilamme on, että laadukkaat ja vaikuttavat perusterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla 
Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa, palveluiden järjestäjästä riippumatta.  
 
Johtoryhmä on päättänyt osana kuntayhtymän toiminnan kehittämistä laatia jatkossa talousarvion ja 
kahden tulevan vuoden taloussuunnitelman erikseen. Laatimalla erillinen suunnitelma tulevalle 
kahdelle vuodelle selkeytetään palvelusopimusneuvotteluissa jo sovitun ja vasta kuntayhtymän 
suunnittelemien asioiden erottamista toisistaan. Ajatuksena on myös hyödyntää taloussuunnitelmia 
suoraan talousarvion laadinnan pohjana, kun varsinainen talousarvion laadintaprosessi kevätkesäisin 
aloitetaan. Näin ollen tämä talousarvio on laadittu vain vuodelle 2021. Suunnitelmat vuosille 2022–
2023 toimitetaan jäsenkuntien käsiteltäviksi joulukuun aikana.  
 
 
Pöytyällä 17.11.2020 
 
 
Johtoryhmä 
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YLEISTAÄ  

 
Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ja 
tuottaa jäsenkuntiensa puolesta lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut. 
 
Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen 
terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on terveysneuvonnan, sairaanhoidon, diagnostiikan sekä 
suun terveydenhuollon palveluita. Pöytyän Riihikosken pääterveysaseman yhteyteen on lisäksi 
sijoitettu täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorioanalytiikka, röntgen, osasto ja avosairaala. 
Keskitettyinä palveluina pääterveysasemalla järjestetään lisäksi psykologin, psykiatristen 
sairaanhoitajien, puheterapeutin ja jalkaterapeutin vastaanotot. Koronapandemiasta johtuva 
hengitystieinfektiopotilaiden vastaanottotoiminta toimii samoin keskitetysti pääterveysasemalla.  
Riihikoskella toimii myös kuntayhtymän hallinto. 
 
Alueen työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu toimivat kolmansien 
tuottajatahojen kautta. 
 
Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on osaavalla henkilökunnalla perus-
terveydenhuollon palvelut tuottava yksikkö, joka toimii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut 
tuotetaan potilaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen 
asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. 

Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä huomiota palvelutoimintojen 
sujuvuuteen, vaikuttavuuteen sekä yhtenäistämiseen ja haetaan ratkaisuja kustannustehokkuuden 
lisäämiseen. Infektiotorjuntaan liittyvä työ on ajankohtaisesti noussut erityiseksi painopisteeksi. 
Sähköisten palveluiden ja etäyhteyksien avulla sujuvoitetaan terveydenhuollon eri palveluita ja 
kehitetään yhteistoimintaa niin jäsenkuntien kuin erikoissairaanhoidon kanssa. 

Terveysneuvonnan ja sairaanhoidon kesä- ja jouluajan sulut toteutetaan aikaisempien vuosien 
kokemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rohkaisemina jatkossakin samanaikaisesti 
tavoitteena paitsi palvelun laadun ja sujuvuuden säilyttäminen, myös henkilökunnan vuosilomien 
keskitetty toteutus. Taloudellisista syistä sulkuaikojen pituutta on laajennettu. Jäsenkuntien 
esityksestä, osana talouden tasapainotustoimia kuntayhtymä myös luopuu virka-ajan ulkopuolisesta 
kiirevastaanotosta vuoden 2021 alusta.  

Osaston toimintaprosesseja ja yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään edelleen, 
samoin osastopaikkojen ulkokuntamyyntiä; vuodepaikkamääräksi suunnitellaan 28 paikkaa läpi 
vuoden 2021.  Avosairaalatoiminta on vakiintunut ja saanut varauksettoman myönteistä palautetta 
niin erikoissairaanhoidosta kuin kuntalaisilta. Vastaanottotyössä sekä kiirevastaanotoilla 
hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysioterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien 
suoravastaanottotoiminta on vakiintunut, ja sähköinen ajanvaraus tukee viivytyksetöntä 
hoitoonpääsyä niin ennaltaehkäiseviin kuin hoidollisiin palveluihin. Sairaanhoitajan 
lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen osallistuneiden hoitajien erityisosaamisella on lisätty 
potilaiden hoidon sujuvuutta ja kehitetty työnjakoa sekä palveluprosesseja, koulutusta on 
laajennettu edelleen tavoitteena sen ulottaminen kaikkiin toimintayksiköihin. 
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Työttömien terveystarkastusprosessia on kehitetty ja sen vaikuttavuutta testataan käytännössä. 
Myös ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vuotiaille sekä avointa ja kohdennettua 
terveystarkastustoimintaa jatketaan ja pyritään edelleen laajentamaan erikoissairaanhoidon 
yhteistyön viitoittamaan suuntaan. Tavoitteena on ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea 
asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen 
tekemiseen. Yksilön omaa vastuuta terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä korostetaan. 

 
  



Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 5 Talousarvio 2021 

SISÄINEN VALVONTA 
 
Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että 
tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat 
tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, 
tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki johtavat viranhaltijat 
sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvonta kuuluu myös koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee 
raportoida esimiehilleen tekijöistä, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua, 
toiminnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta. 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sisäisen valvonnan painopistealueita ovat: 
 

1) Tiedonkulun prosesseihin liittyvät riskit  
2) Henkilöstöön liittyvät riskit 
3) Talouteen liittyvät riskit 
4) Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät riskit 
5) Toimintaan liittyvät riskit 
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HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 

 
TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän johtaja 
PALVELUALUEEN ESIMIES: Talouspäällikkö 
 

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: 
Hallinto- ja talouspalveluiden tavoitteena on palvella tehokkaasti, täsmällisesti ja laadukkaasti 
kuntayhtymän omaa organisaatiota sekä henkilökuntaa, asiakkaita ja omistajakuntia Auraa ja Pöytyää.  
 
Toimintaa seurataan jatkuvasti, niin taloudellisten kuin toiminnallisten lukujen kautta. Poikkeamiin 
reagoidaan nopeasti ja arvioidaan toteutettavaksi kulloinkin oikean mittasuhteen korjaavat 
toimenpiteet. Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien voimavarojen rajoissa, toteumaa seurataan 
täsmällisesti ja raportoidaan säännöllisesti jäsenkunnille kirjallisesti. Kuntapäättäjiin ylläpidetään 
säännöllistä neuvotteluyhteyttä.  Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitoa ja korjauksia toteutetaan 
suunnitelmallisesti vastaamaan tuotettavia palveluita. Ravintohuollon tavoitteena on tuottaa terveellistä 
ja monipuolista ruokaa potilaille.  
 
Taloushallinnon seurannan, suunnittelun ja raportoinnin prosesseja tulee edelleen kehittää paremmin 
voimassa olevan perussopimuksen sekä palvelusopimusten vaatimusten mukaisiksi. Taloushallinnon 
raportointia ei saatu kehitettyä suunnitellussa laajuudessaan vuonna 2020. 
Kustannuspaikkarakenteiden kehittämisestä ja jäsenkuntien tietotarpeista tuleekin jatkaa keskusteluja 
vuoden 2021 aikana.  
 
Automatisaatiota sekä robotiikkaa lisätään rutiinien hoidossa vapauttamaan osaavan henkilökunnan 
resursseja paremmin tuottavaan työhön. Seurantaa toteutetaan dynaamisesti tuottaen täsmällistä ja 
ajantasaista tietoa yksiköiden käyttöön. Siten talouden ennustettavuus paranee. Tätä tavoitetta tuetaan 
nykyistä henkilökuntaa kouluttamalla sekä huomioimalla mm. uutta kirjanpitäjää rekrytoitaessa.   
 
Talouspalvelut toimivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhuollon sujuvaa toimintaa. Rutiininen 
huolellinen, täsmällinen sekä säännöllinen hoitaminen helpottaa talouden jatkuvaa seurantaa ja 
ajantasaista raportointia. Hallintopalvelut tukevat terveydenhuoltoa ulkoisen tiedottamisen 
kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttöönotossa. Sisäisen tiedottamisen välineitä 
kuntayhtymässä ovat intranet ja sähköposti. Sisäisen viestinnän ja välineiden kehitystä jatketaan 
vuonna 2021. Uusien työntekijöiden perehdytykseen mietitään uusia muotoja, ja perehdytyksessä 
hyödynnetään modernia tekniikkaa. Talouden prosesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin 
vastaamaan informaatiotietoyhteiskunnan tarpeita. Toimintoja kehitettäessä huolehditaan niiden 
edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. 
 
Ruoanvalmistuksessa huomioidaan erikoisruokavaliot sekä tuotetaan kaikki tarvittavat dieettiruoat 
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa huomioidaan asiakaskunnan, potilaiden ja 
henkilöstön toiveita mahdollisuuksien mukaan. Ravintohuoltoa kehitetään vastaamaan entistä 
paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita kustannustehokkuudesta samalla huolehtien. 
Kustannustehokuutta parannetaan ravintohuollossa hyödyntämällä tulevaa osa-aikaeläköitymistä, niin 
ettei eläkepäiviin palkata sijaisia, vaan vajaus paikataan vuorojärjestelyin.  
 
Henkilöstön ammattitaito vastaa tehtävien vaativuutta ja kouluttautumista tuetaan. Henkilökunnan 
työterveyshuolto ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan sujuvasti ja kustannustehokkaasti. 
Hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kehityskeskustelut 
toteutetaan säännöllisesti. 
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TERVEYSKESKUSPALVELUT 

 
TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän johtaja 
PALVELUALUEEN ESIMIES: Johtava lääkäri 
 

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: 
 
Terveyskeskuspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat, oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, 
tasa-arvoiset, potilaslähtöiset ja voimassaolevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten suositusten 
mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, perustason sairaanhoidon, diagnostiikan, kuntoutuksen, 
suun terveydenhuollon sekä terveyden edistämisen palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän 
vaiheissa. 
 
Vaikuttavuutta seurataan vertailemalla hoitoonpääsyä, väestön elinajanodotteen kehitystä, keskeisten 
kansansairauksien indeksiluvun kehitystä, osallistumista joukkoseulontoihin sekä rokotuskattavuutta. 
Samoin seurataan lakisääteisten sikiöseulontojen sekä äitiys-, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon 
tarkastusten toteutumista voimassaolevien valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osastohoidossa 
olevien potilaiden toimintakyvyn kohenemista, hoitojaksojen pituutta ja kotiutumistavoitteiden 
toteutumista seurataan valtakunnallisten luokitusten mukaisesti. Suun terveydenhuollon tasoa mitataan 
kouluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä seuraamalla. 
 
Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä 
paikallisesti kuntien eri toimialojen kanssa pidettävin säännöllisin neuvotteluin. Yhteistyötä 
erikoissairaanhoidon toimialoihin ylläpidetään neuvotteluin, säännöllisin alueellisin koulutuksin, 
yhteistyötapaamisin sekä hoitoketjuja, palveluintegraatiota, sähköisiä järjestelmiä ja niiden 
yhteensopivuutta kehittämällä. Etäyhteyksiä hyödynnetään laaja-alaisesti yhteistyöneuvotteluissa ja 
käyttöönottoa edistetään potilastyössä.  Kirjaamis- ja tilastointikäytännöt noudattavat voimassaolevia 
valtakunnallisia ohjeistuksia. Potilaskertomustiedot siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen 
tietokantaan.  Sähköisten palveluiden kehitystyöhön osallistutaan aktiivisesti, ja niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia hyödynnetään ja pyritään lisäämään myös erikoissairaanhoidon suuntaan. 
Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistaudutaan sairaanhoitopiirin 
alueen yhteisissä kehittämishankkeissa sekä omaa toimintaa kehittämällä.  
 
Hoidon tarpeen arviointia, asiakasneuvontaa sekä ammattiryhmien työnjakoa ja osaamista kehitetään 
suunnitelmallisesti. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa edistetään väestön yhdenvertaisuutta 
toteuttamalla maksuton alle 25-vuotiaiden ehkäisy vuoden 2021 alusta. Lääkäreiden 
vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista 
kehittämistä. Omalääkärivirkaehtosopimuksesta luopumisesta huolimatta edistetään potilaiden 
sitoutumista pitkäkestoisiin hoitosuhteisiin. Hoitaja–lääkäri -työparitoiminta on vakiintunut, samoin 
diabetes- ja Marevan-potilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien 
suoravastaanottotoiminta. Perustyöajan ulkopuolisesta kiirevastaanotosta luovutaan jäsenkuntien 
esityksestä osana talouden tasapainotusta vuoden 2021 alusta, ja vastanottotoiminnan resurssit 
keskitetään virka-aikaiseen toimintaan.  Jälkipuintityöryhmällä on valmiudet tukea henkistä 
selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hoitajien lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksella kehitetään 
edelleen työnjakoa ja hoidon saatavuutta. Osastolla toteutetaan laadukasta sairaanhoitoa, tavoitteellista 
kuntoutusta sekä ylläpidetään osaamista myös saattohoitotyössä ja infektioiden torjunnassa. 
Avosairaala palvelee väestön kustannustehokasta hoidon kehittämistä ja mahdollistaa kotona olemisen 
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vaativaa hoitoa edellyttävän sairaudenkin aikana sekä saattohoidossa. Diagnostiikan laadunarviointi 
toteutuu erikoissairaanhoidon ohjauksessa, itsenäiset toimintayksiköt varmistavat palveluiden 
saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti, samalla jatkuvaa kustannusseurantaa toteuttaen. 
Diagnostiikkatoiminnan keskittämisellä saavutettavien säästöjen toteuttamismahdollisuuksia 
kartoitetaan.  Vastaanotto-, laboratorio- ja röntgenpalvelut toteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi 
palveluiden oikea-aikaista toteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvointia. 
Sähköinen ajanvarausjärjestelmä ja chat täydentävät palvelujärjestelmää ajan hengessä.  Tietosuoja-
asetuksen edellyttämät tietoturvaa ja tietosuojaa ylläpitävät ja kehittävät toimintakäytännöt 
suunnitellaan säännöllisesti kokoontuvassa tietosuojatyöryhmässä ja ne jalkautetaan osaksi päivittäistä 
potilastyötä.   Potilasturvallisuus ja työturvallisuus huomioidaan, haittatapahtumat kirjataan ja niitä 
seurataan sekä hyödynnetään toimintakäytäntöjen kehitystyössä. 
 
Väestön tietoisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavoista ylläpidetään valistustyöllä. 
Palveluketjuja kuntien ja kolmannen sektorin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden 
toteutumista ja hoitoonpääsyä valtakunnallisten hoitotakuusuositusten mukaisesti seurataan jatkuvasti. 
Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin osallistuminen antaa palvelujärjestelmän 
kehittämisessä hyödynnettävää tietoa. Terveyskeskuspalveluista tiedotetaan sähköisesti ajantasaisilla 
kotisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. 
 
Hammashuollossa vuoden 2020 aikana saatiin täytettyä kaikki hammaslääkärivirat, joilla on saatu 
edistettyä hammashuollon suunnitelmallista ja kustannustehokasta toimintaa. Ostopalveluina 
vuonna 2021 tullaan ostamaan vain erikoishammaslääkäripalveluita, joita ei ole mahdollista tuottaa 
omana palveluna. Hammaslääkärivirkojen täyttö mahdollistaa myös vuodelle 2021 
sairaanhoitopiirin virka-ajan ulkopuolisen hammaslääkäripäivystyksen vuorojen tekemisen omien 
hammaslääkärien sekä hammashoitajien/suuhygienistien työpanoksella. Sivuterveysasemien 
kesäsulun aikana kahden hammaslääkärin ja yhden suuhygienistin vastaanotto suunnitellaan vuoden 
2021 kesällä toteutettavan Auran terveysasemalla. 
 
Terveyskeskuspalveluiden työntekijät ovat ammatillisesti koulutettuja, Suomessa rekisteröityjä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehditaan 
perehdytyksellä, työpaikkakoulutuksella, ammattiryhmien täydennyskoulutuksella sekä rohkaisemalla 
työntekijöitä ammatillista pätevyyttä kehittävien tutkintojen suorittamiseen. Laajennettu 
varahenkilöjärjestelmä tukee sijaiskustannusten hallintaa sekä varmistaa henkilöstön osaamista ja 
palvelujärjestelmän laadun ylläpitoa. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työkykyä ylläpitävällä 
toiminnalla, ja työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut 
toteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta huolehditaan säännöllisin tarkastuksin ja 
koulutuksin. Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat työntekijöiden saatavilla. 
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INVESTOINNIT 
 
Kaikki suurimmat kalustohankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Näin saadaan jaettua 
hankintojen sekä investointien aiheuttamat kulut niiden koko käyttöajalle. Käytäntö tehostaa 
kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Investoinneista on laadittu pitkän 
tähtäimen suunnitelma, jolla pyritään ennakoimaan investointitarpeet paremmin. Etenkin vanheneva 
rakennuskanta luo edelleen korjausinvestointitarpeita tuleville vuosille.  
 
 
Kuntayhtymän voimassa olevat rahoitussopimukset ja arvioidut muutokset  
 
YKSIKKÖ TA 2019  TP 2019 TA 2020 TS 2021 TA 2021 
Yleishallinto 8167 7957 9500 8200 8500 
Ravintohuolto 1528 727 1800 1800 1630 
Kiinteistöhuolto 2632 2246 3940 2500 3700 
Auran terveysasema 1495 492 550 1000 1170 
Kyrön terveysasema 890 533 700 1200 635 
Riihikosken 
terveysasema 

2637 820 1500 2000 2000 

Yläneen 
terveysasema 

349 176 400 700 300 

Terveyden 
edistäminen 

60 0 60 60 0 

Hammashuolto 3308 2880 3900 3400 3250 
Osasto 447 346 500 500 0 
Avosairaala 2995 3672 4000 4000 3000 
Diagnostiikka 16951 18866 23000 23000 19000 
Fysioterapia 2472 1548 2800 2800 1800 
Välinehuolto 7228 5603 5500 5500 5650 
Diabetes 1048 1273 1300 1100 1300 
 52207 47142 59450 51460 48935 
 
 
 
 
 
  



Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 10 Talousarvio 2021 

RAKENNUS- SEKÄ TERVEYDENHUOLLON VÄLINE- JA LAITEINVESTOINNIT 
 
 
 
Vuonna 2021 
 
Kiinteistöhuolto: 

Auran terveysaseman roskakatos 8.000 € 
Kyrön terveysaseman vanhanosan katon uusiminen 81.000€ 

 Riihikosken piha-alueiden kunnostus (salaojitus) 32.000 € 
Riihikosken terveysaseman sokkelin korjaus 35.000 € 

 Taloustoimiston muutto vanhaan sairaalaan 92.400€ 
Yläneen terveysaseman roskakatos 8.000€  

  
 
Avosairaala: 
 Auto    16.000 € 
 
______________________________________________________________ 
Yhteensä  246.400 € 
 
Poistojen määrä 225.580 € 
Lainojen lyhennykset 72.570€ 
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KÄYTTÖTALOUS 

  
      
      TA 2019       TA 2020 

  
      TA 2021 

  Muutos 
% 

          eur           eur     eur   

      
   

TALOUSOSASTO 
  

      -1361306 -1 668 201 
 

*TULOT                         -1636703 101,92 % 

      1158935 1 464 469 
 

*MENOT                         1420174 103,12 % 
-202 370 -203 732 

 
*NETTO ENNEN POISTOJA          -216529 94,09 % 

202370 203 732 
 

*POISTOT                       216529 94,09 % 
0 0 

 
*KÄYTTÖTALOUS NETTO            0 

 
      
   

TERVEYSKESKUSOSASTO 
  

      -10168408 -10 121 118 
 

*TULOT                         -10079023 100,42 % 

      10486433 10 096 393 
 

*MENOT                         10060419 100,36 % 
318025 -24 725 

 
*NETTO ENNEN POISTOJA          -18604 132,90 % 

12387 9 051 
 

*POISTOT                       9051 100,00 % 
330412 -15 674 

 
*KÄYTTÖTALOUS NETTO            -9553 164,07 % 

      
   

TULOSLASKELMA  
  

      -8773 -1 200 
 

*TULOT                         -1200 100,00 % 

      18906 16 874 
 

*MENOT                         13253 127,32 % 
10133 15 674 

 
*NETTO ENNEN POISTOJA          12053 130,04 % 

10133,07 15 674 
 

*KÄYTTÖTALOUS NETTO            12053 130,04 % 

      0 0 
 

INVESTOINNIT 246400 0,00 % 

      
   

YHTEENSÄ  
  

      -11538487 -11 790 519 
 

*TULOT                         -11715726 100,64 % 

      11664274 11 577 736 
 

*MENOT                         11480593 100,85 % 

      125787 -212 783 
 

*NETTO                 -235133 90,49 % 

      214757 212 783 
 

*POISTOT                       225580 94,33 % 

      0 0 
 

*INVESTOINNIT                  246400 0,00 % 
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TILINPÄÄTÖS 2019 TALOUSARVIO 2020 TALOUSARVIO 2021

TOIMINTATUOTOT
  Myyntituotot                  8 291 864 8 756 840 8682800
  Maksutuotot                   1 109 775 1 149 500 1167200
  Tuet ja avustukset            28 114 26 529 24788
  Muut toimintatuotot           104 699 49 202 56462
TUOTOT YHTEENSÄ                 9 534 452 9 982 071 9931250

TOIMINTAKULUT
  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot          -5 151 628 -5 368 940 -5299158
  Henkilösivukulut
    Eläkekulut                  -1 142 059 -1 197 058 -1152517
    Muut henkilösivukulut       -122 582 -166 769 -167738
  Palvelujen ostot              -1 934 185 -1 697 979 -1730890
  Aineet,tarvikkeet, tavarat
    Ostot tilikauden aikana     -1 216 255 -1 229 972 -1257428
  Muut toimintakulut            -82 657 -92 896 -88386
KULUT YHTEENSÄ                  -9 649 366 -9 753 614 -9696117

TOIMINTAKATE                    -114 914 228 457 235 133

Rahoitustuotot ja -kulut
  Muut rahoitustuotot           8 773,00 1 200 3700
  Korkokulut                    -507,00 -700 -500
  Muut rahoituskulut            -19 872,00 -16 174 -12753

VUOSIKATE                       -126 520 212 783 225580

Poistot ja arvonalentumiset
  Suunn.mukaiset poistot        -214 757 -212 783 -225580

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS                -341 277 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  -341 277 0 0

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 98,8 % 102,3 % 102,4 %

Vuosikate/Poistot, % -58,9 % 100,0 % 100,0 %

Vuosikate, euroa/asukas -10,36 17,42 18,54

Asukasmäärä 12217 12217 12167

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
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RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 

    

 

TILINPÄÄTÖS 
2019 

TALOUSARVIO 
2020 

TALOUSARVIO 
2021 

        
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA 

   Toiminnan rahavirta 
   Vuosikate                      -126 520 212 783 225 580 

    Investointien rahavirta 
   Investointimenot               0 0 -246 400 

Pysyv vastaav hyödyk luovtulot           0 0 0 
Toiminnan ja investointien rahavirta -126 520 212 783 -20 820 

    Rahoituksen rahavirta 
   Antolainauksen muutokset 0 0 0 

Antolainasaamisten vähennys 0 0 0 
Lainakannan muutokset 0 0 0 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 
Pitkäaikaisten lainojen vähenn -72 570 -72 570 -72 570 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 
Oman pääoman muutokset         0 0 0 

    Muut maksuvalmiuden muutokset 
   Toimeksiantojen, varojen ja pääoman 

muutos         4 153 0 0 
Saamisten muutos               -133 802 0 0 
Korottomien velkojen muutos    355 862 0 0 

    Rahoituksen rahavirta          153 643 -72 570 -72 570 

    RAHAVAROJEN MUUTOS             27 123 140 213 -93 390 
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JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2021 
 
 
Perussopimuksen 19 § mukaan palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat kustannukset 
rahoitetaan pääosin jäsenkuntien suorittamalla korvauksella ja osittain asiakasmaksuilla sekä 
mahdollisilla muilla tuloilla. 
Kuntien korvaukset ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön määrittely ei ole mahdollista, 
voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana. 
Suoritehinnoittelun peruste on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, 
hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Hinnoittelu toteutetaan palveluyksiköittäin 
kustannusvastaavuusperiaatteella.  
 
Palveluyksikkökohtaisesti lasketut jäsenkuntahinnat: 
 
Uutena eränä taulukossa on seudulliset terveysneuvontapalvelut. Tämä erä sisältää puheterapian, 
psykologin ja perhesuunnitteluneuvolan kustannukset.  
 

 

Pöytyän kansanterveytyön ky, 
Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 2021

Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä
Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus
Auran terveysneuvonta käynti 63,76 3718 237065 252 16068 3970 253133
Auran sairaanhoito käynti 72,91 7694 560967 284 20706 7978 581673
Kyrön terveysneuvonta käynti 68,13 87 5928 3473 236628 3560 242556
Kyrön sairaanhoito käynti 60,67 62 3762 6838 414865 6900 418626
Riihikosken terveysneuvonta käynti 53,73 517 27778 4195 225390 4712 253168
Riihikosken sairaanhoito käynti 95,32 800 76258 9180 875058 9980 951316
Seudulliset terveysneuvonta käynti 112,62 565 63628 1103 124216 1668 187844
Yläneen terveysneuvonta käynti 86,74 9 781 1407 122043 1416 122824
Yläneen sairaanhoito käynti 104,37 21 2192 3300 344410 3321 346602
Hammashuolto Aura käynti 72,41 3950 286009 560 40548 4510 326558
Hammashuolto Kyrö käynti 88,23 360 31764 3750 330876 4110 362640
Hammashuolto Riihikoski käynti 84,33 130 10963 2580 217574 2710 228537
Hammashuolto Yläne käynti 98,36 15 1475 2080 204599 2095 206074
Osasto hoitopäivä 235,84 2165 510592 5988 1412205 8153 1922797
Avosairaala hoitopäivä 219,87 468 102898 1118 245813 1586 348711
Diag:Laboratorio tutkimus 6,50 17571 114183 51670 335771 69241 449955
Diag:Röntgen tutkimus 51,51 601 30958 1685 86797 2286 117755
Fysioterapia käynti 58,65 1045 61289 2385 139879 3430 201167
Diabetes käynti 119,52 944 112824 1994 238318 2938 351142
Terveyden edistäminen asukas 5,54 3941 21833 8226 45571 12167 67404
Jäsenkunnat yhteensä arvio 1759,01 44663 2263146 112068 5677336 156731 7984720
Peruspääoman korko jäsenkunnille -2928 -8225 -11153
Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 2260219 5669111 7973567
Nousuprosentit v. 2020 talousarvioon -3,13 % -5,57 % -4,35 %
Nousuprosentit v. 2019 talousarvioon -0,17 % -1,34 % -0,46 %
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