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Nykytilanne

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä hyödyntää TietoEVRYn Lifecare
-po ti las tie to jär jes tel mää terveydenhuollon palveluissa. Kunnat käyttävät
jär jes tel mää kotihoidossa ja asumispalveluissa. Terveydenhuollon lisäksi
Pöy ty än ja Auran kunnissa on käytössä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa
Li fe ca re Effica. Järjestelmiä käytetään kuntayhtymän ja kuntien omalla yh-
tei sel lä alustalla palveluntarjoajan tiloissa Loimaalla.Lifecare ter vey den-
huol lon sovelluksesta on julkaistu uusia vuosiversioita, joi ta ei ole osin toi-
mit ta jas ta, mutta osin myös aikaisemmista Var si nais-Suo men Li fe ca re-toi-
mi joi den suunnitelmista siirtyä yhteiselle jär jes tel mä alus tal le, johtuvista
syis tä kyetty ottamaan käyttöön. Nykyinen oh jel mis to ver sio on jäämässä
pois TietoEVRYn tukipalvelun piiristä, eikä siihen saa da liitettyä kaikkia ny-
ky vaa ti mus ten edellyttämiä toiminteita. So vel luk sen alustana toimiva Win-
dows -käyttöjärjestelmä ja SQL-tie to kan ta ohjelmisto vaativat myös
päivittämistä.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä käy tös-
sään neljä erillistä perusterveydenhuollossa potilastietojärjestelmää: Li fe-
ca re (TietoEvry), Pegasos (CGI), Mediatri (Mediconsult) ja Medix (Abilita),
jois ta kunnilla on käytössään oma versionsa. Eri järjestelmien välillä tie-
don siir to on teknisesti hankalaa tai mahdotonta. Varsinais-Suomen hy vin-
voin ti alu een väliaikaisen valmistelutoimielimen mu kaan merkittäviä tie to jär-
jes tel mien yhtenäistämisiä ei tässä vaiheessa läh de tä tekemään. Toi veis-
sa on toimivan ratkaisun löytyminen tämän vuo den aikana. 

Varsinais-Suomen Lifecare –asiakkaiden yhteistyö

Kevään-kesän 2021 aikana maakunnassa olevat Lifecare-asiakkaat (kun-
nat ja kuntayhtymät, 10 kpl) suunnittelivat siirtymistä yhteiselle tie to jär jes-
tel mä alus tal le. Ratkaisun nähtiin tuovan etua  Sovelluksesta on julkaistu
uu sia vuosiversioita, joita ei ole osin toi mit ta jas ta johtuvista syistä kyetty
ot ta maan käyttöön kunnissa. Nykyinen oh jel mis to ver sio on jäämässä pois
Tie toEV RYn tukipalvelun piiristä. Sovelluksen alus ta na toimiva Windows
-käyt tö jär jes tel mä ja SQL-tietokantaohjelmisto vaa ti vat myös päivittämistä.
Va te-oh ja us ryh mäl tä saadun vastineen perusteella hyvinvointialueella et si-
tään yhtä yhtenäistä järjestelmää. Riskinä nähtiin mahdollisuus rin nak kai-
seen ja päällekkäiseen työhön hyvinvointialueen CIT-valmisteluiden kans-
sa.Lausunnon perusteella todettiin nykyisten valtion suunnittelemien avus-
tuk sien käyttämisen tähän keskitettyyn konsolidointityöhön vaikuttaa hyvin
epä to den nä köi sel tä, joten se jäisi kuntien maksettavaksi. Päätettiin luopua
yh tei ses tä LC-järjestelmien konsolidoinnista. Jokainen LC-toimija arvioi
omat riskinsä omista lähtökohdistaan ja tekee etenemissuunnitelmansa
sen perusteella. Yhteydenpidon toivotaan jatkuvan Lifecare-toimijoiden
kes ken.

Toimenpidevaihtoehdot
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Toimenpiteitä kartoitettaessa on päädytty kahteen vaihtoehtoon, joista
seu raa va na kuvaukset ja vaihtoehdoissa huomioitavia asioita.

Vaihtoehto 1

Järjestelmäpäivitystä ei toteuteta, vaan jatketaan nykyisellä versiolla ja
alus tal la.
Vaihtoehdossa 1 huomioitavia asioita
 Kaikki lain edellyttämiä sovellusosioita ei ole mahdollista saada ny-

kyi seen versioon.
 ärjestelmän turvallisuus saattaa vaarantua vanhan käyt tö jär jes tel mä-

ver sion ja Lifecare-tuen päättymisen takia. Järjestelmäalusta toimii
tie to tur val li ses sa konesalissa, joka vähentää sovellusympäristöstä
ai heu tu vaa riskiä.

 Lifecare-ympäristö on todennäköisesti käytössä ainakin seuraavat
3-5 vuotta, joten päivityksen tekeminen siirtyy hyvinvointialueen teh-
tä väk si. 

Vaihtoehto 2

PKTTKY tekee nopealla aikataululla päätöksen ja tilauksen Lifecare –po ti-
las tie to jär jes tel män päivityksestä. Auran ja Pöytyän kunnan osalta päivitys
liit tyy sosiaalipuolen asiakastietojärjestelmiin käytettävään alustaan sekä
po ti las tie to jär jes tel mien näkymään. TietoEVRYn arvion mukaan jär jes tel-
mä päi vi tyk sen aikataulu on syksy 2022. Lifecare-potilastietojärjestelmän
päi vi tys tar ve ja kustannukset voidaan jakaa kahteen osioon:
1) Lifecare-sovelluksen päivitys
2) Sovelluksen alla olevien varusohjelmistojen ja palvelimien päivitys.

Vaihtoehdossa 2 huomioitavia asioita
 Järjestelmätoimittajan arvioima päivityksen ajankohta ajoittuu syk syl-

le 2022, eli lähelle päätettyä maakunnallisen hyvinvointialueen aloi-
tus ta.

 Kenelle ohjautuvat kustannukset päivityksestä, kunnalle ja kun ta yh-
ty mäl le vai kompensoiko valtio syntyviä kustannuksia? Tämän het-
ken tiedon mukaan valtion avustus hankkeeseen epätodennäköistä.

 Lifecare-järjestelmät ovat todennäköisesti käytössä ainakin seu raa-
vat 3-5 vuotta, jolloin tehty työ auttaisi hyvinvointialueen aloitusta ja
jär jes tel mien sekä potilaiden turvallisuutta.

 Järjestelmän turvallisuus on osin vaarantunut päivityksen to teu tuk-
seen asti.

 Nykyinen laitealusta ei täytä uuden Lifecare-version vaatimuksia, jo-
ten uusi laitealusta on kilpailutettava ja hankittava päivityksen yh tey-
des sä. Uusimisen yhteydessä pitää huomioida kunnilla käytössä ole-
van Lifecare Effica, jatketaanko nykyisellä järjestelmäalustalla.

Tässä selonteossa on keskitytty kartoittamaan nykytilanne sekä vaih to eh-
dot etenemismalleiksi huomioiden sekä taloudelliset seikat että tur val li-
suus puo li. Oheismateriaalina johtavan lääkärin Katja Virran selvitys ter vey-
den huol lon näkemys ja mahdolliset riskit huomioiden.

Valmistelija: digipäällikkö
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SOTE – asiakastieto‐ ja terveydenhuollon potilasjärjestelmät 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ‐ Pöytyän kunta – Auran kunta 

 

Nykytilanne 

Pöytyän  kansanterveystyön  kuntayhtymä  hyödyntää  TietoEVRYn  Lifecare  ‐

potilastietojärjestelmää  terveydenhuollon  palveluissa.  Kunnat  käyttävät  järjestelmää 

kotihoidossa  ja  asumispalveluissa.  Terveydenhuollon  lisäksi  Pöytyän  ja  Auran  kunnissa  on 

käytössä  esimerkiksi  varhaiskasvatuksessa  Lifecare  Effica.  Järjestelmiä  käytetään 

kuntayhtymän ja kuntien omalla yhteisellä alustalla palveluntarjoajan tiloissa Loimaalla. 

Lifecare  terveydenhuollon  sovelluksesta  on  julkaistu  uusia  vuosiversioita,  joita  ei  ole  osin 

toimittajasta,  mutta  osin  myös  aikaisemmista  Varsinais‐Suomen  Lifecare‐toimijoiden 

suunnitelmista  siirtyä  yhteiselle  järjestelmäalustalle,  johtuvista  syistä  kyetty  ottamaan 

käyttöön. Nykyinen ohjelmistoversio on jäämässä pois TietoEVRYn tukipalvelun piiristä, eikä 

siihen saada liitettyä kaikkia nykyvaatimusten edellyttämiä toiminteita. Sovelluksen alustana 

toimiva  Windows  ‐käyttöjärjestelmä  ja  SQL‐tietokantaohjelmisto  vaativat  myös 

päivittämistä.  

 

Tilanne Varsinais‐Suomessa 

Tulevalla  Varsinais‐Suomen  hyvinvointialueella  on  tällä  hetkellä  käytössään  neljä  erillistä 

perusterveydenhuollossa  potilastietojärjestelmää:  Lifecare  (TietoEvry),  Pegasos  (CGI), 

Mediatri  (Mediconsult)  ja Medix  (Abilita),  joista  kunnilla on  käytössään oma  versionsa. Eri 

järjestelmien välillä tiedonsiirto on teknisesti hankalaa tai mahdotonta.  

Varsinais‐Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen mukaan merkittäviä 

tietojärjestelmien  yhtenäistämisiä  ei  tässä  vaiheessa  lähdetä  tekemään.  Toiveissa  on 

toimivan ratkaisun löytyminen tämän vuoden aikana.   

 

Varsinais‐Suomen Lifecare –asiakkaiden yhteistyö 

Kevään‐kesän 2021 aikana maakunnassa olevat Lifecare‐asiakkaat (kunnat  ja kuntayhtymät, 

10 kpl) suunnittelivat siirtymistä yhteiselle tietojärjestelmäalustalle. Ratkaisun nähtiin tuovan 

etua  neuvotteluissa  toimittajien  kanssa  sekä  yhtenäistää  alueen  asiakkaiden 

toimintaympäristöjä. Päivitysten kannalta nähtiin tarkoituksenmukaisena, että kaikki alueen 

Lifecare‐potilasjärjestelmät siirrettäisiin yhteiselle palvelinalustalle.   
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Vate‐ohjausryhmältä  saadun  vastineen  perusteella  hyvinvointialueella  etsitään  yhtä 

yhtenäistä järjestelmää. Riskinä nähtiin mahdollisuus rinnakkaiseen ja päällekkäiseen työhön 

hyvinvointialueen ICT‐valmisteluiden kanssa. 

Lausunnon perusteella todettiin nykyisten valtion suunnittelemien avustuksien käyttämisen 

tähän  keskitettyyn  konsolidointityöhön  vaikuttaa  hyvin  epätodennäköiseltä,  joten  se  jäisi 

kuntien  maksettavaksi.  Päätettiin  luopua  yhteisestä  LC‐järjestelmien  konsolidoinnista. 

Jokainen  LC‐toimija  arvioi  omat  riskinsä  omista  lähtökohdistaan  ja  tekee 

etenemissuunnitelmansa  sen  perusteella.  Yhteydenpidon  toivotaan  jatkuvan  Lifecare‐

toimijoiden kesken. 

 

Toimenpidevaihtoehdot 

Toimenpiteitä  kartoitettaessa  on  päädytty  kahteen  vaihtoehtoon,  joista  seuraavana 

kuvaukset ja vaihtoehdoissa huomioitavia asioita. 

 

Vaihtoehto 1 

Järjestelmäpäivitystä ei toteuteta, vaan jatketaan nykyisellä versiolla ja alustalla.  

Vaihtoehdossa 1 huomioitavia asioita 

 Kaikki lain edellyttämiä sovellusosioita ei ole mahdollista saada nykyiseen versioon. 

 Järjestelmän  turvallisuus  saattaa  vaarantua  vanhan  käyttöjärjestelmäversion  ja 

Lifecare‐tuen  päättymisen  takia.  Järjestelmäalusta  toimii  tietoturvallisessa 

konesalissa, joka vähentää sovellusympäristöstä aiheutuvaa riskiä. 

 Lifecare‐ympäristö on  todennäköisesti käytössä ainakin seuraavat 3‐5 vuotta,  joten 

päivityksen tekeminen siirtyy hyvinvointialueen tehtäväksi.   

 

Vaihtoehto 2 

PKTTKY  tekee  nopealla  aikataululla  päätöksen  ja  tilauksen  Lifecare  –potilastietojärjestelmän 

päivityksestä.  Auran  ja  Pöytyän  kunnan  osalta  päivitys  liittyy  sosiaalipuolen 

asiakastietojärjestelmiin  käytettävään  alustaan  sekä  potilastietojärjestelmien  näkymään. 

TietoEVRYn  arvion  mukaan  järjestelmäpäivityksen  aikataulu  on  syksy  2022.  Lifecare‐

potilastietojärjestelmän päivitystarve ja kustannukset voidaan jakaa kahteen osioon:  

1) Lifecare‐sovelluksen päivitys 

2) Sovelluksen alla olevien varusohjelmistojen ja palvelimien päivitys. 
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Vaihtoehdossa 2 huomioitavia asioita 

 Järjestelmätoimittajan arvioima päivityksen ajankohta ajoittuu syksylle 2022, eli lähelle 

päätettyä maakunnallisen hyvinvointialueen aloitusta. 

 Kenelle  ohjautuvat  kustannukset  päivityksestä,  kunnalle  ja  kuntayhtymälle  vai 

kompensoiko  valtio  syntyviä  kustannuksia?  Tämän  hetken  tiedon  mukaan  valtion 

avustus hankkeeseen epätodennäköistä. 

 Lifecare‐järjestelmät ovat todennäköisesti käytössä ainakin seuraavat 3‐5 vuotta, jolloin 

tehty  työ  auttaisi  hyvinvointialueen  aloitusta  ja  järjestelmien  sekä  potilaiden 

turvallisuutta. 

 Järjestelmän turvallisuus on osin vaarantunut päivityksen toteutukseen asti. 

 Nykyinen  laitealusta ei täytä uuden Lifecare‐version vaatimuksia, joten uusi  laitealusta 

on  kilpailutettava  ja  hankittava  päivityksen  yhteydessä.  Uusimisen  yhteydessä  pitää 

huomioida  kunnilla  käytössä  olevan  Lifecare  Effica,  jatketaanko  nykyisellä 

järjestelmäalustalla.  

 

Tässä  selonteossa  on  keskitytty  kartoittamaan  nykytilanne  sekä  vaihtoehdot 

etenemismalleiksi  huomioiden  sekä  taloudelliset  seikat  että  turvallisuuspuoli.  Liitteenä 

johtavan  lääkärin  Katja  Virran  selvitys  terveydenhuollon  näkemys  ja  mahdolliset  riskit 

huomioiden. 

 

Liite: Tietosuojaselvitys, Katja Virta, johtava lääkäri 
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Selonteko Pöytyän kunnanvaltuustolle  
 
 
Pöytyän kuntayhtymän potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvä tietosuojariski,  
selonteko laadittu osaksi laajempaa Pöytyän kunnan tietoturvallisuusselontekoa 
 
 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen toimintaan 
sekä tietojärjestelmiin tulee merkittäviä muutoksia. Tulevaisuuden tavoitteena on kirjata eri sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden ammattilaisten potilastiedot samalle näkymälle. Yhteinen 
tietojärjestelmä takaa turvallisemman hoidon eikä resursseja kulu ylimääräiseen. Tällä hetkellä sosiaali- 
ja terveydenhuollon tietojärjestelmät Varsinais-Suomessa eivät ole yhteydessä toistensa kanssa eivätkä 
yhteensopivia.  
 
Varsinais-Suomen alueella on käytössä kolme eri potilastietojärjestelmää: Uranus (CGI Suomi Oy), 
Pegasos (CGI Suomi Oy) sekä Lifecare (TietoEVRY). Uranus on käytössä erikoissairaanhoidossa ja 
Pegasos Turun, Loimaan, Naantalin, Maskun sekä Paraisten perusterveydenhuolloissa. CGI:n uusin 
tuote OMNI365 on tullut jo osittain sekä Uranukseen että Pegasokseen päivityksinä. Lifecare 
tietojärjestelmän käyttäjiä ovat Pöytyän ja Auran kuntien sosiaalipuolen sekä kuntayhtymän lisäksi Lieto, 
Paimio-Sauvo, Akseli, Kaarina, Raisio, Somero, Salo, Laitila sekä Uusikaupunki. Lifecaren käyttäjistä 
Liedolla, Paimio-Sauvolla ja Akselilla on palvelinympäristö 2M-IT konesaleissa ja muilla käyttäjillä 
terveyskeskuksissa.  
 
Lifecare-potilastietojärjestelmää käyttävät terveydenhuollon toimijat ovat pyrkineet yhteiseen 
käyttöpalvelualustaan, jonne siirtymisen yhteydessä päivitettäisiin lifecare-potilastietojärjestelmät. Tämän 
suunnitelman on osoitettu olevan mahdollisesti ristiriidassa jo aloitetun hyvinvointialueen IT-suunnittelun 
kanssa suunnatessamme kohti yhtenäistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Siksi suunnitelma 
yhteisestä palvelualustasta on hylätty ja jokainen lifecare-toimija on jäänyt itsenäiseen vastuuseen oman 
Lifecare-potilastietojärjestelmänsä päivityksestä. Tietokantapalvelimien käyttöjärjestelmänä meillä on 
Microsoftin WindowsServer sekä SQLServer. Microsoft ei enää tue Microsoft WindowsServer versiota 
eikä Microsoft SQLServerin tietokantatuotetta ja tämä aiheuttaa meille huomattavan tietosuojariskin. 
Lisäksi mahdollinen seuraava Lifecare 2021 päivitys sisältäisi mm tietoturvapäivityksiä (GDPR) ja 
lääkintälaitedirektiivin (MDR) edellyttämiä muutoksia sekä vakioraportteihin tehdyt tietoturvapäivitykset. 
Meillä on siis edessä ratkaisu Lifecare potilastietojärjestelmämme päivityksestä. Mikäli kaikki 
perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon yksiköt siirtyisivät tulevaisuudessa esimerkiksi OMNI365 
käyttäjiksi, siihen kuluisi arvioiden mukaan ainakin 3-4 vuotta. Mahdollisesti OMNI365 sekä Lifecare-
potilastietojärjestelmä tulevat toimimaan rinnan hyvin pitkään ja ympäristöjen välille kehitetään nykyistä 
alueellista yhteisrekisteriä Alttia kehittyneempi tuote.  
 
Lifecare-potilastietojärjestelmässä on asiakastietoja kuntayhtymän kaikista nykyisistä ja edellisistä 
asiakkaista - lähes 30000 ihmisestä potilastietoineen, hoitokäytäntöineen ja resepteineen. Jatkuvasti 
muuttuvan lainsäädännön sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) noudattaminen on erittäin 
tärkeää ja Lifecare-potilastietojärjestelmän sekä käyttöjärjestelmien päivitys ovat tällä hetkellä tärkeimpiä 
keinojamme parantaa nykyistä tietoturvariskiä. TietoEVRY on tarjonnut projektisuunnitelmaa, jossa 
Lifecare-potilastietojärjestelmän päivitysprojektin käynnistys olisi 02/2022 ja tuotantopäivitys 09/2022. 
Kuntayhtymän tietosuojavastaavana suosittelen päivittämään Lifecare-potilastietojärjestelmän sekä 
käyttöjärjestelmämme. Käyttöjärjestelmän päivitys yksinäänkin toisi meille tietoturvallisuutta, mikäli se 
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todettaisiin mahdolliseksi.  Varsinais-Suomi on saanut Sote-rakenneuudistukseen avustusta, josta osa 
on tarkoitettu tietojärjestelmiemme yhtenäistämiseen. Tämän avustuksen käyttökohteesta ei kuitenkaan 
ole saatu vahvistusta ja näin ollen ratkaisuja tulisi tehdä ilman lopullista varmistusta maksajasta.   
Kyse on luonnollisesti kustannuksista ja maksajista, mutta myös siitä minkä riskin olemme valmiit 
ottamaan kuntalaistemme tietojen vuodosta.  
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Katja Virta, johtava lääkäri 
Tietosuojavastaava 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
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Ämmälä Lauri  
Talouspäällikkö  

 
 
 

 Lyhyt tuloslaskelma 1-9.2021 

 Käyntikertymät 1-9/2021 

 Jäsenkuntamaksujen kehitys 
 
 
 
 
 



Aura

Terveysneuvonnan käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 246 266 337 475 349 325 25 297 243 305 810 280 3958

v.2018 265 286 321 395 300 249 38 215 275 359 833 302 3838

v.2019 325 253 492 361 338 290 28 202 354 288 872 346 4149

v.2020 314 315 254 232 266 326 214 273 453 955 414 4016

v.2021 340 529 775 936 965 1890 2850 1211 1301 10797

Kyrö

Terveysneuvonnan käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 293 344 371 357 385 239 9 270 317 288 691 272 3836

v.2018 247 246 296 314 346 177 20 218 266 308 744 256 3438

v.2019 262 210 321 250 318 210 20 214 392 246 680 283 3406

v.2020 191 178 137 216 235 206 2 140 239 391 797 241 2973

v.2021 260 239 1019 1417 1062 1107 38 671 574 6387
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Riihikoski

Terveysneuvonnan käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 232 267 336 678 334 338 326 280 302 349 475 548 4465

v.2018 319 234 320 385 377 364 318 284 320 479 770 296 4466

v.2019 279 238 445 352 349 397 289 267 302 329 883 528 4658

v.2020 312 307 300 254 309 305 319 292 336 349 677 182 3942

v.2021 199 324 370 490 537 440 87 343 358 3148

Yläne

Terveysneuvonnan käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 87 96 107 115 118 126 9 111 103 114 409 68 1463

v.2018 96 82 85 95 155 48 12 93 114 111 364 100 1355

v.2019 100 57 77 81 102 55 4 55 91 86 343 78 1129

v.2020 107 67 64 77 97 67 1 47 103 153 408 110 1301

v.2021 103 77 201 233 273 254 1 182 138 1462
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Aura Kuntalaskutus

Sairaanhoidon käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 662 678 709 652 776 541 36 644 640 727 677 901 7643

v.2018 990 985 915 817 1028 624 93 769 725 843 752 584 9125

v.2019 643 568 734 600 566 553 61 547 735 745 792 622 7166

V.2020 599 634 516 387 456 534 0 453 526 568 535 318 5526

V.2021 451 440 508 384 335 406 60 468 587 3639

Kyrö Kuntalaskutus

Sairaanhoidon käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 579 584 699 518 542 467 40 611 679 727 700 689 6835

v.2018 724 717 769 648 800 524 83 812 706 770 664 554 7771

v.2019 527 546 691 504 475 443 62 537 593 650 619 450 6097

v.2020 589 506 534 368 376 450 19 465 431 487 486 306 5017

v.2021 334 370 368 383 282 329 61 298 363 2788
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Riihikoski Kuntalaskutus

Sairaanhoidon käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

v.2017 1213 1302 1569 1179 1275 1385 1192 1198 1213 1277 1219 1198 15220

v.2018 1184 1169 1189 1189 1237 1263 1314 1000 1159 1442 1190 1162 14498

v.2019 1188 1032 1257 1202 1229 1324 1548 1070 1158 1368 1185 1147 14708

v.2020 1451 1149 1458 789 1106 1199 1600 1817 1574 1767 1882 1865 17657

v.2021 1360 1648 2265 1430 1647 1386 1722 2049 1645 15152

Yläne Kuntalaskutus

Sairaanhoidon käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

v.2017 503 537 496 414 460 362 26 474 420 532 527 379 5130

v.2018 390 412 414 439 465 312 33 372 302 254 363 289 4045

v.2019 336 343 475 375 351 304 70 377 420 423 438 328 4240

v.2020 378 347 290 106 268 170 56 263 305 388 342 127 3040

v.2021 115 56 30 51 198 226 22 143 137 978
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Hammashuollon käynnit v. 2017-2021 Yhteensä
Kuntalaskutus

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 858 985 1077 857 1246 1065 548 1270 1159 1219 1049 1015 12348

v.2018 922 1072 1023 927 946 638 569 1235 1112 1216 1071 805 11536

v.2019 1089 966 1144 1007 763 1528 614 1100 1234 1309 1178 1011 12943

v.2020 1261 983 983 719 813 913 459 1167 1260 1316 1336 1028 12238

v.2021 1104 985 1240 1026 1092 1136 484 1015 1141 9223
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Aura Kuntalaskutus

Osaston hoitopäivien käyttö v.  2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 174 210 293 199 155 111 89 66 114 183 111 184 1889

v.2018 236 239 243 171 89 162 145 110 193 176 215 199 2178

v.2019 235 247 264 113 156 111 92 125 230 203 202 261 2239

v.2020 211 190 195 193 227 233 175 194 200 136 165 174 2293

v.2021 89 70 112 90 142 188 195 198 165 1249

 

Pöytyä Kuntalaskutus

Osaston hoitopäivien käyttö v.  2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 665 554 613 594 503 414 393 370 532 601 560 537 6336

v.2018 590 511 574 628 820 586 573 582 594 547 590 509 7104

v.2019 423 445 603 645 453 467 501 526 613 702 668 651 6697

v.2020 607 501 354 409 503 434 361 397 314 274 516 491 5161

v.2021 633 661 654 625 600 641 601 597 588 5600
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Kuntalaskutus

Osaston hoitopäivien käyttö v.  2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 839 764 906 793 658 525 482 436 646 784 671 721 8225

v.2018 826 750 817 799 909 748 718 692 787 723 805 708 9282

v.2019 658 692 867 758 608 578 593 651 843 905 870 912 8935

v.2020 818 691 549 602 730 667 536 591 514 410 681 665 7454

v.2021 722 731 766 715 742 829 796 795 753 0 0 0 6849
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Aura Kuntalaskutus

Avosairaalan hoitopäivien käyttö v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 4 22 7 16 17 25 23 65 32 62 28 25 326

v.2018 23 25 36 15 11 7 22 18 32 47 17 36 289

v.2019 70 59 57 49 5 1 37 29 46 43 46 39 481

v.2020 51 41 18 62 24 26 25 52 53 70 101 63 586

v.2021 55 45 61 64 87 93 71 61 57 594
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Pöytyä Kuntalaskutus

Avosairaalan hoitopäivien käyttö v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 103 40 68 49 70 111 180 122 84 86 80 76 1069

v.2018 52 60 100 92 113 119 132 147 111 111 83 53 1173

v.2019 55 126 76 69 89 141 84 73 57 85 106 95 1056

v.2020 99 65 114 92 129 98 59 98 74 44 154 88 1114

v.2021 79 33 76 90 91 60 128 132 125 814
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Aura Kuntalaskutus

Laboratoriotutkimukset  v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 1518 1545 2003 1613 1816 1413 902 1964 1527 1817 1654 1446 19218

v.2018 1623 1556 1556 1350 1973 1012 696 1716 1907 1935 1912 1082 18318

v.2019 1289 1439 1483 1742 1547 1131 791 1506 1845 2129 1715 1268 17885

v.2020 1585 1722 1302 1139 1336 1135 762 1560 2129 2166 1848 1671 18355

v.2021 1912 1729 2166 1568 1754 1352 850 1848 1832 15011
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Pöytyä

Laboratoriotutkimukset  v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 4714 4874 5927 4314 5264 3569 2434 5262 4954 5031 5194 3369 54906

v.2018 5283 4338 4914 4510 4893 3670 2196 4824 4359 4506 5449 3346 52288

v.2019 3423 4549 5540 6052 5218 3313 2160 4896 5220 5992 5571 3937 55871

v.2020 4950 4284 4360 3275 3835 3470 2166 4345 5735 5389 4859 3901 50569

v.2021 4996 4824 5561 4215 4279 3407 2062 4518 5203 39065
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Laboratoriotutkimukset  v. 2017-2021 (vain kuntalaskutukseen tulevat)

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 6232 6419 7930 5927 7080 4982 3336 7226 6481 6848 6848 4815 74124

v.2018 6906 5894 6470 5860 6866 4682 2892 6540 6266 6441 7361 4428 70606

v.2019 4712 5988 7023 7794 6765 4444 2951 6402 7065 8121 7286 5205 73756

v.2020 6535 6006 5662 4414 5171 4605 2928 5905 7864 7555 6707 5572 68924

v.2021 6908 6553 7727 5783 6033 4759 2912 6366 7035 0 0 0 54076
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Kuntalaskutus

Röntgen- tutkimukset v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 236 275 392 196 238 212 161 280 271 287 250 188 2986

v.2018 289 251 236 159 165 115 132 205 240 176 210 141 2319

v.2019 227 220 294 216 220 157 142 166 268 248 217 152 2527

v.2020 216 145 157 151 160 152 124 118 248 188 173 156 1988

v.2021 189 189 213 148 190 138 119 144 207
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Kuntalaskutus

Fysioterapian käynnit v. 2017-2021

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 320 291 305 262 331 306 287 333 349 311 336 277 3708

v.2018 319 293 310 319 330 301 297 315 275 362 333 214 3668

v.2019 310 264 278 300 373 303 315 267 244 213 222 265 3354

v.2020 296 289 247 206 281 323 246 224 385 386 346 299 3528

v.2021 294 307 358 348 346 272 218 273 297 2713
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Diabetesneuvonta 2017-2021 HUOM silmänpohjakuvaukset  5/2015, 6/2016, 10/2017, 6/2018 ja 3/2019

Aura Kuntalaskutus

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 56 95 95 65 104 67 26 77 69 94 84 106 938

v.2018 64 81 61 83 88 137 23 95 80 79 84 56 931

v.2019 82 67 162 65 67 57 23 92 59 75 77 57 883

v.2020 61 69 53 38 53 158 2 82 73 59 67 54 769

v.2021 54 56 73 136 70 59 56 78 64 646

Diabetesneuvonta 2017-2021

Pöytyä Kuntalaskutus

HUOM silmänpohjakuvaukset  5/2015, 6/2016, 10/2017, 6/2018 ja 3/2019

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 153 173 193 164 224 147 68 172 160 235 183 207 2079

v.2018 140 117 194 148 171 331 56 155 157 182 179 127 1957

v.2019 170 127 390 148 147 159 67 168 162 138 171 145 1992

v.2020 146 155 127 98 132 240 54 160 145 137 126 126 1646

v.2021 146 147 175 324 165 162 33 172 171 1495
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Diabetesneuvonta 2017-2021 Kuntalaskutus HUOM silmänpohjakuvaukset  5/2015, 6/2016, 10/2017, 6/2018 ja 3/2019

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht.

v.2017 209 268 288 229 328 214 94 249 229 329 267 313 3017

v.2018 204 198 255 231 259 468 79 250 237 261 263 183 2888

v.2019 252 194 552 213 214 216 90 260 221 213 248 202 2875

v.2020 207 224 180 136 195 398 53 242 218 196 2049

v.2021 200 203 248 460 235 221 89 250 235 0 0 0 2141
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Auran kunnan käyttö ja kustannus 1.1.- 30.9.2021

käyn/hp Suunnitelma Suunnitelma 1.1.-30.9.2021 Toteutunut 1.1.-30.9.2021 Erotus

tut/asuk koko vuosi käyttö € € käyttö €

Toiminto Eur Käyttö

Auran terveysneuvonta 63,761 3718 2789 177 798 5863 373 831 3075 196 033

Auran sairaanhoito 72,910 7694 5771 420 727 3276 238 853 -2495 -181 874

Kyrön terveysneuvonta 68,134 87 65 4 446 878 59 822 813 55 376

Kyrön sairaanhoito 60,670 62 47 2 821 54 3 276 8 455

Riihikosken terveysneuvonta 53,728 517 388 20 833 391 21 008 3 175

Riihikosken sairaanhoito 95,322 800 600 57 193 3793 361 556 3193 304 363

Yläneen terveysneuvonta 86,740 9 7 585 35 3 036 28 2 450

Yläneen sairaanhoito 104,367 21 16 1 644 5 522 -11 -1 122

Hammashuolto, kuntayhtymä 83,710 4455 3341 279 696 2879 241 001 -462 -38 695

Osasto 235,839 2165 1624 382 944 1249 294 563 -375 -88 381

Avosairaala 219,869 468 351 77 174 594 130 602 243 53 428

Diagnostiikka:Laboratorio 6,498 17571 13178 85 632 15011 97 541 1833 11 909

Diagnostiikka:Röntgen 51,511 601 451 23 219 503 25 910 52 2 691

Fysioterapia  58,649 1045 784 45 966 749 43 928 -35 -2 038

Diabetes 119,517 944 708 84 618 646 77 208 -62 -7 410

Terveyden edistäminen 5,540 3941 2956 16 375 3859 21 378 903 5 003

Yhteensä 44098 1 681 671 39785 1 994 036 312 365



Pöytyän kunnan käyttö ja kustannus 1.1.-  30.9.2021

käyn/hp Suunnitelma Suunnitelma 1.1.-30.9.2021 Toteutunut 1.1.- 30.9.2021 Erotus

tut/asuk koko vuosi käyttö € käyttö € käyttö €

Toiminto Eur Käyttö

Auran terveysneuvonta 63,761 252 189 12 051 4934 314 597 4745 302 546

Auran sairaanhoito 72,910 284 213 15 530 363 26 466 150 10 937

Kyrön terveysneuvonta 68,134 3473 2605 177 472 5509 375 350 2904 197 878

Kyrön sairaanhoito 60,670 6838 5129 311 146 2734 165 872 -2395 -145 274

Riihikosken terveysneuvonta 53,728 4195 3146 169 042 2757 148 128 -389 -20 914

Riihikosken sairaanhoito 95,322 9180 6885 656 292 11359 1 082 763 4474 426 471

Yläneen terveysneuvonta 86,740 1407 1055 91 532 1427 123 778 372 32 246

Yläneen sairaanhoito 104,367 3300 2475 258 308 973 101 549 -1502 -156 759

Hammashuolto, kuntayhtymä 83,710 8970 6728 563 159 6344 531 056 -384 -32 103

Osasto 235,839 5988 4491 1 059 153 5600 1 320 698 1109 261 545

Avosairaala 219,869 1118 839 184 360 814 178 973 -25 -5 387

Diagnostiikka:Laboratorio 6,498 51670 38753 251 814 39065 253 844 313 2 031

Diagnostiikka:Röntgen 51,511 1685 1264 65 097 1034 53 262 -230 -11 835

Fysioterapia  58,649 2385 1789 104 908 1964 115 187 175 10 278

Diabetes 119,517 1994 1496 178 738 1497 178 917 2 179

Terveyden edistäminen 5,540 8226 6170 34 179 8055 44 623 1885 10 444

Yhteensä 110965 4 132 781 94429 5 015 064 882 283



YHTEENSÄ käyttö ja kustannus 1.1.-  30.9.2021

käyn/hp Suunnitelma Suunnitelma 1.1.- 30.9.2021 Toteutunut 1.1.-30.9.2021 Erotus

tut/asuk koko vuosi käyttö € käyttö € käyttö €

Toiminto Eur Käyttö

Auran terveysneuvonta 63,761 3970 2978 189 848 10797 688 428 7820 498 579

Auran sairaanhoito 72,910 7978 5984 436 257 3639 265 319 -2345 -170 937

Kyrön terveysneuvonta 68,134 3560 2670 181 918 6387 435 172 3717 253 254

Kyrön sairaanhoito 60,670 6900 5175 313 967 2788 169 148 -2387 -144 819

Riihikosken terveysneuvonta 53,728 4712 3534 189 875 3148 169 136 -386 -20 739

Riihikosken sairaanhoito 95,322 9980 7485 713 485 15152 1 444 319 7667 730 834

Yläneen terveysneuvonta 86,740 1416 1062 92 118 1462 126 814 400 34 696

Yläneen sairaanhoito 104,367 3321 2491 259 952 978 102 071 -1513 -157 881

Hammashuolto, kuntayhtymä 83,710 13425 10069 842 855 9223 772 057 -846 -70 798

Osasto 235,839 8153 6115 1 442 097 6849 1 615 261 734 173 165

Avosairaala 219,869 1586 1190 261 534 1408 309 576 219 48 041

Diagnostiikka:Laboratorio 6,498 69241 51931 337 446 54076 351 386 2145 13 940

Diagnostiikka:Röntgen 51,511 2286 1715 88 316 1537 79 172 -178 -9 143

Fysioterapia  58,649 3430 2573 150 875 2713 159 115 141 8 240

Diabetes 119,517 2938 2204 263 356 2143 256 125 -61 -7 231

Terveyden edistäminen 5,540 12167 9125 50 554 11914 66 001 2788 15 447

Yhteensä 155063 5 814 452 134214 7 009 099 17916 1 194 648



Pöytyän kansanterveystyön ky            Tuloslaskelma: tot%                                          SIVU         1

INTIME/SISÄINEN LASKENTA                TILIVUOSI 012021-122021  KAUSI 092021   LASKENNALLINEN       04/11/21 12:42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohde   Nimi                                  Talousarvio           Käyttö          Alitus/   Tot-%  Kauden käyttö

                                                                                     Ylitys

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        TULOSLASKELMA

        TOIMINTATUOTOT

*         Myyntituotot                      8.638.562,00     6.414.220,12     2.224.341,88    74,3     746.650,52

*         Maksutuotot                       1.167.200,00       745.281,19       421.918,81    63,9      98.609,18

*         Tuet ja avustukset                   24.788,00         5.347,04        19.440,96    21,6           0,00

*         Muut toimintatuotot                  56.462,00        17.514,63        38.947,37    31,0          80,00

**      TUOTOT YHTEENSÄ                     9.887.012,00     7.182.362,98     2.704.649,02    72,6     845.339,70

        TOIMINTAKULUT

          Henkilöstökulut

*           Palkat ja palkkiot              5.299.158,00-    4.098.166,95-    1.200.991,05-   77,3     448.978,13-

          Henkilösivukulut

*           Eläkekulut                      1.152.517,00-      912.796,68-      239.720,32-   79,2     100.515,69-

*           Muut henkilösivukulut             167.738,00-      123.552,10-       44.185,90-   73,7      17.296,08-

*         Palvelujen ostot                  1.730.890,00-    1.545.234,87-      185.655,13-   89,3     202.093,47-

          Aineet,tarvikkeet, tavarat

*           Ostot tilikauden aikana         1.257.428,00-      980.747,57-      276.680,43-   78,0     127.136,64-

*         Muut toimintakulut                   88.386,00-       75.194,10-       13.191,90-   85,1       7.409,41-

**      KULUT YHTEENSÄ                      9.696.117,00-    7.735.692,27-    1.960.424,73-   79,8     903.429,42-

        TOIMINTAKATE                          190.895,00       553.329,29-      744.224,29   289,9-     58.089,72-

        Rahoitustuotot ja -kulut

*         Muut rahoitustuotot                   3.700,00           939,19-        4.639,19    25,4-          6,03-

*         Korkokulut                              500,00-          179,37-          320,63-   35,9           0,00

*         Muut rahoituskulut                   12.753,00-        8.759,94-        3.993,06-   68,7         929,42-

        VUOSIKATE                             181.342,00       563.207,79-      744.549,79   310,6-     59.025,17-

        Poistot ja arvonalentumiset

*         Suunn.mukaiset poistot              225.580,00-      165.038,82-       60.541,18-   73,2      55.012,94-

        Satunnaiset erät

        TILIKAUDEN TULOS                       44.238,00-      728.246,61-      684.008,61 1.646,2     114.038,11-

        TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)         44.238,00-      728.246,61-      684.008,61 1.646,2     114.038,11-



TULOSENNUSTE KVARTAALI 3/2021

Kohde   Nimi                                  Talousarvio ENNUSTE
1-12 KK 1-12 KK

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
3100 Myyntituotot kunnilta ja ky:lt  617 058,00 590 000 €
3101 Myyntituotot valtiolta          6 350,00 6 350 €
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet        7 965 654,00 7 965 654 €
3140 Muut myyntituotot               3 500,00 0 €
3141 Ateriamaksut                    38 000,00 25 000 €
3143 Kanttiinin myyntitulot          8 000,00 3 000 €
*         Myyntituotot                  8 638 562,00 8 590 004 €
3200 Avohoidon terveyskeskusmaksu    28 000,00 28 000 €
3201 Lääkärin käyntimaksu            207 000,00 170 000 €
3202 Lääkärin todistusmaksu          30 200,00 25 000 €
3203 Tapaturmavakuutustulot/Täysvas  23 300,00 23 300 €
3204 Erikoissh.lääkärin käyntimaksu  9 600,00 9 600 €
3205 Sairaanhoitajan käyntimaksu     55 800,00 20 668 €
3210 Vuodeosastomaksut               320 000,00 320 000 €
3240 Muut terveydenhuollon maksut    0,00 0 €
3241 Hammashoitomaksut               433 000,00 350 000 €
3243 Kuntoutusmaksut                 30 300,00 23 000 €
3244 Laboratoriomaksut               6 000,00 3 000 €
3245 Röntgenmaksut                   12 000,00 12 000 €
3246 Diabetesmaksut                  12 000,00 17 000 €
*         Maksutuotot                   1 167 200,00 1 001 568 €
3333 Kelan korvaukset työterveysh    24 788,00 24 788 €
*         Tuet ja avustukset            24 788,00 24 788 €
3420 Muiden rak.vuokrat              20 185,00 20 185 €
3430 Maa- ja vesial.vuokrat          -173,00 172 €
3530 Muut tuotot                     36 450,00 971943
*         Muut toimintatuotot           56 462,00 992 300 €
**      TUOTOT YHTEENSÄ                 9 887 012,00 10 608 660 €

TOIMINTAKULUT
  Henkilöstökulut

4001 Vak.vir.hal.kk-palkat           -4 747 640,00 -4 690 000 €
4006 Sairaus- ja vuosilomasijaiset   -168 728,00 -380 000 €
4008 Muut tilapäiset palkat          0,00 -10 214 €
4011 Erilliskorvaukset               -372 790,00 -440 000 €
4020 Luottamushenkilöiden palkkiot   -10 000,00 -10 000 €
4022 Asiantuntijapalkkiot            0,00 -11 279 €
4230 Sairausvakuutuskorvaukset       0,00 51 015 €
*           Palkat ja palkkiot          -5 299 158,00 -5 490 478 €

  Henkilösivukulut
4100 KVTEL-maksu                     -896 536,00 -932 171 €
4106 Eläkemenoperusteiset maksut     -255 981,00 -290 739 €
*           Eläkekulut                  -1 152 517,00 -1 222 910 €
4150 Sotu-maksu                      -71 539,00 -83 352 €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut        -79 356,00 -58 426 €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut         -16 843,00 -23 749 €
*           Muut henkilösivukulut       -167 738,00 -165 528 €

Talouspäällikkö Lauri Ämmälä 



4300 Asiakasp. ostot kunnilta        -102 060,00 -118 000 €
4301 Asiakasp. ostot kuntayhtymilt   -28 550,00 -25 000 €
4302 Asiakasp. ostot puheterapia     -7 000,00 -7 000 €
4303 Asiakasp. ostot rtg- ja ua-tut  -65 850,00 -70 000 €
4304 Asiakasp. ostot fysioterapia    -4 500,00 -4 500 €
4305 Asiakasp. ostot toimintaterapi  -15 500,00 -17 000 €
4306 Asiakasp. ostot muilta          -149 860,00 -100 000 €
4320 Työterveyshuolto ulkoinen       -57 613,00 -60 000 €
4322 Verovapaat henkilökuntaedut     -500,00 -500 €
4323 Työterveyshuolto TYKY           -5 500,00 -16 000 €
4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv  -49 500,00 -83 000 €
4341 Labrat ym. terv. palvelut       -212 000,00 -680 000 €
4342 ATK-palvelut                    -544 805,00 -544805
4350 Painatukset ja ilmoitukset      -1 745,00 -15 000 €
4360 Posti- ja telepalvelut          -63 925,00 -78 000 €
4370 Vakuutukset                     -20 940,00 -29 000 €
4380 Puhtaanapito- ja jätehuolto     -23 800,00 -23 800 €
4381 Pesulapalvelut                  -29 870,00 -29 870 €
4390 Rak.ja alueiden kunnossapito    -24 360,00 -27 000 €
4391 Kiinteistöpalvelut              -18 350,00 -22 762 €
4400 Kon, kal, ja laitteiden kunn.p  -99 290,00 -99 290 €
4410 Kuljetuspalvelut                -61 550,00 -61 550 €
4415 Varastokuljetukset Loimaalta    -26 185,00 -26 185 €
4420 Koulutusmatkat ja majoitus      -26 169,00 -4 000 €
4421 Matkakustannusten korvaus       -35 440,00 -28 000 €
4440 Koulutus                        -42 570,00 -20 000 €
4460 Työvoiman vuokraus              -8 100,00 -45 000 €
4470 Muut palvelut                   -5 358,00 -5 358 €
*         Palvelujen ostot              -1 730 890,00 -2 240 620 €

  Aineet,tarvikkeet, tavarat
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer    -10 780,00 -10 780 €
4501 Työvaatteet ja suojavälineet    -8 378,00 -8 378 €
4510 Kirjallisuus                    -10 892,00 -10 892 €
4520 Elintarvikkeet                  -72 000,00 -70 000 €
4530 Vaatteisto                      -2 100,00 -2 100 €
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet     -776 400,00 -820 000 €
4541 Apuvälineet                     0,00 -9 397 €
4542 Hoitotarvikejakelu              -89 500,00 -110 000 €
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet   -25 500,00 -25 500 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet        -4 750,00 -6 800 €
4570 Lämmitys                        -97 400,00 -92 000 €
4571 Sähkö                           -85 850,00 -85 000 €
4572 Vesi                            -12 300,00 -12 300 €
4580 Kalusto                         -59 238,00 -59 238 €
4600 Muu materiaali                  -2 340,00 -2 340 €
*           Ostot tilikauden aikana     -1 257 428,00 -1 324 725 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat   0,00 -2 778 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      -48 935,00 -48 935 €
4911 Kiinteistövero                  -35 521,00 -34 017 €
4940 Muut kulut                      -3 930,00 -3 930 €
4942 Saatavien poistoja              0,00 16 €
4943 Palautuneet luottotappiot       0,00 927 €
*         Muut toimintakulut            -88 386,00 -88 717 €
**      KULUT YHTEENSÄ                  -9 696 117,00 -10 532 978 €

TOIMINTAKATE                    190 895,00 75 683 €



Rahoitustuotot ja -kulut
6120 Verotilityst.korot ja korotuks  1 200,00 0 €
6130 Viivästyskorot                  1 200,00 1 200 €
6170 Muut rahoitustuotot             1 300,00 1 300 €
*         Muut rahoitustuotot           3 700,00 2 500 €
6210 Korkokulut lainoista ulkop      -500,00 -500 €
*         Korkokulut                    -500,00 -500 €
6300 Peruspääoman korot jäsenkunnil  -11 153,00 -11 153 €
6320 Viivästyskorot ja korotukset    -1 100,00 -1 100 €
6350 luottoprovisiot                 -500,00 -500 €
*         Muut rahoituskulut            -12 753,00 -12 753 €

VUOSIKATE                       181 342,00 62 930 €

Poistot ja arvonalentumiset
7130 Poistot rakennuksista           -216 529,00 -223 000 €
7150 Poistot koneista ja kalust      -9 051,00 -6 000 €
*         Suunn.mukaiset poistot        -225 580,00 -229 000 €

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS                -44 238,00 -166 070 €

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  -44 238,00 -166 070 €
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Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2022  
 
 
Sopijaosapuolet 
 

 1) Pöytyän kunta 
 2) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä  

 
Palvelusopimuksen tavoite  
 
Pöytyän ja Auran kunnat ovat allekirjoittaneet 1.5.2019 voimaanastuneen perussopimuksen Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymästä.  

 
Tämä asiakirja on perussopimuksen mukainen palvelusopimus.  

 
Palvelusopimuksen tausta  
 
Perussopimuksen 3 § mukaan kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa 
säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä antaa palveluita ensisijaisesti 
jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. 
Molempien kuntien alueella tulee tuottaa perusterveydenhuollon lähipalvelut, jotka määritellään 
kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa.  
 
Perussopimuksen 5 § mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.  
 
Perussopimuksen 13 § mukaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut 
ja niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 15.11. mennessä. 
Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palvelusopimusten ja talousarvion 
laadinnassa. Seudullisesti tuotettaville palveluille määritellään yksi hinta.   

 
Palveluhinnoittelu 
 
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. Yhtymähallitus vahvistaa suoritteiden yksikköhinnat seuraavalle 
vuodelle viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä. 
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Seudulliset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut seudulliset palvelut tuotetaan joko keskitetysti pääterveysasemalla Riihikoskella, 
kotikäynteinä koko kuntayhtymän alueella, puheluina tai sähköisinä palveluina. 
 
 
Pääterveysasemalle keskitetyt vastaanottokäynnit: 
 

Palveluiden tuotantomäärät perustuvat normaaleihin työviikkoihin ja lukuna käytettään 
keskimääräistä palveluntuotantomäärää työviikkoa kohden. Palvelun kokonaismäärää 
voidaan tuottaa osaviikkoisesti usean ammattilaisen voimin.  

 
Puheterapeutin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Psykologin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Fysioterapeutin vastaanottokäynti 18 tp/vko 
Perhesuunnitteluneuvolan vastaanottokäynti 1,5 tp /vko 
Röntgentutkimuskäynti 5 tp /vko 
Fysioterapiaryhmäkäynti 2 tp/vko 
Jalkaterapeutin vastaanottokäynti 5 tp/vko 

 
Laboratorionäytteen analysointi arkisin 13 tp /vko 

 
 
Kotikäynnit: 
  
Kotikäynnit toteutetaan tarpeen vaatiessa.   
  

Lääkärin kotikäynti  
Sairaanhoitajan kotikäynti 
Terveydenhoitajan kotikäynti 
Hammaslääkärin kotikäynti 
Suuhygienistin kotikäynti 
Psykologin kotikäynti 
Fysioterapeutin kotikäynti 
Näytteenotto kotona 

 
 
Puhelut ja konsultaatiot: 
 
Palvelua tuotetaan kaikkina arkipäivinä 
 

Terveysneuvonnan puhelu/sähköinen konsultaatio 
Sairaanhoitajan puhelu/sähköinen konsultaatio 
Lääkärin puhelu/sähköinen konsultaatio 
Fysioterapian puhelu/sähköinen konsultaatiota 
Hammashuollon puhelu 
Chat 
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Geriatriset palvelut: 
 

Osaston hoitopäivä kaikkina vuoden päivinä 
Avosairaalan hoitopäivä kaikkina vuoden päivinä 
Palvelukeskus lääkärikäynti  
 Kotikarpalo osa sairaanhoitoa 
 Riihikoti  osa sairaanhoitoa 
 Kartanokoti osa sairaanhoitoa 

 
 
Asukasluvun mukaan hinnoiteltavat 
   

Terveyden edistäminen 
Sosiaalityöntekijän palvelut 
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Palveluyksikkökohtaiset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut palveluyksikkökohtaiset palvelut tuotetaan lähipalveluina Pöytyän kunnan alueella 
sijaitsevilla kuntayhtymän terveysasemilla: 

 
Palveluiden tuotantomäärät perustuvat normaaleihin työviikkoihin ja lukuna käytettään 
keskimääräistä palveluntuotantomäärää työviikkoa kohden. Palvelun kokonaismäärää 
voidaan tuottaa osaviikkoisesti usean ammattilaisen voimin.  

 
 
Kyrön terveysasema: 
   

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti  
 Lastenneuvola ja äitiysneuvola terveysasemilla 7,5 tp/vko 

Kouluterveydenhuolto kouluilla 4,5 tp/vko 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti   
 Lastenneuvola terveysasemilla 0,5 tp/vko 

äitiysneuvola terveysasemilla 0,5 tp/vko 
Kouluterveydenhuolto kouluilla 0,5 tp/vko 

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Lääkärin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 2,5 tp/ vko 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 10 tp/vko 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 5/vko 
Hammashoitajan vastaanottokäynti tarvittaessa 
Laboratorion näytteenotto 2 tp /vko 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2 tp/vko 

 
Riihikosken terveysasema: 
 

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 
 Lastenneuvola ja äitiysneuvola terveysasemilla 6,5 tp/vko 

Kouluterveydenhuolto kouluilla 2,5 tp/ vko 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti  
 Lastenneuvola terveysasemilla  

äitiysneuvola terveysasemilla  
Kouluterveydenhuolto kouluilla  

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 15 tp/vko 
Lääkärin vastaanottokäynti  
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 2,5 tp/vko 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 5tp/vko 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 5tp/vk 
Hammashoitajan vastaanottokäynti tarvittaessa 
Laboratorion näytteenotto 6 tp/vko 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 7,5 tp/vko 
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Yläneen terveysasema: 
 

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti  
 Lastenneuvola ja äitiysneuvola terveysasemilla 1,5 tp/vko 

Kouluterveydenhuolto kouluilla 2 tp/vko 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti   
 Lastenneuvola terveysasemilla  

äitiysneuvola terveysasemilla  
Kouluterveydenhuolto kouluilla  

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti  
Lääkärin vastaanottokäynti  
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 2,5 tp/vko 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 4tp/vko 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 5tp/vko 
Hammashoitajan vastaanottokäynti tarvittaessa 
Laboratorion näytteenotto 2 tp/vko  
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 1 tp/vko 

 
Raportointi  
 
Perussopimuksen 14§ mukaan kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen 
seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja niistä poikkeaminen.  
Yhtymähallitus raportoi kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta säännöllisesti. Jäsenkunnat antavat 
erikseen tarkemmat ohjeet raportoinnin ajankohdista ja sisällöstä. 
 

Tilikauden ali- tai ylijäämän käsittely  
 
Mahdollisesti syntyvän ali- tai ylijäämän kantaa kuntayhtymä. Kertynyt ali- tai ylijäämä huomioidaan 
kuntayhtymän tulevissa talousarviossa niin, että kuntayhtymä laatii joko ali- tai ylijäämäisen talousarvion 
riippuen kertyneestä tappiosta/voitosta.  

 
Tiedottaminen  
 
Kuntayhtymä vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien perusterveydenhuollon palveluiden eri 
kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. 
 

Sopimuksen sitovuus  
 
Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon 
sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä palveluhinnoittelua voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei 
molempien jäsenkuntien kanssa siitä erikseen sovita. 

 
Muutokset toimintaympäristössä  
 
Jos sopimuskauden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, 
palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on 
ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on yhden sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä 
kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista.  
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Asiakirjojen noudattamisjärjestys 
 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan 
niitä seuraavassa järjestyksessä: 
 
1. Perussopimus 
2. Kuntayhtymän hallintosääntö 
3. Palvelusopimukset 
4. Konserni- ja muut ohjeet 

 
Palvelusopimuksen laadinta  
 
Palvelusopimus hyväksytään 15. marraskuuta 2021 mennessä. 
 
 
Allekirjoitukset  
 
Päivämäärä:  
 
 
 
Pöytyän kunta: 

 
Hilkka Lindgren    Mika Joki 
kunnanhallituksen puheenjohtaja   kunnanjohtaja 

 
 

 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä: 
 
 
Marika Loponen     Eveliina Kiiski 
yhtymähallituksen puheenjohtaja   ma. kuntayhtymänjohtaja 
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Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2022  
 
 
Sopijaosapuolet 
 

 1) Auran kunta 
 2) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä  

 
Palvelusopimuksen tavoite  
 
Pöytyän ja Auran kunnat ovat allekirjoittaneet 1.5.2019 voimaanastuneen perussopimuksen Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymästä.  

 
Tämä asiakirja on perussopimuksen mukainen palvelusopimus.  

 
Palvelusopimuksen tausta  
 
Perussopimuksen 3 § mukaan kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa 
säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä antaa palveluita ensisijaisesti 
jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. 
Molempien kuntien alueella tulee tuottaa perusterveydenhuollon lähipalvelut, jotka määritellään 
kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa.  
 
Perussopimuksen 5 § mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.  
 
Perussopimuksen 13 § mukaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut 
ja niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 15.11. mennessä. 
Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palvelusopimusten ja talousarvion 
laadinnassa. Seudullisesti tuotettaville palveluille määritellään yksi hinta.   

 
Palveluhinnoittelu 
 
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. Yhtymähallitus vahvistaa suoritteiden yksikköhinnat seuraavalle 
vuodelle viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä. 
 
 

 
  



 PÖYTYÄN  
  KANSANTERVEYSTYÖN 
 KUNTAYHTYMÄ    
        

 

 

Seudulliset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut seudulliset palvelut tuotetaan joko keskitetysti pääterveysasemalla Riihikoskella, 
kotikäynteinä koko kuntayhtymän alueella, puheluina tai sähköisinä palveluina. 
 
 
Pääterveysasemalle keskitetyt vastaanottokäynnit: 
 

Palveluiden tuotantomäärät perustuvat normaaleihin työviikkoihin ja lukuna käytettään 
keskimääräistä palveluntuotantomäärää työviikkoa kohden. Palvelun kokonaismäärää 
voidaan tuottaa osaviikkoisesti usean ammattilaisen voimin.  

 
Puheterapeutin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Psykologin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Fysioterapeutin vastaanottokäynti 18 tp/vko 
Perhesuunnitteluneuvolan vastaanottokäynti 1,5 tp /vko 
Röntgentutkimuskäynti 5 tp /vko 
Fysioterapiaryhmäkäynti 2 tp/vko 
Jalkaterapeutin vastaanottokäynti 5 tp/vko 

 
Laboratorionäytteen analysointi arkisin 13 tp /vko 

 
 
Kotikäynnit: 
  
Kotikäynnit toteutetaan tarpeen vaatiessa.   
  

Lääkärin kotikäynti  
Sairaanhoitajan kotikäynti 
Terveydenhoitajan kotikäynti 
Hammaslääkärin kotikäynti 
Suuhygienistin kotikäynti 
Psykologin kotikäynti 
Fysioterapeutin kotikäynti 
Näytteenotto kotona 

 
 
Puhelut ja konsultaatiot: 
 
Palvelua tuotetaan kaikkina arkipäivinä 
 

Terveysneuvonnan puhelu/sähköinen konsultaatio 
Sairaanhoitajan puhelu/sähköinen konsultaatio 
Lääkärin puhelu/sähköinen konsultaatio 
Fysioterapian puhelu/sähköinen konsultaatiota 
Hammashuollon puhelu 
Chat 
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Geriatriset palvelut: 
 

Osaston hoitopäivä kaikkina vuoden päivinä 
Avosairaalan hoitopäivä kaikkina vuoden päivinä 
Palvelukeskus lääkärikäynti  
 Auran hoivakoti osa sairaanhoitoa 

 
 
Asukasluvun mukaan hinnoiteltavat 
   

Terveyden edistäminen 
Sosiaalityöntekijän palvelut 

 
Palveluyksikkökohtaiset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut palveluyksikkökohtaiset palvelut tuotetaan lähipalveluina Pöytyän kunnan alueella 
sijaitsevilla kuntayhtymän terveysasemilla: 

 
Palveluiden tuotantomäärät perustuvat normaaleihin työviikkoihin ja lukuna käytettään 
keskimääräistä palveluntuotantomäärää työviikkoa kohden. Palvelun kokonaismäärää 
voidaan tuottaa osaviikkoisesti usean ammattilaisen voimin.  

 
Auran terveysasema: 
   

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti  
 Lastenneuvola ja äitiysneuvola terveysasemilla 7,5 tp/vko 

Kouluterveydenhuolto kouluilla 4 tp/vko 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti   
 Lastenneuvola terveysasemilla 0,5 tp/vko 

äitiysneuvola terveysasemilla 0,5 tp/vko 
Kouluterveydenhuolto kouluilla 0,5 tp/vko 

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Lääkärin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 2,5 tp/ vko 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 10 tp/vko 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 5 tp/vko 
Hammashoitajan vastaanottokäynti tarvittaessa 
Laboratorion näytteenotto 2 tp /vko 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2 tp/vko 
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Raportointi  
 
Perussopimuksen 14§ mukaan kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen 
seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja niistä poikkeaminen.  
Yhtymähallitus raportoi kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta säännöllisesti. Jäsenkunnat antavat 
erikseen tarkemmat ohjeet raportoinnin ajankohdista ja sisällöstä. 
 

Tilikauden ali- tai ylijäämän käsittely  
 
Mahdollisesti syntyvän ali- tai ylijäämän kantaa kuntayhtymä. Kertynyt ali- tai ylijäämä huomioidaan 
kuntayhtymän tulevissa talousarviossa niin, että kuntayhtymä laatii joko ali- tai ylijäämäisen talousarvion 
riippuen kertyneestä tappiosta/voitosta.  

 
Tiedottaminen  
 
Kuntayhtymä vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien perusterveydenhuollon palveluiden eri 
kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. 
 

 
 
 
Sopimuksen sitovuus  
 
Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon 
sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä palveluhinnoittelua voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei 
molempien jäsenkuntien kanssa siitä erikseen sovita. 

 
Muutokset toimintaympäristössä  
 
Jos sopimuskauden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, 
palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on 
ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on yhden sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä 
kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista.  
 
Asiakirjojen noudattamisjärjestys 
 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan 
niitä seuraavassa järjestyksessä: 
 
1. Perussopimus 
2. Kuntayhtymän hallintosääntö 
3. Palvelusopimukset 
4. Konserni- ja muut ohjeet 
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Palvelusopimuksen laadinta  
 
Palvelusopimus hyväksytään 15. marraskuuta 2021 mennessä. 
 
 
Allekirjoitukset  
 
Päivämäärä:  
 
 
 
Auran kunta: 

 
Tomi Kauhanen     
kunnanhallituksen puheenjohtaja   kunnanjohtaja 

 
 

 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä: 
 
 
Marika Loponen     Eveliina Kiiski 
yhtymähallituksen puheenjohtaja   ma. kuntayhtymänjohtaja 
 



 
 
       
 
 
  
 

PÖYTYÄN 
KANSANTERVEYSTYÖN 
KUNTAYHTYMÄ 

   
 
 

 
  
 

 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA  
VUODELLE 2022 

 



Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 1 Talousarvio ja –suunnitelma 2022 

 
Matkalla hyvinvointialueelle 
 
 
Käsissämme on Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän viimeinen toiminta- ja talousarvio vuodelle 
2022. Talousarviota on valmisteltu yhdessä johtoryhmän kanssa.  
 
Henkilökunta ja palvelut siirtyvät Varsinais- Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. 
Kuntayhtymän johtoryhmä tulee osallistumaan aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun. 
Henkilökunnan tiedottamiseen tullaan panostamaan.  
 
Asiakas ja potilaslähtöisesti toimivat terveydenhuollon palvelut ovat toimintamme kivijalka. 
Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä Auran ja Pöytyän sosiaalipalveluiden kanssa, jotta 
kuntalaisille mahdollistetaan entistä sujuvampi ja moniammatillinen palvelukokonaisuus. 
 
Talousarvio on laadittu kustannuspaikkakohtaisesti. Ulkoiset menot ovat valtuustoihin nähden sitovia. 
Talousarvioon vaikuttavat mm. 1.1.2021 alkaen lakisääteiseksi muuttuva paksunsuolen tähystys yli 65- 
vuotiaille. Sairaanhoitajan käynnit muuttuvat uuden asiakasmaksulain mukaisesti maksuttomiksi. 
Palkkakustannusten nousua on ennakoitu 1,3 %. Henkilökunnan jaksamiseen panostetaan mm. 
riittävällä henkilöstöresursoinnilla ja johtamista kehittämällä. 
 
Tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on vuodelle 2022. Suunnitelmavuosia ei laadita 
hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi. Talousarvio on laadittu kuntatalouden kannalta edelleen 
kireään aikaan. Kuntaneuvotteluissa on sovittu, että viimeisenä kuntayhtymän toimintavuotena ei tehdä 
laajempia rakenteellisia uudistuksia. Tämän vuoksi aikaisemmin kertynyttä ylijäämää tullaan 
käyttämään. Pöytyän kunta antoi kuntayhtymälle perussopimuksen mukaisen talousraamin, joka 
perustuu 0 % kasvuun vuoden 2021 alkuperäisestä talousarviosta. Auran kunnan asettama talousraami 
on +1,5 % vuoden 2021 talousarviosta. Kuntayhtymän tavoitteena on edelleenkin paitsi oman 
toiminnan kustannustehokkuus myös erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden 
yhdistäminen on usein haasteellista.  
 
Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä on olemassa 
jäsenkuntiensa kuntalaisia varten. Peruskuntien asettamat raamit asettavat puitteet kuntayhtymän 
taloudelliselle toiminnalle sekä palveluiden kehittämiselle. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus on 
tuonut asiakkaiksi muitakin kuin auralaisia ja pöytyäläisiä.  
 
 
 
Pöytyällä 24.11.2021 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
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YLEISTÄ 

 
Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa 
puolesta järjestää ja tuottaa lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut. 
 
Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen 
terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on terveysneuvonnan, sairaanhoidon sekä suun 
terveydenhuollon palveluita. Pöytyän Riihikosken terveysaseman yhteyteen on lisäksi sijoitettu 
täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorio, röntgen, psykologi, puheterapeutti, osasto ja 
avosairaala. Virka-aikainen päivystys toimii Riihikoskella. Äitiysneuvolan lääkärineuvola ja 
perhesuunnitteluneuvola on keskitetty Auraan. Muilla terveysasemilla kiertävinä palveluina ovat 
diabeteshoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien palvelut.  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. 
 
Ydinalueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä menestystekijöiden toteutumiselle eri 
toimijoiden kohdalla: 
 
Toimija: 
 
Avoterveydenhuolto ja hammashuolto 
 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapia 
 
 
Osasto 
 
 
 
Avosairaala 
 
 
Laboratorio ja röntgen 
 
 
Välinehuolto 
 

Ydinalue: 
 
Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja 
ilmaantuneiden sairauksien tehokas hoito. Alueen 
asukkaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, 
terveen kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden 
edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien 
ennalta ehkäisy. Perustason psykiatrisen hoidon 
tarjoaminen. 
 
Toiminta- ja työkyvyn ylläpito, edistäminen ja 
palauttaminen. 
 
Jatkohoitoon tulevien potilaiden tuloksekas 
kuntouttava hoito ja kotiutus. Avosairaanhoidosta 
tulevien potilaiden akuutin hoidon toteuttaminen. 
 
Sairaalatasoisen hoidon tarjoaminen potilaiden koti-
ympäristössä tai avosairaalan tiloissa. 
 
Laboratorio- ja röntgentutkimusten joustava 
tuottaminen terveyden- ja sairaanhoidon tueksi. 
 
Potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävien 
välineiden puhdistus, huolto ja sterilointi. 
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Ravintohuolto 
 
 
Kiinteistöhuolto 
 
 
Talouspalvelut 

 
 
Osaston potilaiden kuntoutumista edistävä ravinto-
huolto. 
 
Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnon 
ylläpitäminen ja toimivuuden kehittäminen. 
 
Kuntayhtymän taloushallinnon toteuttaminen 
taloudelliset voimavarat huomioiden. 

 

Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä huomiota palvelupolkujen 
kehittämiseen, palvelutoiminnan tehokkuuteen, toimintojen yhtenäistämiseen ja 
kustannustehokkuuden lisäämiseen ostopalveluja vähentämällä. Laajenevan sähköisten palveluiden 
avulla sujuvoitetaan terveydenhuollon eri palveluita ja kehitetään yhteistoimintaa 
erikoissairaanhoidon kanssa. 

Kuntayhtymän toiminnan kesäajan sulut toteutetaan aikaisempien vuosien kokemusten ja 
asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rohkaisemina jatkossakin samansuuntaisesti. 

Osaston toiminnassa noudatetaan jatkuvan kehittämisen periaatetta. Avosairaalatoiminta on 
kuntayhtymän alueella vakiintunutta ja erikoissairaanhoidosta saatu palaute sen toiminnasta 
kiitettävää. Fysioterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien suoravastaanottotoiminta on 
vakiintunut ja toimii hyvin. Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeudellisten sairaan- ja 
terveydenhoitajien erityisosaamista hyödynnetään tulevana vuonna laaja-alaisemmin. 

Aiempina vuosina kehitetty moniammatillinen, kuntien työllisyystoimintojen ja Työ- ja 
elinkeinotoimistojen kanssa tehtävä Työttömien terveystarkastusprosessi on todettu hyvin 
toimivaksi. Ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vuotiaille sekä avointa ja kohdennettua 
terveystarkastustoimintaa jatketaan myös tulevana vuotena. Kaikilla vastaanotoilla tavoitteena on 
ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä 
vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen. Yksilön omaa vastuuta terveytensä 
ylläpitämisessä ja edistämisessä korostetaan. 

 

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: 
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1) Tiedonkulun prosesseihin liittyvät riskit  
2) Henkilöstöön liittyvät riskit 
3) Talouteen liittyvät riskit 
4) Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät riskit 
5) Toimintaan liittyvät riskit 

 
 

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 jäsenkuntia 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.  
 
Vuosi 2022 tulee olemaan hallinto- ja talouspalveluiden, kuten koko kuntayhtymän osalta, erilainen. 
Toimintaprosessien kehittämisen sijaan toiminnan pääpaino tulee olemaan laadukkaiden talous- ja 
hallintopalveluiden tuottamisessa.  Johdon, henkilökunnan, jäsenkuntien sekä yhtymähallituksen 
lisäksi talouspalveluiden tulee kyetä tuottamaan tarvittavaa tietoa hyvinvointialueiden valmisteluun. 
Talouden ennustettavuuden aikajänne kohdistuu enää vain vuoteen 2022. Tietojärjestelmä kehityksiin 
panostetaan vain välttämättömimmin osin.  
 
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, viikkotiedote ja sähköposti. Sisäisen viestinnän rooli korostuu 
muutostilanteessa. Hyvinvointialueiden rakentamisesta tulee viestiä myös kuntayhtymän sisäisiä 
informointi kanavia pitkin. Myös ajantasaisen dokumentaation merkitys korostuu. Tästä syystä vuonna 
2021 aloitetun intranetin päivitys tulee viedä loppuun heti alkuvuonna 2022. 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 
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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. 
 

TALOUDEN KUVA JA RISKIT: 
Vuodelle 2022 laadittu talousarvio on tehty suuren epävarmuuden vallitessa. Globaali Covid-19 
pandemia tulee vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan ja talouteen myös vuonna 2022. Valtio on 
luvannut tukea täysimääräisesti pandemiasta aiheutuvat kustannukset kunnille ja kuntayhtymille. 
Näytteenoton ja potilaiden hoidon kustannukset on helppo osoittaa, mutta pandemian aiheuttamat 
henkilöstön sairauspoissaolojen tai hallinnon kustannusten osoittaminen on haastavampaa. Näin myös 
saatavien korvausten suuruuteen liittyy epävarmuutta. Lisäksi hyvinvointialueiden alkaminen vuoden 
2023 alusta luo myös taloudellista epävarmuutta. Siirtyminen hyvinvointialueille luo painetta muun 
muassa kiinteistöjen ylläpitoon sekä ICT-infrastruktuuriin. Kuntayhtymän rakennuskanta on 
keskimäärin vanhaa ja paine erilaisille korjausinvestoinneille on suuri. ICT-ympäristö on myös 
ajastaan jäljessä. Suurimpana riskinä voidaan pitää potilastietojärjestelmä Lifecaren päivityksiin 
liittyviä seikkoja. Kuntayhtymä käyttää vuonna 2017 käyttöönotettua vuosijulkaisua, joka ei täytä 
esimerkiksi GDPR:n mukaisia tietosuojavaatimuksia, viranomaisraportoinnissa on puutteita sekä 
laskutuksen sovellus ei tue nykyisen asiakasmaksulain vaatimuksia. Lisäksi järjestelmätoimittaja 
TietoEvry on ilmoittanut käytössä olevan version tuen loppuvan kesällä 2022. Versiopäivityksistä on 
keskusteltu TietoEvryn kanssa jo parin vuoden ajan. Järjestelmän päivityskustannusten on arvioitu 
olevan 360 000 euroa, käyttöoikeusmaksujen korotusten 70 000 euroa ja vuosimaksujen kasvun 60 000 
euroa. Uudempi versio vaatii myös merkittäviä muutoksia palvelinympäristöön. Näiden kustannusten 
on arvioitu olevan 70 000 euron luokkaa. Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu kuitenkin vain 
150 000 euron investointikustannuksiin, lähinnä palvelinympäristön kustannuksiin.  
 
Covid-19 pandemiaa, potilastiejärjestelmäpäivityksiä ja hyvinvointialueiden tuloa lukuun ottamatta 
tulevalta vuodelta 2022 ei ole odotettavissa merkittäviä epävarmuustekijöitä.  
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PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET 
 
 
Menestystekijät: Tavoite/Mittari: 
Vaikuttavuusnäkökulma: 
Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien 
taloudellisten edellytysten rajoissa. 

 
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut 
menot keskimäärin, vertailu sairaanhoitopiirin 
alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. 

Asiakasnäkökulma: 
Taloushallinnon palvelut yksiköille, 
henkilökunnalle ja asiakkaille.  

Osto- ja myyntireskontran virheetön ja 
täsmällinen toiminta. Palkkahallinnon ja 
laskutuksen täsmällisyys. Talouden seuranta ja 
raportointi sidosryhmille. Ennakoitavuuden 
parantaminen. 

Prosessinäkökulma: 
Toimivat tietojärjestelmät 
 
 
 
Vastuu hankinta- ja arkistotoimesta  

Palveluketjua tukevien tietojärjestelmien 
ylläpito ja tarvittavien muutosten toteuttaminen 
ilman käyttöhäiriöitä. 
 
Hankintojen toteuttaminen järjestelmällisesti ja 
talousarvion mukaisesti. Ostotilausjärjestelmän 
käyttöönottoa harkitaan. Arkiston ylläpito ja 
tarvittavan arkisto-ohjeistuksen antaminen 
henkilökunnalle. 

Henkilöstönäkökulma: 
Asianmukaiset toimitilat 
 
 
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen 
 

Toimitilat ovat asianmukaiset ja vastaavat 
kuntayhtymän palvelutavoitetta. 
 
Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään 
yhteistä toimintaa. Kiinnitetään huomiota 
työergonomiaan. 
Työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissä. 
Henkilöstötilinpäätös on laadittu. 
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TERVEYSKESKUSPALVELUT 

 
TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri 
PALVELUALUEEN ESIMIES: Johtava lääkäri 
 

PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: 
Terveyskeskuspalvelut tuottavat edellisten vuosien tapaan laadukkaat, oikea-aikaiset ja potilaslähtöiset 
palvelut Pöytyän ja Auran kunnan asukkaille. Pyrimme oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen 
toimintaan kaikessa työssämme. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia 
tuottaessamme perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseviä ja sairaanhoidollisia palveluita.  
 
Teemme yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien sosiaalitoimien kanssa. 
Tätä moniammatillista yhteistyötä pidetään yllä niin yhteistyötapaamisilla kuin neuvotellen. Yhteiset 
hoitokäytännöt ja hoitoketjut ovat oleellinen osa toimintaamme. Tavoitteemme on osallistua 
säännöllisesti alueellisiin koulutuksiin. Vuosi 2022 tulee hyvinvointialueen valmistelutyön myötä 
lisäämään tämän yhteistyön merkitystä sekä ajallista määrää. 
 
Terveyden edistäminen on osa kansanterveystyötämme ja sen keskeinen tavoite on terveyserojen 
kaventaminen. Kannamme vastuun väestön hyvinvoinnista ja pyrimme kaventamaan eri 
sosiaaliryhmien, alueiden sekä sukupuolten välisiä terveyseroja. Toimintamme hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen puolella lisääntyy ensi vuonna. Perinteisten lakisääteisten joukkoseulontojen, 
rokotusten, sikiöseulontojen sekä äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon tarkastusten 
ohella valtakunnallisesti alkaa 60-68-vuotiaiden paksusuolensyövän seulonta. Koemme nuorten 
hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen erittäin tärkeäksi ja tulemme panostamaan siihen 
lisäämällä lääkäreiden työaikaa neuvoloissa. Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen oli 
tosiasia jo ennen koronaa ja koronan myötä monen nuoren sosiaaliset turvaverkot ovat murentuneet ja 
osa nuorista voi entistä huonommin. Perhesuunnitteluneuvoloissa vuonna 2021 aloitettu alle 25-
vuotiaiden maksuton ehkäisy jatkuu myös vuonna 2022 vakiinnuttaen näin jo aloitetun toimintamallin. 
Seksuaalineuvontaa tarjoamme kaiken ikäisille.  Koronarokotukset jatkuvat valtakunnallisen 
rokotusohjelman ohessa. Unihoitajan vastaanotolla paneudumme potilaiden uniongelmiin 
lääkkeettömän vaihtoehdon kautta. Työttömien sekä 68-vuotiaiden terveystarkastukset jatkuvat samoin 
kuin kohdennetut terveystarkastukset. 
 
Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämistä erinäisissä elämän haasteissa tulee kehittää joustavammaksi 
ja ikääntyneet kuntalaiset tulee huomata yksilönä ja siten varmistaa riittävä kuntoutus mahdollistaen 
kotona asuminen. Yhteistyötä kuntien hoivapalvelujen sekä Pöytyän kotikuntoutuksen kanssa tullaan 
kehittämään joustavampaan suuntaan. Avosairaalamme tarjoaa vuodeosastotasoista hoitoa kotona 
asuville, joiden vointi ei edellytä ympärivuorokautista osastolla oloa. Mikäli kotona olemisen 
edellytykset eivät täyty, 28-paikkainen osastomme on tuottamassa laadukasta kuntoutumiseen 
tähtäävää sairauden hoitoa. Osastomme hoitajilla, samoin kuin avosairaalan sairaanhoitajilla, on myös 
erityisosaaminen saattohoitoon. Osastomme potilaiden hoidontarve on muuttunut vaativammaksi 
viimeisten vuosien aikana ja tämän vuoksi henkilökunnan lisäresurssitarve osastolle sekä avosairaalaan 
on kasvanut.  
 
Hammashuollon toiminnassa pyrimme kohti tulevaa kolmen kuukauden hoitotakuuta. Korona-aikana 
kertynyt hoitovelka on kirittävä. Hammashuollon puolella yhteiseen sosiaali- ja terveyspalveluihin 
tähdätessä muutamme toimintatapojamme tulevan hyvinvointialueen malleihin sopiviksi. Varsinais-
Suomen maakunta-alueella linjatut suunterveydentarkastukset, tutkimukset ja yksilölliset hoitovälit 
laajenevat ottaen jatkossa huomioon myös ennaltaehkäisyn. Tulemme työssämme noudattamaan näitä 
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linjauksia. Hankimme ostopalveluna vain erikoishammaslääkäripalvelut, joita meillä ei ole 
mahdollisuutta itse tuottaa. Hammashuollon asiakasmaksut kuuluvat maksukaton alaisuuteen vuoden 
2022 alusta asiakasmaksulain mukaisesti. 
 
Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon. Sairauksien kiireellinen hoito toteutetaan pääsääntöisesti 
Riihikosken terveysasemalla, jossa lääkäri sekä sairaanhoitaja ovat paikalla kello 16:n asti. Tällä 
akuutilla vastaanotolla pyrimme viiveettömään hoitoon vähentäen tarvetta erikoissairaanhoitoon. 
Kehittämistoimenpiteenä vuodelle 2022 tulemme keskittymään terveyskeskuspalvelujen saatavuuteen 
pyrkien 7 vuorokauden hoitotakuun toteutumiseen kiireettömillä lääkärien ja sairaanhoitajien 
vastaanotoilla. Tällä varmistamme oikea-aikaisen palveluihin pääsyn hoitaen tämän päivän ongelmat 
tänään. Työyhteisömme tavoite on, tasa-arvoista hoitoa korostaen, olla jokaisen potilaan tukena ilman 
väestöön tai työpariin liittyvää sidonnaisuutta. Rajatun lääkkeenmääräysoikeuden omaavien 
sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanottoja tehostetaan. Astmahoitajan vastaanottotoimintaa 
on kehitetty ja se on alkanut tauon jälkeen uudelleen. Muiden perehtyneiden sairaanhoitajien kuten 
sydän-, muisti-, ja Marevan -hoitoon perehtyneiden hoitajien vastaanotot toimivat kuten aiemmin. 
Päihdehoitajan vastaanotolla hoidetaan keskitetysti korvaushoidon piirissä olevat potilaat. 
Diabetespotilaiden hoidon tukena ovat kokopäiväiset diabeteshoitajat sekä osa-aikainen jalkahoitaja. 
Psykiatristen hoitajien matalankynnyksen vastaanotot yli 18-vuotiaille toimivat hyvin ja niiden tarve 
on korostunut koronan myötä.  Fysioterapeuttien suoravastaanotot jatkuvat samoin kuin huhtikuussa 
2021 aloitettu fysioterapeuttien puhelimitse tapahtuva hoitotarpeen arviointi tule-ongelmaisille.  
 
Tiedolla johtaminen on oleellinen osa ensi vuoden kehittämiskohteita. Toimintaamme vaikuttava 
ulkoinen tieto, kuten kysyntä, tulee olemaan mittauksen kohde ja laskemme kapasiteettiamme siihen 
suhteuttaen pyrkiessämme ennalta mainittuihin hoitotakuihimme. Tietojohtaminen kuntayhtymässä 
tulee ennen kaikkea merkitsemään päivittäisissä toiminnoissamme muutoksia, mutta myös pitkän 
aikavälin kehitys on iso osa tietojohtamista kun suuntaamme kohti sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen toimintaan 
sekä tietojärjestelmiin tulee muutoksia. Tulevaisuuden tavoitteena on kirjata eri sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden ammattilaisten potilastiedot samalle näkymälle. Tällä hetkellä 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät Varsinais-Suomessa ovat katseltavissa Fialen kautta eri 
organisaatioissa, mutta järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön sekä 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) noudattaminen on erittäin tärkeää. Lifecare-
potilastietojärjestelmän sekä käyttöjärjestelmien päivitys ovat tärkeässä asemassa vähentäessämme 
tietoturvariskiä sekä suunnatessamme kohti yhteisiä terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Nämä 
päivitykset saattavat olla edessä jo vuonna 2022. 
 
Terveyskeskuspalveluiden työntekijät ovat koulutettuja ja rekisteröityjä ammattihenkilöitä, joiden 
osaamisesta ja säännöllisestä kouluttamisesta olemme vastuussa. Säännöllinen kouluttautuminen ja 
ammattitaidon ylläpito ovat tärkeitä. Haasteita arkeemme tuo ammattitaitoisen henkilökunnan 
valtakunnallinen saatavuuden vaikeus. Henkilöstön hyvinvointi ja työkykyä ylläpitävä toiminta ovat 
keskiössä kun suuntaamme ensi vuoteen. Viikoittaiset hyvinvointikyselyt tuovat tietoa 
henkilökuntamme jaksamisesta kun teemme muutoksia suunnatessamme kohti sosiaali- ja 
terveysuudistusta. Työilmapiirin parantamiseen tulemme panostamaan läpi vuoden. 
 
Vuoden 2022 lopussa henkilöstömme siirtyy liikkeen luovutuksella uuden työnantajan palvelukseen. 
Kuntalaisille toivomme kaikkien palvelujen jatkuvan saumattomasti 1.1.2023.  
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PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET 
 
Menestystekijät: Tavoite/Mittari: 
Vaikuttavuusnäkökulma 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 
sairauksien tehokas ja taloudellinen hoito 

Tavoitteemme on keskeisten kansansairauksien 
ehkäisy ja hoito sekä eliniän odotteen 
paraneminen. 
Mittarina sairastavuusindeksi kuvaa kuntalaisten 
sairastavuutta suhteessa koko maahan jonka 
vertailuluku on 100: pyrimme olemaan 
keskiarvoa vähemmän sairastavia. 

Asiakasnäkökulma 
Palveluiden saatavuus, kattavuus, laatu sekä 
asiakastyytyväisyys 
 
 
 
 

Tavoitteemme on, että hoidon tarpeen arviointia 
toteutuu kolmantena arkipäivänä 
yhteydenotosta. Palveluita tulee olla riittävästi 
ja ne ovat alueen väestön saavutettavissa 
hoitotakuun puitteissa. Tavoite on, että yli 90 % 
palveluamme saaneista potilaista on tyytyväisiä 
hoitoonsa.  
Mittareina käytämme T3-lukua kiireettömien 
vastaanottoaikojen saatavuuden seuraamiseksi 
sekä asiakaspalvelukyselyä tyytyväisyyden ja 
laadun mittarina.  

Prosessinäkökulma 
 

Tavoite on toimintatapojemme arviointi ja 
tarvittaessa muuttaminen vastaamaan kaikkiin 
asettamiimme tavoitteisiin. Toimintatapojemme 
arviointi on sekä omien palveluketjujemme 
toimivuuden arviointia että pyrkimystä 
parempaa yhteistyöhön muiden toimijoiden 
kanssa.  
Mittari: 
SAS -palaverit toteutuvat x 1 / kk. 
Hoitopäivät: lyhytaikaisia potilaita ≥ 90 % ja 
pitkäaikaisia potilaita ≤ 10 %. 
Erikoissairaanhoidosta ei siirtoviivepäiviä. 

Henkilöstönäkökulma 
 

Tavoitteemme on osaava ja ammattitaitoinen 
henkilökunta, joka on sitoutunut tavoitteisiimme 
sekä on yhteistyökykyinen. Henkilöresursoinnin 
tulee olla riittävä. Tavoitteen saavutamme 
perehdyttämällä ja kouluttamalla 
henkilökuntaamme säännöllisesti suunnitelmien 
mukaisesti. Säännölliset kehityskeskustelut, 
koulutusten toteutuminen sekä työhyvinvoinnin 
seuraaminen toimivat 
henkilökuntamittareinamme.  
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INVESTOINNIT JA RAHOITUS 
 
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  TP 2019 TA 2020 TP 2020 TA 2021 TA2022 
Yleishallinto 7 957 9 500 3 967 8 500 4 783 
Ravintohuolto 727 1 800 1 492 1 630 0 
Kiinteistöhuolto 2 246 3 940 84 3 700 687 
Auran terveysasema 492 550 2 409 1 170 1 728 
Kyrön terveysasema 533 700 868 635 2 226 
Riihikosken 
terveysasema 

820 1 500 3 267 2 000 3 458 

Yläneen 
terveysasema 

176 400 0 300 830 

Terveyden 
edistäminen 

0 60 0 0 134 

Hammashuolto 2 880 3 900 0 3 250 3 704 
Osasto 346 500 2 061 0 2 110 
Avosairaala 3 672 4 000 2 637 3 000 5 677 
Diagnostiikka 18 866 23 000 14 845 19 000 10 682 
Fysioterapia 1 548 2 800 2 079 1 800 2 392 
Välinehuolto 5 603 5 500 380 5 650 2 255 
Diabetes 1 273 1 300 225 1 300 1 204 
 47 142 59 450 44 784 48 935 41 871 
 
 
 
RAKENNUS- SEKÄ TERVEYDENHUOLLON VÄLINE- JA LAITEINVESTOINNIT 
 
Vuonna 2021 
 
Kiinteistöhuolto: 
 Riihikosken terveysaseman salaojitus  30 000 € 
 Kyrön terveysaseman katto                       90 000 € 
 
ICT: 
 Lifecare -palvelin                      150 000 € 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Yhteensä    270 000 € 
 
Poistojen määrä                      239 668 € 
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KÄYTTÖTALOUS

      TP 2020       TA 2021 TA 2022
eur eur eur

TALOUSOSASTO

1 377 608 1 636 703 *TULOT                        1 792 455

-1 406 244 -1 420 174 *MENOT                        -1 556 239
-28 636 216 529 *NETTO ENNEN POISTOJA         236 216

-202 371 -216 529 *POISTOT                      -236 216
-231 007 0 *KÄYTTÖTALOUS NETTO           0

TERVEYSKESKUSOSASTO

10 186 895 10 079 023 *TULOT                        10 101 805

-9 724 384 -10 060 419 *MENOT                        -10 295 412
462 511 18 604 *NETTO ENNEN POISTOJA         -193 607

-6 411 9 051 *POISTOT                      -3 452
456 100 27 655 *KÄYTTÖTALOUS NETTO           -197 059

TULOSLASKELMA 

1 464 3 700 *TULOT                        3 700

-18 186 -13 253 *MENOT                        -13 442
-16 722 -9 553 *NETTO ENNEN POISTOJA         -9 742
-16 722 -9 553 *KÄYTTÖTALOUS NETTO           -9 742

-1 681 -246 400 INVESTOINNIT -270 000

YHTEENSÄ 

11 565 967 -11 715 726 *TULOT                        11 897 960

-11 148 814 11 480 593 *MENOT                        -11 865 093

417 153 -235 133 *NETTO                32 867

-208 782 225 580 *POISTOT                      -239 668

-1 681 -246 400 *INVESTOINNIT                 -270 000
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TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO Muutos %
2020 2021 2022

TOIMINTATUOTOT
9 033 513 8 682 800   Myyntituotot                  8 739 839 100,66 %

968 407 1 167 200   Maksutuotot                   1 164 054 99,73 %
-4 371 24 788   Tuet ja avustukset            28 908 116,62 %
50 398 56 462   Muut toimintatuotot           48 772 86,38 %

10 047 947 9 931 250 TUOTOT YHTEENSÄ                 9 981 573 100,51 %

TOIMINTAKULUT
  Henkilöstökulut

-5 152 597 -5 299 158     Palkat ja palkkiot          -5 618 328 106,02 %
  Henkilösivukulut

-1 170 051 -1 152 517     Eläkekulut                  -1 208 643 104,87 %
-149 305 -167 738     Muut henkilösivukulut       -182 087 108,55 %

-1 797 612 -1 730 890   Palvelujen ostot              -1 599 591 92,41 %
  Aineet,tarvikkeet, tavarat

-1 263 638 -1 257 428     Ostot tilikauden aikana     -1 242 511 98,81 %
-80 731 -88 386   Muut toimintakulut            -87 804 99,34 %

-9 613 934 -9 696 117 KULUT YHTEENSÄ                  -9 938 964 102,50 %

434 013 235 133 TOIMINTAKATE                    42 609 18,12 %

Rahoitustuotot ja -kulut
1 464 3 700   Muut rahoitustuotot           3 700 100,00 %
-189 -500   Korkokulut                    -500 100,00 %

-18 123 -12 753   Muut rahoituskulut            -12 942 101,48 %

417 166 225 580 VUOSIKATE                       32 867 14,57 %

Poistot ja arvonalentumiset
-208 783 -225 580   Suunn.mukaiset poistot        -239 668 106,25 %

Satunnaiset erät

208 383 0 TILIKAUDEN TULOS                -206 801
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TILINPÄÄTÖS 2020 TALOUSARVIO 2021 TALOUSARVIO 2022

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA
Toiminnan rahavirta

417 166 225 580 Vuosikate                     32 867

Investointien rahavirta
-74 354 -246 400 Investointimenot              -120 000

0 Pysyv vastaav hyödyk luovtulot          
342 812 -20 820 Toiminnan ja investointien rahavirta -87 133

Rahoituksen rahavirta
0 0 Antolainauksen muutokset 0
0 0 Antolainasaamisten vähennys 0
0 0 Lainakannan muutokset 0
0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0
0 -72 570 Pitkäaikaisten lainojen vähenn 0

-72 570 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0
352 710 0 Oman pääoman muutokset        0

Muut maksuvalmiuden muutokset

8 803 0 Toimeksiantojen, varojen ja pääoman muutos        0
-716 063 0 Saamisten muutos              0
111 452 0 Korottomien velkojen muutos   0

-315 668 -72 570 Rahoituksen rahavirta         0

27 123 -93 390 RAHAVAROJEN MUUTOS            -87 133
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SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VUONNA 2022 
 

 
 
  

Pöytyän kansanterveystyön ky.  Suunnittelukustannukset vv. 2022
2022

Kustannus Käy.tut.
Toiminto EUR hp.asu. €/a
Auran terveysneuvonta käynti 352500 4680 75,321
Auran sairaanhoito käynti 546094 7154 76,334
Kyrön terveysneuvonta käynti 262162 3400 77,106
Kyrön sairaanhoito käynti 365787 6015 60,812
Riihikosken terveysneuvonkäynti 372171 4200 88,612
Riihikosken sairaanhoito käynti 932893 15700 59,420
Yläne terveysneuvonta käynti 127621 1420 89,874
Yläne sairaanhoito käynti 315795 3330 94,833
Hammashuolto käynti 346090 4290 80,674
Hammashuolto käynti 316378 4550 69,534
Hammashuolto käynti 226532 2630 86,134
Hammashuolto käynti 202260 2020 100,129
Osasto, hoitop. hoitopäivä 2111629 8808 239,740
Avosairaala, hoitop. hoitopäivä 424403 1605 264,426
Diag:Laboratorio tutkimus 421180 70200 6,000
   sis tutkimukset tutkimus -82745 -13450 6,152
Diag:Röntgen tutkimus 109390 2560 42,730
   sis tutkimukset tutkimus -8545 -195 43,821
Fysioterapia,  käynti käynti 289049 3610 80,069
   sis tutkimukset käynti -38803 -1880 20,640
Diabetes käynti 354520 2875 123,311

Terveyden edistäminen asukas 58854 12188 4,829
8135308 161235 1719,89

Kunnille korkoa -11342
Jäsenkunnan osuus 8123966
Muutos Ta 2021  % 2,45 %
Muutos Ta 2021 euroina 194636
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JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2022 
 

 

Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 2022
Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä

Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus
Auran terveysneuvonta käynti 75,320 4080 307306 600 45192 4680 352498
Auran sairaanhoito käynti 76,334 6899 526628 255 19440 7154 546068
Kyrön terveysneuvonta käynti 77,106 74 5706 3326 256475 3400 262180
Kyrön sairaanhoito käynti 60,812 56 3405 5959 362392 6015 365798
Riihikosken terveysneuvontakäynti 88,612 465 41205 3735 330949 4200 372154
Riihikosken sairaanhoito käynti 59,420 2244 133338 13456 799553 15700 932892
Yläne terveysneuvonta käynti 89,873 9 809 1411 126819 1420 127628
Yläne sairaanhoito käynti 94,833 14 1328 3316 314452 3330 315779
Hammashuolto Aura käynti 80,673 4110 331566 180 14521 4290 346087
Hammashuolto Kyrö käynti 69,533 250 17383 4300 298992 4550 316375
Hammashuolto Riihikoski käynti 86,133 50 4307 2580 222223 2630 226530
Hammashuolto Yläne käynti 100,128 10 1001 2010 201257 2020 202259
Osasto hoitopäivä 239,739 2095 502253 6712,75 1609307 8808 2111561
Avosairaala hoitopäivä 264,425 404 106828 1201,25 317639 1605 424467
Diag:Laboratorio tutkimus 6,000 18146 108876 52053,6 312321 70200 421197
Diag:Röntgen tutkimus 42,730 677 28928 1882,63 80445 2560 109373
Fysioterapia käynti 80,068 1119 89596 2491,24 199469 3610 289065
Diabetes käynti 123,311 870 107281 2005,26 247271 2875 354552
Terveyden edistäminen asukas 4,828 3959 19114 8229 39730 12188 58844
Jäsenkunnat yhteensä arvio 1719,88 45531 2336858 115704 5798449 161235 8135307
Peruspääoman korko jäsenkunnille -2977 -8365 -11342
Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 2333881 5790084 8123965
Nousuprosentit v. 2021 talousarvioon 3,26 2,13 1,89
Nousu v. 2021 talousarvioon euroina 73661,80 120972,98 150397,78
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Mitä on etätyö? 

Etätyöllä tarkoitetaan työntekotapaa, jossa työtä tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi 
työntekijän kotona tai muussa työntekoon soveltuvassa paikassa tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen.  
Etätyön tekeminen ei vaikuta työntekijän asemaan, vaan etätyötä tehdessään työntekijää koskevat kaikki samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin tehdessään työtä varsinaisella työntekopaikalla. Etätyöstä maksetaan normaalia työtä vastaava palkka, eikä 
etätyön tekeminen vaikuta myöskään esimerkiksi työsuhde-etuihin. Etätyötä voivat tehdä yhtä lailla niin työ- kuin 
virkasuhteessa olevat työntekijät.  
 
Etätyö edellyttää luottamusta työntekijän ja työnantajan välillä. Tämä tarkoittaa mm., että etätyön tekeminen on aina 
vapaehtoista ja edellyttää työntekijän suostumuksen. Toisaalta työntekijä ei voi vaatia oikeutta tehdä etätyötä, ellei tästä ole 
erikseen sovittu, vaan myös työnantajan on suostuttava etätyömahdollisuuden järjestämiseen. Työntekijän tekemän työn on 
myös oltava luonteeltaan sen kaltaista, että se soveltuu tehtäväksi muualla kuin työnantajan tiloissa. Tehtävät, jotka 
edellyttävät välitöntä paikallaoloa tai kanssakäymistä, eivät sovellu etätyöskentelyyn. Esimerkiksi työntekijän työnkuvaan 
kuuluvat säännölliset asiakastapaamiset ovat este etätyön tekemiselle.  
 
Esimies harkitsee tapauskohtaisesti työntekijän ja työtehtävien soveltuvuuden etätyöhön. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
myös työntekijän poissaolosta työpaikalta johtuva laajempi vaikutus työyhteisöön. Yhden työntekijän etätyöskentely ei saa 
vaikuttaa muihin työntekijöihin kuormittavasti. Jos esimies katsoo työntekijän ja tämän työtehtävien soveltuvan 
etätyöskentelyyn, laaditaan etätyön tekemisestä etätyösopimus. Tämän jälkeen työntekijä merkitsee sovitut etätyöpäivät 
sähköiseen Outlook-kalenteriin.  
 

Etukäteen tiedossa olevat etätyöpäivät 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä etätyötä voidaan tehdä joko etukäteen tiedossa olevina etätyöpäivinä tai tarpeen 
mukaan työntekijän etukäteisen ilmoituksen perusteella. Etukäteen tiedossa olevat kokonaiset tai osittaiset etätyöpäivät 
kirjataan osaksi etätyösopimusta. Järjestely soveltuu työntekijöille, joiden työtehtävät eivät merkittävästi vaihtele esimerkiksi 
viikoittain. Työntekijä voi tehdä etukäteen tiedossa olevia kokonaisia tai osittaisia etätyöpäiviä enintään kahtena päivänä 
viikossa.  
 

Työntekijän etukäteiseen ilmoitukseen perustuva etätyö 

Etätyötä voidaan tehdä myös perustuen työntekijän etukäteiseen ilmoitukseen. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 
työntekijän mahdollisuudesta tehdä joko kokonaisia tai osittaisia etätyöpäiviä enimmillään kahtena päivänä viikossa silloin, 
kun se on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista ja työnteon kannalta tarkoituksenmukaista. Työntekijän tulee ilmoittaa 
esimiehelleen halusta tehdä kokonaisia tai osittaisia etätyöpäiviä hyvissä ajoin etukäteen. Esimies harkitsee tällöin, onko 
etätyön tekeminen mahdollista kyseisenä aikana ja antaa etätyön tekemiseen luvan. Suullinen etätyölupa on riittävä.  
Esimiehellä on tarvittaessa oikeus peruuttaa lupa tehdä etätyötä aiemmin sovittuna ajankohtana esimerkiksi työpaikan 
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. 
Työntekijällä on sovitusta etätyöstä huolimatta aina oikeus työskennellä varsinaisella työntekopaikalla, eikä työnantaja saa 
luovuttaa työntekijän työpistettä muuhun käyttöön osittaisen tai kokonaisen etätyöpäivän ajaksi, ellei tästä ole erikseen sovittu. 

Työaika 

Työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee sellaisissa oloissa, joissa työnantajan ei ole mahdollista seurata tai 
valvoa työajan järjestämistä. Työaikalakia ei siis pääsääntöisesti sovelleta etätyöhön. Sen sijaan kunnallisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES) ja sote-sopimus työaikasäännöksiä sovelletaan normaalisti. Etätyön tekeminen tulisi suunnitella 
siten, että työtehtäviä on riittävästi koko etätyöpäivän ajaksi, mutta etätyön tekeminen ei kuitenkaan saisi edellyttää KVTES:n 
ja sote-sopimuksen mukaisen säännöllisen työajan ylittämistä. Mahdollista liukuvaa työaikaa sovelletaan etätyöhön 
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normaalisti. Lisätyöstä ja ylityöstä sovitaan aina esimiehen kanssa etukäteen. Työajanseuranta tapahtuu normaalisti, ja 
työntekijä täyttää tehdyt tunnit työajanseurantaan käytettävään Excel-taulukkoon. 

Työnjohto, valvonta, tavoitettavuus ja seuranta etätyössä 

Etätyöskentely ei muuta työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa työnantajaan, vaan työntekijä työskentelee 
työnantajan johdon ja valvonnan alaisena myös tehdessään etätyötä. Työntekijän on oltava työnantajan tavoitettavissa 
puhelimitse ja sähköpostitse etätyöskentelyn aikana, ellei muusta ole sovittu tai työtehtävät muuta edellytä. Muun muassa tästä 
syystä on tärkeää, että työntekijä merkitsee etätyöpäivät etukäteen sähköiseen Outlook-kalenteriin. Tavoitettavuusvaatimus 
koskee sekä etätyösopimuksessa määriteltyjä etätyöpäiviä että työntekijän ilmoituksen perusteella tehtyä etätyötä. Etätyötä 
tekevä on velvollinen osallistumaan kaikkiin työtehtäviin liittyviin kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Esimies seuraa etätyön 
tuloksia samalla tavalla kuin varsinaisella työpaikalla tehdyssä työssä.  

Etätyösopimus 

Ennen etätyön aloittamista, työntekijä tekee työnantajan kanssa kirjallisen etätyösopimuksen, jossa sovitaan etätyön tekemisen 
tarkemmat ehdot ja tarpeen mukaan määritellään etätyönä tehtävät työtehtävät. Etätyösopimus tehdään joko varsinaisen 
työsopimuksen tekemisen yhteydessä tai jälkikäteen erillisenä sopimuksena. Etätyösopimuksella ei voida sopia muutoksia 
varsinaisen työsopimuksen ehtoihin, kuten työsopimuksen voimassaoloon tai säännölliseen työaikaan.  
Etätyösopimus on voimassa joko toistaiseksi tai sovitun määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva etätyösopimus voidaan 
irtisanoa molemmin puolin yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Työnantajalla on oikeus purkaa etätyösopimus välittömästi, 
jos etätyön tekemiselle ei enää ole edellytyksiä esimerkiksi työyhteisössä tapahtuvien äkillisten muutosten vuoksi. 

Matkakustannukset 

Työntekijän varsinainen työntekopaikka sekä etätyöskentelypaikka kirjataan etätyösopimukseen. Työntekijän tekemiä 
etätyöskentelypaikan ja varsinaisen työntekopaikan välisiä matkoja ei korvata. Virkamatkojen kustannuksiin ja niiden 
korvaamiseen sovelletaan KVTES:n ja sote-sopimuksen määräyksiä normaalisti.  

Etätyövälineet 

Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön kaikki etätyön vaatimat laitteet, välineet ja ohjelmistot. Etätyötä saa tehdä 
ainoastaan työnantajan tätä tarkoitusta varten osoittamilla välineillä. Esimerkiksi oman tietokoneen tai puhelimen käytöstä 
pitää aina sopia erikseen. Jos etätyö edellyttää internetin käyttöä, työntekijä käyttää ensisijaisesti työnantajan tarjoamaa 
internetyhteyttä. Mikäli työnantajan internetyhteys ei ole käytettävissä etätyöpaikalla, työntekijä käyttää omaa henkilökohtaista 
internetyhteyttä tai esimerkiksi kirjaston tai muun työskentelypaikan julkista internetyhteyttä. Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymä ei maksa korvausta työntekijän oman internetyhteyden käytöstä.  

Tietoturvallisuus 

Tietoturvan rooli on korostunut etätyötä tehtäessä. Esimerkiksi työpiste tulee suunnitella siten, että ulkopuoliset eivät pääse 
käsiksi heille kuulumattomiin tietoihin. Jos etätyö edellyttää pääsyä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tietoverkkoon 
tai työsähköpostin käyttöä, tulee työntekijän muodostaa tätä varten suojattu yhteys. Suojatun yhteyden käytöstä saat erillisen 
ohjeen esimieheltäsi. Jos työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, tulee huolehtia tietosuojan toteutumisesta. Mikäli 
etätyötä ei voida esimerkiksi työympäristön tai muiden olosuhteiden vuoksi järjestää siten, että tietoturva ja henkilötietojen 
suoja toteutuvat, ei etätyötä voi tehdä. Pöytyän kansanterveystyön ky:n palveluksessa oleva työntekijä noudattaa Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymän tietoturvapolitiikkaa, tietosuojaohjetta ja tietosuojasitoumuksen ehtoja.  

Työsuojelu, turvallisuus ja työhyvinvointi etätyössä 

Työnantaja on vastuussa työntekijän työturvallisuudesta myös etätyöskentelyn aikana. Etätyöntekijä on vakuutusturvan piirissä 
työtapaturma- ja ammattitautilain edellyttämällä tavalla. Etätyöskentelyn luonteesta johtuen vakuutusturvaan sisältyy kuitenkin 
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eräitä poikkeuksia. Etätyössä työtapaturmiksi luetaan ainoastaan välittömästi sovittuun etätyöhön liittyvässä toiminnassa 
sattuneet tapaturmat. Jos tapaturma sattuu työskentelytilan ulkopuolella, kuten pihalla tai työskentelytilasta selkeästi erillisessä 
huoneessa, korvataan tapaturmat ainoastaan, jos ne olennaisesti liittyvät suoritettaviin työtehtäviin.  
Esimerkiksi etätyön lomassa tehtävien kotiaskareiden yhteydessä sattuvat tapaturmat eivät ole työtapaturmia, vaikka ne 
tapahtuisivat etätyöpäivänä. Työtapaturmavakuutuksen piiriin eivät kuulu myöskään ruokailun yhteydessä tai tauoilla sattuneet 
tapaturmat. Työajalla sattuneista tapaturmista tulee joka tapauksessa aina ilmoittaa esimiehelle ja hakeutua tarvittaessa 
työterveyshuoltoon.  
 
Huomioithan, että etätyö ei tarkoita sairauslomalla työskentelyä kotoa käsin. Sairauspoissaoloaika on tarkoitettu työntekijän 
kuntoutumiseen työkykyiseksi eikä tänä aikana saa tehdä työtä.  
 
Työskentely kotona tai muussa etätyöympäristössä saattaa asettaa haasteita työhyvinvoinnille. Vaarana on esimerkiksi työ- ja 
vapaa-ajan sekoittuminen. Tätä voi ehkäistä suunnittelemalla etätyöpäivän ajankäyttö etukäteen. Kotona tai muualla 
etätyöpisteessä työskentely voi olla haastavaa myös esimerkiksi työskentelyergonomian kannalta. Työpiste tulisikin suunnitella 
siten, että työskentelyasento on mahdollisimman hyvä. Myös etätyöpisteessä kannattaa aika ajoin työskennellä seisten, mikä 
edesauttaa jaksamista ja vähentää paikallaan olon haittoja. Myös tauot tulee pitää normaalisti.  
Jos työntekijä kokee, että etätyöskentely on liian kuormittavaa tai ei sovellu hänelle työskentelytavaksi, tulee asiasta ilmoittaa 
esimiehelle, jolloin etätyösopimus voidaan purkaa. Työntekijällä on aina oikeus irtisanoa etätyösopimus yhden (1) kuukauden 
irtisanomisajalla riippumatta irtisanomisen syystä.  

Voimaantulo 

Tämä ohje tulee voimaan 17.10.2021 
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OSAPUOLET 

Työntekijän nimi:  Henkilötunnus: 

Tehtävä:  
 

Varsinaisen työntekopaikan osoite:  
 

Esimies:  
 

 
ETÄTYÖSKENTELYPAIKKA 

 Työntekijän koti, kirjoita osoite: 
 
 

 Muu paikka, kirjoita osoite: 
 
 

 
VOIMASSAOLOAIKA 

Tämä etätyösopimus on voimassa 
 

 Toistaiseksi  
 

 Määräaikaisena ajalla:  
 

 
TOTEUTTAMISTAPA 

 Etukäteen tiedossa olevat tai säännönmukaiset etätyöpäivät (esim. tietyt 
päivämäärät tai joka toinen perjantai):  
 
 

 Työntekijän etukäteisen ilmoituksen perusteella 
 

 
ETÄTYÖNÄ TEHTÄVÄT 
TYÖTEHTÄVÄT 

 
 
 
 
 
 

 
PÄÄTTYMINEN 

Toistaiseksi voimassa oleva etätyösopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin 
yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.  
 
Työnantajalla on oikeus purkaa tämä etätyösopimus, jos etätyön tekemiselle ei 
enää ole edellytyksiä, työntekijä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai ei noudata 
Pöytyän kansanterveystyön ky:n etätyöohjeistusta. 

 
MUUTA 

Pöytyän kansanterv. ky:n työntekijä voi tehdä etätyötä enintään kahtena päivänä 
viikossa. 
 
Tällä etätyösopimuksella ei sovita muutoksista työntekijän työsopimukseen. 
 
Jos työntekijälle on tämän etätyösopimuksen perusteella hankittu 
työskentelyvälineitä tai muita tarvikkeita, on työntekijä velvollinen palauttamaan ne 
sopimuksen päätyttyä. 
 
Työntekijä sitoutuu noudattamaan Pöytyän kansanterveystyön ky:n  etätyöohjetta 
sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja ohjeistuksia ja sitoumuksia.  

 
ALLEKIRJOITUKSET 

Aika ja paikka: 
 
 
Työntekijä                                                         esimies 
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1. Johdanto	
 

Mielenterveys‐  ja  päihdeongelmat  ovat  yleisiä  ja  ne  liittyvät  usein myös  toisiinsa.  Päihteitä 

voidaan  käyttää  mielenterveysongelmien,  esim.  masennuksen  tai  ahdistuneisuuden, 

itselääkintänä  ja  omahoitona.  Toisaalta  päihteiden  käyttö  usein  myös  lisää  tai  pahentaa 

mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Molempien vaikutukset ulottuvat myös laajemmalle esim. 

perheeseen, lähipiiriin tai työyhteisöön. 

 

 Vuonna  2019  mielenterveydelliset  syyt  nousivat  yleisimmäksi  syyksi  suomalaisten 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle. Erityisesti nuorten  ja  lähellä eläkeikää olevien naisten 

masennuksesta johtuvat eläköitymiset ovat lisääntyneet viime vuosina (lähde Eläketurvakeskus 

2020).  Työikäisten  eli  15–64‐vuotiaiden  suomalaisten  kuolinsyistä  alkoholiperäiset  kuolemat 

olivat  kolmanneksi  yleisin  kuolinsyy  kasvainten  ja  verenkiertoelinten  sairauksien  jälkeen 

vuonna  2019  (lähde  Tilastokeskus  2021).  Vuosittainen  tehtyjen  itsemurhien  määrä  on 

vähentynyt  tasaisesti vuodesta 1990  lähtien, mutta  silti vuonna 2019  itsemurhaan kuoli 746 

suomalaista.  Kaikkinensa mielenterveyteen  ja  päihteisiin  liittyvät  ongelmat  ovat merkittäviä 

sekä  inhimillisen  kärsimyksen  että  kansanterveyden  näkökulmasta.  Näistä  aiheutuu  myös 

suuria kustannuksia yhteiskunnalle sekä suoraan että välillisesti.  

 

Mielenterveys‐  ja päihdetyötä ohjaa  lainsäädäntö,  joka määrittää työn  järjestämistä kunnissa. 

Lainsäädännön  lisäksi  kansallinen mielenterveysstrategia  (julkaistu  2/2020)  sekä  ehkäisevän 

päihdetyön  toimintaohjelma  (julkaistu  2015)  tukevat  lakien  käytännön  toimeenpanoa  ja 

toteuttamista.  

 

Auran  ja Pöytyän kuntien  lakisääteisten perusterveydenhuollon palveluiden  järjestämisvastuu 

on Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä. Päihde‐  ja mielenterveyspalveluita on  tarjolla 

lisäksi  kuntien  sosiaalitoimen  kautta  ja  ostopalveluina.  Nyt  käsillä  oleva  päihde‐  ja 

mielenterveystyön  suunnitelma  liittyy  kaikenikäisten  kuntalaisten  hyvinvointiin.  Laajemmin 

kuntalaisten  hyvinvointiin  liittyviä  asioita  käsitellään mm.  kuntien  hyvinvointikertomuksessa 

sekä – suunnitelmassa.  

 

Vuonna 2020 alkaneella  ja edelleen tällä hetkellä  jatkuvalla Covid‐19‐koronaviruspandemialla 

on  vaikutuksia  kuntalaisten  elämään,  mielenterveyteen  ja  hyvinvointiin.  Vaikutukset  ovat 

fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia.  Pandemia on vaikuttanut kuntalaisiin esimerkiksi 

työttömäksi tai  lomautetuksi  joutumisen kautta. Vanhempien etätyö sekä koulujen etäopetus 

on saattanut kuormittaa monia perheitä. Erityisesti nuoret ovat voineet huonommin, mikä on 

näkynyt  esim.  nuorisopsykiatrian  ruuhkautumisena.  Myös  ikäihmiset  ovat  kärsineet 

lisääntyneestä yksinäisyydestä kontaktien vähennyttyä. 
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Tässä  suunnitelmassa  esitetään  Pöytyän  ja  Auran  kuntien  sekä  molemmille  kunnille 

perusterveydenhuollon  palveluja  tuottavan  Pöytyän  kansanterveystyön  kuntayhtymän 

mielenterveys‐  ja  päihdetyön  suunnitelma  vuosille  2021–2025.  Tavoitteena  on  kuvata 

mielenterveys‐  ja  päihdetyön  nykytilanne  Aurassa  ja  Pöytyällä  samoin  kuin  tulevaisuuden 

kehittämistarpeet. 

 

Työtä ovat valmistelleet Pöytyän kunnan perusturvajohtaja, ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina 

Kiiski  ja mielenterveys‐  ja päihdetyöntekijä Tiina Väliviita, Auran kunnan  sosiaalijohtaja Sirpa 

Kunnas,  Pöytyän  ktt:n  kuntayhtymän  johtava  lääkäri  Katja  Virta,  johtava  hoitaja  Eija‐Liisa 

Vikström, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Merja Männikkö  ja psykologi Kati Hernetkoski. 

Työryhmä  kokoontui  ensimmäisen  kerran  17.3.2021.  Tämä  suunnitelma  käsitellään 

marraskuussa 2021 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksessa.  

 

2. Mielenterveys‐	ja	päihdetyötä	koskeva	lainsäädäntö	
 

Terveydenhuoltolaki  (1326/2010),  mielenterveyslaki  (1116/1990),  sosiaalihuoltolaki 

(1303/2014) sekä päihdehuoltolaki (41/1986) määrittävät kunnissa tehtävää mielenterveys‐ ja 

päihdetyötä.  

 

Terveydenhuoltolain  27§  (1326/2010)  toteaa,  että  kunnan  on  järjestettävä  alueensa 

asukkaiden  terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistämiseksi  tarpeellinen  mielenterveystyö,  jonka 

tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä 

mielenterveyttä  vaarantavien  tekijöiden  vähentäminen  ja  poistaminen.  Lain  mukaan 

mielenterveystyöhön kuuluu: 

 

1)  terveydenhuollon  palveluihin  sisältyvä  mielenterveyttä  suojaaviin  ja  sitä  vaarantaviin 

tekijöihin  liittyvä  ohjaus  ja  neuvonta  sekä  tarpeenmukainen  yksilön  ja  perheen 

psykososiaalinen tuki; 

2)  yksilön  ja  yhteisön  psykososiaalisen  tuen  yhteensovittaminen  äkillisissä  järkyttävissä 

tilanteissa; 

3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja 

lääkinnällistä kuntoutusta. 

 

Terveydenhuollossa  tehtävä mielenterveystyö on  suunniteltava  ja  toteutettava  siten, että  se 

muodostaa  toimivan kokonaisuuden kunnassa  tehtävän sosiaali‐  ja  terveydenhuollon kanssa. 

Mielenterveystyöstä  säädetään  lisäksi  mielenterveyslaissa (1116/1990) ja  sosiaalihuolto‐

laissa (1303/2014). 

 

Terveydenhuoltolain  28§  (1326/2010)  puolestaan  toteaa,  että  kunnan  on  järjestettävä 

alueensa  asukkaiden  terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistämiseksi  tarpeellinen  päihdetyö,  jonka 
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tarkoituksena  on  vahvistaa  yksilön  ja  yhteisön  päihteettömyyttä  suojaavia  tekijöitä  sekä 

vähentää tai poistaa päihteisiin  liittyviä terveyttä  ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Laissa 

tarkoitettuun päihdetyöhön kuuluu: 

 

1) terveydenhuollon palveluihin  sisältyvä ohjaus  ja neuvonta,  joka koskee päihteettömyyttä 

suojaavia  ja  sitä  vaarantavia  tekijöitä  sekä  päihteisiin  liittyviä  terveyttä  ja  turvallisuutta 

vaarantavia tekijöitä; sekä 

2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus‐, hoito‐ ja kuntoutuspalvelut. 

 

Terveydenhuollossa  tehtävä  päihdetyö  on  suunniteltava  ja  toteutettava  siten,  että  se 

muodostaa  toimivan  kokonaisuuden  muun  kunnassa  tehtävän  päihdetyön  ja 

mielenterveystyön  kanssa.  Päihdetyöstä  säädetään  lisäksi  päihdehuoltolaissa (41/1986) ja 

sosiaalihuoltolaissa. (30.12.2014/1303) 

 

Vanhempien  päihdeongelmat  vaikuttavat  lasten,  nuorten  ja  perheiden  hyvinvointiin. 

Lastensuojelulaki edellyttääkin (Lastensuojelulaki, 2007/417, 25 §) lapsen ottamista huomioon 

silloin,  kun  vanhempaa  hoidetaan  aikuisille  suunnatuissa  palveluissa  kuten  päihde‐  ja 

mielenterveyspalveluissa.  

 

Kuntoutusrahalain (566/2005) 18 §:ssä määritellään oikeus kuntoutusrahaan päihdehuoltolain 

mukaisen kuntoutuksen ajalta kuntoutujan työelämässä pysymiseksi, työelämään palaamiseksi 

tai työelämään pääsemiseksi. 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 24§:ssä todetaan, että päihdetyöllä vähennetään  ja poistetaan 

päihteisiin  liittyviä  hyvinvointia  ja  turvallisuutta  vaarantavia  tekijöitä  sekä  tuetaan 

päihteettömyyttä. Laissa tarkoitettuun sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu: 

1) ohjaus ja neuvonta; 

2)  päihteiden  ongelmakäyttäjille,  heidän  omaisilleen  ja  muille  läheisilleen  suunnatut 

sosiaalihuollon erityispalvelut; 

3)  muut  14  §:n  mukaiset  päihteettömyyttä  tukevat  tai  päihteiden  ongelmakäytön  vuoksi 

tarvittavat sosiaalipalvelut. 

 

Raskaana  olevalla  henkilöllä  on  oikeus  saada  välittömästi  riittävät  päihteettömyyttä  tukevat 

sosiaalipalvelut.  Sosiaalihuollossa  tehtävä  päihdetyö  on  suunniteltava  ja  toteutettava  siten, 

että  se  muodostaa  toimivan  kokonaisuuden  muun  kunnassa  tehtävän  päihdetyön  ja 

mielenterveystyön kanssa. 

 

Sosiaalihuoltolain  25§  toteaa,  että  mielenterveystyöllä  vahvistetaan  yksilön  ja  yhteisön 

mielenterveyttä  suojaavia  tekijöitä  sekä  poistetaan  ja  vähennetään  mielenterveyttä 

vaarantavia tekijöitä. Laissa tarkoitettuun mielenterveystyöhön kuuluu: 
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1) sosiaalipalveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin  ja sitä vaarantaviin tekijöihin  liittyvä 

ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 

2)  yksilön  ja  yhteisön  psykososiaalisen  tuen  yhteensovittaminen  äkillisissä  järkyttävissä 

tilanteissa; 

3)  sosiaalihuollon  mielenterveyspalvelut,  joilla  tarkoitetaan  14  §:n  mukaisia  yksilön 

mielenterveyttä tukevia sosiaalipalveluja. 

 

Lisäksi  sosiaalihuoltolaki  toteaa,  että  sosiaalihuollossa  tehtävä  mielenterveystyö  on 

suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun sosiaali‐ 

ja terveydenhuollon kanssa. 

 

Lain  41§  korostaa  monialaista  yhteistyötä  todeten,  että  sosiaalihuoltoa  toteutetaan 

yhteistyössä  eri  toimijoiden  kanssa  siten,  että  sosiaalihuollon  ja  tarvittaessa  muiden 

hallinnonalojen palvelut muodostavat  asiakkaan edun mukaisen  kokonaisuuden. Työntekijän 

on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sekä tarvittaessa 

henkilön  omaisiin  ja muihin  hänelle  läheisiin  henkilöihin  siten  kuin  tässä  laissa  tarkemmin 

säädetään. 

 

Vuonna 2015 on  säädetty  laki ehkäisevän päihdetyön  järjestämisestä,  joka koskee alkoholin, 

tupakan,  huumausaineiden  ja  muiden  päihtymiseen  käytettävien  aineiden  sekä 

rahapelaamisen  aiheuttamien  haittojen  ehkäisystä  yhteistyössä  yleishyödyllisten  yhteisöjen 

kanssa  (523/2015).  Ehkäisevän  päihdetyöllä  tarkoitetaan  toimintaa,  jolla  vähennetään 

päihteiden  käyttöä  ja  päihteiden  käytöstä  aiheutuvia  terveydellisiä,  sosiaalisia  ja 

yhteiskunnallisia  haittoja.  Ehkäisevässä  päihdetyössä  tulee  kiinnittää  huomiota myös muille 

kuin  päihteiden  käyttäjille  aiheutuviin  haittoihin.  Lain  4§  toteaa,  että  sosiaali‐  ja 

terveysministeriö  johtaa  ja  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos  kehittää  ja  ohjaa  ehkäisevää 

päihdetyötä  koko  maassa  yhteistyössä  muiden  viranomaisten  kanssa.  Aluehallintovirastot 

ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat  ja kehittävät sitä yhteistyössä 

muiden  viranomaisten  ja  yhteisöjen  kanssa  sekä  tukevat  toimialueensa  kuntia  ehkäisevän 

päihdetyön  toteuttamisessa  ja  kehittämisessä.  Lain  5§:ssä  todetaan,  kunta  huolehtii 

ehkäisevän päihdetyön  tarpeen mukaisesta  organisoinnista  alueellaan  ja  nimeää  ehkäisevän 

päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on: 

 

1)  huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta 

2)  huolehtia  siitä,  että  päihdehaittoja  ja  niiden  vähentämistä  koskevaa  tietoa  tarjotaan 

yksityisille henkilöille ja koko väestölle 

3)  lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä 

4)  esittää  ja edistää ehkäisevän päihdetyön  toimia kunnan hallinnossa, erityisesti  sosiaali‐  ja 

terveydenhuollossa, sivistys‐, liikunta‐ ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa 

5)  huolehtia  siitä,  että  4  kohdassa  tarkoitetut  kunnan  toimet  sovitetaan  yhteen  poliisin, 

alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän 
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ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään 

päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

 

Kunnan  tulee  ehkäisevän  päihdetyön  yhteydessä  edistää  asukkaiden  osallistumis‐  ja 

vaikuttamismahdollisuuksia  päihteiden  aiheuttamien  haittojen  vähentämiseksi 

viranomaisyhteistyöllä,  viranomaisille  annettavilla  lausunnoilla  sekä  kunnan  omilla  toimilla. 

Myös  laki  sosiaalihuollon  asiakkaan  asemasta  ja  oikeuksista  812/2000  vahvistaa  asiakkaan 

asemaa ja osallisuutta myös päihde‐ ja mielenterveyspalveluissa. 

3. Kansallinen	mielenterveysstrategia	
 

Helmikuussa  2020  julkaistiin  uusi  kansallinen  mielenterveysstrategia  (Sosiaali‐  ja 

terveysministeriön  julkaisuja  2020:6).  Siinä  linjataan  viisi  kokonaisuutta,  jotka  painottuvat 

vuosien 2020–2030 mielenterveyspolitiikassa.   Strategia kattaa myös päihdepalvelut  ja ottaa 

huomioon ehkäisevän päihdetyön. Se sisältää myös itsemurhien ehkäisyohjelman.  

 

Strategian  viisi  kokonaisuutta  ovat  mielenterveys  pääomana,  lasten  ja  nuorten 

mielenterveyden rakentuminen arjessa, mielenterveysoikeudet,  ihmisten tarpeiden mukaiset, 

laaja‐alaiset palvelut sekä hyvä mielenterveysjohtaminen.  

 

Ensimmäinen  kokonaisuus  korostaa  sitä,  että mielenterveys  vaikuttaa  kaikkeen:  terveyteen, 

hyvinvointiin,  opiskeluun  ja  työhön  samoin  kuin  koko  elämän  kulkuun.  Ihmisten  hyvä 

mielenterveys tukee koko Suomen menestymistä: mielenterveys on pääomaa,  josta pidetään 

huolta  ja  johon  sijoitetaan.  Toinen  painopiste  nostaa  esiin  lapsuuden  ja  nuoruuden 

kasvuolosuhteiden vaikutuksen mielenterveyteen sekä sen, että hyvä mielenterveys rakentuu 

varhaislapsuudesta  lähtien.  Kolmas  kokonaisuus  painottaa  työtä  mielenterveysongelmiin 

kohdistuvien  ennakkoluulojen,  syrjinnän,  virheellisten  käsitysten  ja  vastakkain  asettelun 

lopettamiseksi  sekä  sitä,  että  palveluissa  on  kiinnitettävä  erityistä  huomiota 

mielenterveysoikeuksien  toteutumiseen.  Neljäs  painopiste  tähdentää,  että  palvelujen  pitää 

vastata ihmisen tarpeita ja niiden pitää olla laaja‐alaisia ja yhteen sovitettuja. Palveluihin pitää 

myös  päästä  riittävän  varhain  ja  nopeasti  sekä  omaiset  tulee  huomioida  entistä  paremmin 

palvelujen  suunnittelussa.  Viides  kokonaisuus  nostaa  esiin mielenterveystyön  ohjaamisen  ja 

johtamisen suunnitelmallisena, hallinnolliset rajat ylittävänä kokonaisuutena. Johtamisen pitää 

myös perustua parhaaseen mahdolliseen käytettävissä olevaan tietoon. 

 

Mielenterveysstrategiassa  esitetään myös  ehdotukset  tavoitteiden  saavuttamiseksi  ja  näitä 

toteutetaan  mm.  osana  Tulevaisuuden  sosiaali‐  ja  terveyskeskus  ‐ohjelmaa.  Ohjelmassa 

parannetaan psykoterapioiden ja ehkäisevien sekä hoidollisten psykososiaalisten menetelmien 

saatavuutta  perusterveydenhuollossa.  Lisäksi  vahvistetaan  perusterveydenhuollon  ja 

erikoissairaanhoidon  yhteistyörakennetta,  jotta  mielenterveyshäiriöt  tunnistetaan  nykyistä 

paremmin ja varhainen tuki tai hoito voidaan aloittaa nopeasti. Osa mielenterveysstrategiasta 
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tähtää  parantamaan  kuntouttavia  palveluja  työelämässä,  lisäämään mielenterveysosaamista 

kunnissa  sekä  ehkäisemään  itsemurhia.  Opiskeluhuollossa  pyritään  ottamaan  käyttöön 

yleisimpien  mielenterveyshäiriöiden  ennaltaehkäisyyn  ja  hoitoon  soveltuvia  menetelmiä. 

Strategian toteutumisen seurantaan on kiinnitettävä huomiota. 

4. Ehkäisevän	päihdetyön	toimintaohjelma		
 

Ehkäisevän  päihdetyön  toimintaohjelma  tukee  1.12.2015  voimaan  tulleen  ehkäisevän 

päihdetyön  järjestämistä  koskevan  lain  (523/2015)  toimeenpanoa.  Lain  ja  toimintaohjelman 

tavoitteina on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa‐arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön 

edellytykset  koko  maassa  sekä  tukea  erityisesti  kuntien  ja  alueiden  työn  kehittämistä  ja 

tehostamista.  Ehkäisevä  päihdetyö  on  osa  kunnan  lakisääteistä  hyvinvoinnin  ja  terveyden 

edistämistä.  Lain  mukaan  ehkäisevä  päihdetyö  kattaa  alkoholi‐,  huumausaine‐  ja 

rahapelihaittojen  sekä  tupakoinnin vähentämisen. Laki ohjaa huomioimaan näistä aineista  ja 

toiminnoista läheisille ja yhteiskunnalle aiheutuvat haitat.  

 

Ehkäisevä päihdetyö perustuu  yhteistyöhön, päihteiden  käytön  ja  siitä aiheutuvien haittojen 

seurantaan,  käytettävissä  olevaan  tieteelliseen  näyttöön  ja  hyviin  käytäntöihin.  Kysynnän 

vähentämisen  rinnalle  on  nostettu  saatavuuden  rajoittaminen  muun  muassa  yhteistyössä 

paikallisten  elinkeinotoimijoiden  kanssa.  Toimintaohjelma  on  työväline  kuntien  ja  alueiden 

ehkäisevän  päihdetyön  tekijöille,  työn  johdolle  sekä  työtä  kansallisesti  tukeville  toimijoille. 

Tavoitteena  on  tehostaa  työtä  kuudelle  painopisteelle  asetettujen  tavoitteiden  ja 

kehittämiskohteiden avulla. Painopisteitä ovat:  

 

1) ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa 

2)  haitoista  viestitään  tutkittuun  tietoon perustuen  yksilöiden  ja  yhteisöjen  valintojen  sekä 

sosiaali‐ ja terveyspolitiikan tueksi 

3) riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa 

4) paikallista  alkoholi‐,  tupakka‐  ja  rahapeli politiikkaa  toteutetaan  suunnitellusti  ja  laajassa 

yhteistyössä 

5) haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä 

6) ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista 

 

Toimintaohjelma on osa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 ‐toimenpidekokonaisuutta 

ja  se  tukee  muun  muassa  tarttumattomien  tautien  ja  eriarvoisuuden  ehkäisyä.  Tehokas 

päihdehaittojen ehkäisy edellyttää kunnissa ja alueilla sosiaali‐ ja terveys, sivistys‐, nuoriso‐ ja 

vapaa‐ajantoimen,  työpaikkojen  sekä  valvontaviranomaisten,  järjestöjen  ja 

elinkeinotoimijoiden työn yhteensovittamista.  
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5. Auran	ja	Pöytyän	kunnat	tilastojen	valossa	
 

Auran  ja Pöytyän kunnat ovat osa Varsinais‐Suomea, vuonna 2021 Auran kunnan väkiluku oli 

3959  ja  Pöytyän  8276  (31.12.2019).  Ennen  nykyisten  mielenterveys‐  ja  päihdepalvelujen 

kuvausta esitetään muutamia tilastotietoja koskien koko maata, Auraa, Pöytyää sekä lähikuntia 

Lietoa ja Loimaata.  

 

Työllisyyteen, koulutukseen ja toimeentulotukeen liittyviä tunnuslukuja  

Työttömien suhteellinen osuus työvoimasta on Pöytyällä hieman korkeampi kuin  lähikunnissa 

ja Aurassa puolestaan samaa  luokkaa  lähikuntien kanssa  (taulukko 1.). Molemmissa kunnissa 

työttömien suhteellinen osuus jää alle koko maan lukujen.  

 
Taulukko 1. Työttömät % työvoimasta 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  9,8  11,3  12,4  13,4  13,2  11,5  9,7  9,2  13 

Aura   6,9  9  9,9  9,7  9,2  6,9  5,7  5,7  8,2 

Pöytyä  7,2  8,9  10,2  10,5  9,6  8,4  7,4  7,1  10,2 

Lieto  5,6  7,5  8,5  8,7  8,3  7  5,3  4,7  8,2 

Loimaa  7,6  9,5  9,8  10,9  10,6  9,3  8,2  7,9  11 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

Nuorisotyöttömien, 18–24‐vuotiaiden suhteellinen osuus samanikäisestä työvoimasta on sekä 

Aurassa että Pöytyällä naapurikuntia sekä koko maata alhaisempi (taulukko 2.).  

 
Taulukko 2. Nuorisotyöttömät % 18–24‐vuotiaasta työvoimasta 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  12,4  14,6  16  17,3  17  14,4  12,2  11,5  16,7 

Aura   9,2  10,1  12,3  13,1  13,8  9,4  9,3  8,7  8,3 

Pöytyä  10,9  10,9  12,1  11,3  12  9,9  9,5  8,6  11,3 

Lieto  12,3  17,2  19,9  17,1  16,4  14,5  10,7  9,7  14,5 

Loimaa  9,6  12,5  13,2  16,1  14,7  13,7  11,9  10,8  18,3 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

Aurassa  ja Pöytyällä koulutuksen ulkopuolelle  jääneiden 17–24‐vuotiaiden %  ‐osuus on ollut 

korkeampi  kuin naapurikunnissa  tai  koko maassa, mutta Aurassa  tilanne näyttää  lähestyvän 

koko maan  lukuja (taulukko 3). Pöytyällä sen sijaan  luvut ovat pysyneet kutakuinkin samoina, 

noin 13–16 % vastaavanikäisestä väestöstä on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. 

 
Taulukko 3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24‐vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  10,8  9,4  8,6  8,3  8,3  8,1  7,9  7,5  * 

Aura   14,1  9,3  11,1  11,8  9,3  9,6  9  7,1  * 

Pöytyä  16  13  13,7  16  14,8  14,2  13,3  13,8  * 

Lieto  9,3  7  8,5  8,4  7,7  7,3  6,6  6,4  * 

Loimaa  10,6  9  9,2  14,3  13,2  15  12,1  10,8  * 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. *Vuodelta 2020 ei ole tietoja saatavilla 
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Sekä  Aurassa  että  Pöytyällä  perustoimeentulotukea  vuoden  aikana  saaneiden,  25‐64‐

vuotiaiden,  suhteellinen  osuus  on  noin  puolet  pienempi  kuin  koko  maassa  (taulukko  4.). 

Naapurikunnista  Loimaan  luvut  ovat  Auraa  ja  Pöytyää  suuremmat,  Liedon  puolestaan 

pienemmät.    
 

Taulukko 4. Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 25–64‐vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  6,3  6,5  6,6  6,7  6,7  7,7  7,8  7,7  8,1 

Aura   4,4  4,1  3,9  4,9  5,7  5,2  4,9  4,3  4,1 

Pöytyä  3,7  3,5  3,3  3  2,6  3,6  4,5  4,3  5,2 

Lieto  2,3  2,6  2,6  3,1  2,9  3  2,9  3,1  3,2 

Loimaa  5,4  5,2  4,8  4,5  4,4  6,4  6,6  6,4  6,5 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

Nuoret 18‐24‐vuotiaat saavat perustoimeentulotukea useammin kuin aikuisväestö (taulukot 4. 

ja 5.). Sekä Aurassa että Pöytyällä perustoimeentulotukea saavien nuorten osuus on kuitenkin 

koko maata pienempi  (taulukko 5.). Naapurikuntiin verrattuna  Loimaan nuoret ovat  saaneet 

tukea useammin kuin Aurassa tai Pöytyällä, Liedossa puolestaan vähemmän.  

 
Taulukko 5. Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 18–24‐vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  13,8  14,5  15,1  15  14,7  18,2  17  16,1  18 

Aura   13,5  15  15,6  13,8  12,3  11,8  9,1  12,1  11,4 

Pöytyä  10,6  10,4  10,2  9  8,7  14,2  12,6  10,8  13,3 

Lieto  9  9,8  9,1  9,4  8  8,8  8,6  7,6  10,6 

Loimaa  13,2  15,4  15  13,8  12  19,9  17,3  20,1  20,3 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

Aurassa  ja  Pöytyällä  (samoin  kuin  lähikunnissa)  pitkäaikaisesti  toimeentulotukea  saaneiden 

lapsiperheiden  suhteellinen  osuus  kaikista  lapsiperheistä  on  koko  maan  lukuja  alhaisempi 

(taulukko 6.).  
 

Taulukko 6. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet % lapsiperheistä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  2,5  2,7  2,9  3  3  3,3  3,4  3,1  3 

Aura   *   1,9  1,9  1,6  2,4  2,3  1  1,1  1,2 

Pöytyä  0,8  0,8  0,8  0,9  0,5  0,5  1  0,8  1 

Lieto  0,9  0,8  1  1,3  1,4  1,2  1  0,9  1,1 

Loimaa  1,6  2  1,4  1,3  1,6  1,8  1,9  1,4  0,6 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. * Vuoden 2012 tietoa ei saatavilla. 
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Mielenterveyteen liittyviä tunnuslukuja 

Mielenterveysperusteisesti  sairauspäivärahaa  saaneiden  25–64‐vuotiaiden  määrät  ovat 

kasvaneet  koko maassa.  Sama  kehitys  on  nähtävissä myös Aurassa  ja  Pöytyällä  samoin  kuin 

naapurikunnissa. 

 
Taulukko 7. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 ‐ 64‐vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 

(id:2345) 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  18,7  17,7  18,5  18,4  18,5  21,1  23,6  26,5  26,9 

Aura  18,3  14,1  21,9  15,8  18,8  18,9  21,2  21,8  29,1 

Pöytyä  16,4  15,1  14,6  15,5  13,7  17  20,3  22,9  23,9 

Lieto  18,6  16,4  15,9  14  12,5  16,1  17  19,8  27,7 

Loimaa  14,7  15  16,3  15,8  16  18,7  17  23,4  19,9 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 
 

Depressiolääkkeistä  korvausta  saaneiden osuudet eivät näytä  kasvaneen  samalla  tavalla  kuin 

sairauspäivärahat  (taulukko 8.). Vajaa 10 % alueemme 25–64‐vuotiaista asukkaista on  saanut 

korvausta depressiolääkkeistä, Auran luvut ovat hieman Pöytyää suurempia. 

 

Taulukko 8. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 ‐ 64‐vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  10  9,6  9,4  9,3  8,1  8,3  8,5  9  9,2 

Aura  9,1  9,4  9,2  8,7  7,7  7,5  7,7  8,3  8 

Pöytyä  9,9  9,7  9,8  9,2  8,7  9,1  8,9  10,2  9,7 

Lieto  8,9  8,9  8,7  8,6  7,6  7,9  7,7  8,3  8,5 

Loimaa  9,6  9,3  9,2  9  8,2  8,6  8,7  9,1  9,1 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

18‐24‐vuotiaista  depressiolääkkeistä  korvausta  saaneiden  osuus  on  pienempi  kuin  25‐64‐

vuotiailla  ja  Pöytyän  ja  Auran  luvut  ovat  pääsääntöisesti  koko  maan  lukuja  pienemmät 

(taulukko 9.).  
 

Taulukko 9. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 ‐ 24‐vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  5,8  5,9  5,9  5,9  4,6  5  5,4  6,1  6,7 

Aura  6,5  7  3,7  4,1  3,9  4,9  5,2  5,1  4,5 

Pöytyä  6  4,7  5,4  6,1  3  6,3  4,7  5,2  6,7 

Lieto  6,4  6  6  5,3  5,2  4,1  3,7  4,7  5,1 

Loimaa  5,3  5,2  5,3  4,6  3,3  3,3  3,8  3,9  4,8 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 
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Erityiskorvattaviin  lääkkeisiin  psykoosin  vuoksi  oikeutettuja  on  Aurassa  ja  Pöytyällä  hieman 

koko maan  osuutta  vähemmän  (taulukko  10.).  Naapurikunnista  Loimaan  luvut  ovat  hieman 

suurempia ja Liedon pienempiä.  
 

Taulukko 10. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja, % väestöstä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,7  1,9  1,7 

Aura   1,3  1,3  1,4  1,5  1,5  1,4  1,4  1,5  1,4 

Pöytyä  1,8  1,7  1,7  1,7  1,6  1,6  1,5  1,5  1,5 

Lieto  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1 

Loimaa  2,2  2,2  2,2  2,2  2,1  2,1  2,1  2,1  1,9 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

Mielenterveyden  ja  käyttäytymisen  häiriöiden  vuoksi  työkyvyttömyyseläkettä  saavien  osuus 

näyttää olevan Pöytyällä hieman koko maata suurempi, Aurassa puolestaan hieman pienempi. 

Naapurikunnista Loimaan luvut ovat suurempia ja Liedon vastaavasti pienempiä. 
 

Taulukko 11. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16–64‐

vuotiaista 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  3,3  3,2  3,2  3,1  3,1  3  3  3  3 

Aura   2,6  2,6  2,6  2,7  2,5  2,4  2,4  2,3  2,2 

Pöytyä  3,7  3,5  3,5  3,5  3,4  3,3  3,3  3,3  3,3 

Lieto  2,3  2,3  2,1  2,1  2,2  2,1  2,2  2,3  2,3 

Loimaa  4,1  4  4  4,2  4  4,1  4,1  4,2  4,2 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

 

Psykiatrisessa laitoshoidossa olleita potilaita on sekä Aurassa että Pöytyällä koko maan lukuihin 

verrattuna  hieman  vähemmän,  vuosittainen  lukumäärä  on  kuitenkin  vaihdellut. 

Naapurikunnista Liedon luvut näyttävät olevan muita pienempiä.  
 

Taulukko 12. Psykiatrian laitoshoidon 25–64‐vuotiaat potilaat/1000 vastaavanikäistä 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  5,9  5,6  5,4  5,2  5  5,1  5,2  5  4,8 

Aura   *   2,3  2,4  3,8  3,9  4,4  4,3  2,9  4,4 

Pöytyä  3,7  2,8  3,3  2,6  2,4  4,2  3  4,3  2,8 

Lieto  2,6  1,8  2,7  2,9  2,4  3,2  2,9  2,4  3,3 

Loimaa  4,5  5,3  4  5,3  3,5  5,2  3,8  4,7  3,9 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. * Vuoden 2012 tietoa ei saatavilla. 
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Päihteisiin liittyviä tunnuslukuja 

Poliisiin  tietoon  tulleita  rattijuopumustapauksia  näyttää  olevan  Aurassa  keskimäärin 

enemmän kuin Pöytyällä, naapurikunnissa tai koko maassa (pl. vuosi 2020) (taulukko 13.). 
 

Taulukko 13. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset/1000 asukasta 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  3,5  3,3  3,2  3,2  3,1  3,2  3,4  3,3  3,7 

Aura   4,8  5,6  4,5  7  5  6,5  4,8  4,1  3 

Pöytyä  6  3  2,3  1,9  3,8  3,9  3  2,4  2,7 

Lieto  1,7  2,1  1,8  1,6  1,9  1,5  2,2  1,8  1,6 

Loimaa  4,6  4  2,4  2,2  2,7  3  3,1  3,3  4,3 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. 

 

Poliisiin  tietoon  tulleita  kaikkia  huumausainerikoksia  on  sekä  Pöytyällä  että  Aurassa 

vähemmän kuin koko maassa (taulukko 14.). 
 

Taulukko 14. Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset/1000 asukasta 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  3,7  4,2  4  4,3  4,6  5  5,3  5,8  6,7 

Aura   *   2  2,8  2  2,3  2,3  3,5  4,1  4,8 

Pöytyä  1,6  2,3  1,2  1,5  1,5  1,5  2,8  2,1  3 

Lieto  0,8  2,2  2,1  1  1,2  2,6  1,5  0,9  1,7 

Loimaa  1,7  2,3  2,5  7,1  2,7  2,4  6,8  4,2  2,9 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. * Vuoden 2012 tietoa ei saatavilla. 

 

Päihdehuollon  laitoksissa  hoidossa  olleita  asiakkaita  näyttäisi  olevan  sekä  Aurassa  että 

Pöytyällä vähemmän kuin koko maassa, mutta vaihtelua on vuosittain (taulukko 15). Aurassa 

näyttäisi  olevan  enemmän  päihdehuollon  laitoksissa  olleita  asiakkaita  kuin  Pöytyällä. 

Naapurikuntien osalta Loimaalla on ollut enemmän laitoksissa olleita asiakkaita vuosina 2012–

13, mutta tämän jälkeen luvut ovat tasoittuneet ja ovat lähempänä naapurikuntia. 
 

Taulukko 15. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Koko maa  3,2  3,2  3,1  2,8  2,4  2,4  2,3  2,2  2 

Aura   2  3,3  2,5     2,5  1,8  1,8  *   *  

Pöytyä  1,5  1,4  2,2  1,1  1,4  1,1  0  5,2  1,8 

Lieto  2  1,4  1,4  1  1,1  1,2  1,6  1,1  0,8 

Loimaa  5,2  5,7  2,8  1,8  1,8  2,2  3,1  0,4  2,2 

© THL, Tilasto‐ ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005–2021. * Vuosien 2019 ja 2020 tietoa ei saatavilla.  
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6. Nykyiset	mielenterveys‐	ja	päihdepalvelut	Aurassa	ja	Pöytyällä	
 

Auran  ja Pöytyän kunnat ovat osa Varsinais‐Suomea, vuonna 2020 Auran kunnan väkiluku oli 

3959  ja Pöytyän kunnan väkiluku 8229. Kunnat ovat  jäsenkuntina Pöytyän kansanterveystyön 

kuntayhtymässä,  jonka  järjestämisvastuulla  on  laissa  määrätyt  perusterveydenhuollon 

palvelut.  Käytännössä mielenterveys‐  ja  päihdepalveluja  tuotetaan  kuntalaisille  kolmessa  eri 

organisaatiossa:  Pöytyän  kunnassa,  Auran  kunnassa  ja  Pöytyän  kansanterveystyön 

kuntayhtymässä.   Erikoissairaanhoidon palveluiden osalta kunnat ovat  jäsenkuntina Varsinais‐

Suomen sairaanhoitopiirissä. 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palvelut 

Mielenterveyspalvelut 

Pöytyän  kansanterveystyön  kuntayhtymän  mielenterveyspalveluissa  työskentelee  kolme 

psykiatrista  sairaanhoitajaa.  Psykiatristen  sairaanhoitajien  vastaanotoille  voi  hakeutua  esim. 

lievissä tai keskivaikeissa ahdistuneisuus‐  ja mielialahäiriöissä, perhe‐  ja parisuhdeongelmissa, 

erilaisissa  elämäntilannekriiseissä  tai  siirryttäessä  hoitosuunnitelman  mukaisesti 

erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Palvelut on tarkoitettu yli 18‐vuotiaille Auran 

ja  Pöytyän  kuntien  asukkaille.  Vastaanotoille  ei  tarvita  lähetettä  ja  käynnit  ovat  asiakkaille 

maksuttomia.  Hoitajien  vastaanotot  toteutetaan  Riihikosken,  Auran,  Kyrön  ja  Yläneen 

terveysasemilla, tarvittaessa myös kotikäynnit ovat mahdollisia. Psykiatristen sairaanhoitajien 

vastaanotoille on  käytössä  sähköinen  ajanvaraus  ja palvelunhallintajärjestelmä,  jonka  kautta 

asiakkaalla  on mahdollisuus  varata  omatoimisesti  ensi‐  ja  jatkokäynnit.  Palvelua  on  tarjolla 

myös englanniksi.  

 

Tällä  hetkellä  psykiatristen  sairaanhoitajien  erityisosaamisalueita  ovat  kognitiivinen 

lyhytterapia,  ratkaisukeskeinen  lyhytterapia,  perhe‐  ja  pariterapia,  kuvataideterapia, 

depression hoito, mindfulness ja tunnetaidot. 

 

Terveyskeskuksen mielenterveyspalveluissa  on  toteutettu  aiemmin  ryhmämuotoista  hoitoa. 

Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja suljettuja ryhmiä on ollut sekä Aurassa että Pöytyällä.  

Ryhmät  ovat  päättyneet  vuosien  2020–2021  aikana,  yksi  ryhmä  on  jatkanut  itsenäisenä 

vertaistukiryhmänä hoidollisen  ryhmän päätyttyä.  Terveyskeskuksen  toimesta on  toteutunut 

myös  pitkäaikaisesta masennusta  kärsivien miesten  ryhmä,  ryhmä  oli  aikarajattu  kahdeksan 

kertaa kokoontunut ryhmä. Lisäksi Mindfulness ‐ryhmä on toteutettu kaksi kertaa ja siihen on 

osallistunut  sekä  terveyskeskuksen  asiakkaita  että  henkilökuntaa.  Lisäksi  yhteistyössä 

fysioterapian  kanssa  järjestettiin  keväällä  2019  Kulje  kipusi  kanssa  ‐kroonisen  kivun 

hallintaryhmä. Ryhmä kokoontui 10 kertaa 10 viikon ajan. 

 

Psykologipalvelut  

Terveyskeskuksessa  toimii  yksi  psykologi.  Terveyskeskuspsykologin  työn  painopiste  on 

ennaltaehkäisevässä  ja  varhaisen  puuttumisen  mielenterveystyössä.  Pääasiallisia 

palvelumuotoja  ovat  arviointi,  ohjaus  ja  neuvonta.  Tavoitteena  on  psyykkisen  hyvinvoinnin 
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tukeminen esimerkiksi elämän muutos‐  ja kriisitilanteissa  ja käynneillä on mahdollisuus mm. 

ajatusten  ja  tunteiden  jäsentämiseen.  Terveyskeskuspsykologi  toimii  yhteistyössä  äitiys‐  ja 

lastenneuvoloiden  kanssa  sekä  tekee  tarvittaessa  alle  kouluikäisten  lasten  kehitystason 

arviointeja.  Myös  aikuisten  psykologin  tutkimukset  ja  arviot  ovat  mahdollisia  tarpeen 

vaatiessa. Vastaanotolle ei tarvita lähetettä ja ajanvarauksen voi tehdä puhelinaikana. Käynnit 

ovat asiakkaalle maksuttomia. Psykologin vastaanotto on Riihikosken terveysasemalla. 

 

Psykososiaalinen tuki 

Psykososiaalisella  tuella  tarkoitetaan  psyykkisen  ja  sosiaalisen  tuen  järjestämistä  äkillisen, 

traumaattisen kriisin uhreille. Tällaisia äkillisiä, traumaattisia kriisejä ovat esimerkiksi  läheisen 

äkillinen kuolema, itsemurha, tulipalo, onnettomuus, hukkuminen tai vastaavanlainen ”läheltä 

piti”  –  tilanne.  Tarvittaessa  Pöytyällä  ja  Aurassa  on  käytettävissä  SPR:n  henkisen  tuen 

hälytysryhmä.  Yhteydenotto  henkisen  tuen  hälytysryhmään  tapahtuu  pääsääntöisesti 

sosiaalipäivystyksen kautta. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta. Kunnat 

hoitavat  virka‐aikaisen  sosiaalipäivystyksen  ja  virka‐ajan  ulkopuolella  sosiaalipäivystyksen 

Turun alueen aktiivipäivystysyksikkö palvelee kuntayhtymän alueen asukkaita.  

 

Terveyskeskuksessa  toimii  jälkipuintiryhmä,  joka vastaa normaalitilanteissa alueen asiakkaille 

tarjottavasta reaktiovaiheen tuesta. Reaktiovaiheella tarkoitetaan sokkivaiheen jälkeistä aikaa, 

jolloin  tullaan  tietoiseksi siitä, mitä on  todella  tapahtunut  ja mitä se  itselle merkitsee. Tähän 

vaiheeseen  kuuluu  usein  voimakkaita  tunnereaktioita  samoin  kuin  somaattisia  reaktioita. 

Hätäkeskus välittää  tiedon  tarvittaessa  sosiaalipäivystykseen,  joka puolestaan välittää  tiedon 

jälkipuintiryhmälle.  Muutoin  terveyskeskuksen  jälkipuintiryhmään  saa  yhteyden  joko 

puhelimitse  tai  sähköpostilla  Lisäksi  lista  ryhmän  vuorossa  olijoista  löytyy  kaikilta 

kuntayhtymän  terveysasemilta.  Ryhmä  järjestää  tarvittaessa  ryhmämuotoisen  tapaamisen 

äkillisen  järkyttävän  tilanteen  tai  tapahtuman  kokeneille.  Ryhmämuotoisella  tapaamisella 

(jälkipuinti‐istunnolla) pyritään edistämään normaalia kriisistä selviytymistä sekä ehkäisemään 

kriisistä  aiheutuvia  jälkireaktioita.  Tapaamisen  tarkoituksena  on  auttaa  tapahtuneen 

realistisessa  kohtaamisessa,  omien  ajatusten  ja  tunteiden  työstämisessä  ja  suruprosessin 

alkuun  saattamisessa.  Tapaamisessa  arvioidaan  myös  mahdollinen  seurantaistunnon  ja 

jatkohoidon tarve. 

 

Myöhemmän  vaiheen  auttamistyötä  tehdään  tarvittaessa  terveyskeskuksen 

mielenterveystyöntekijöiden  ja  psykiatristen  aluepoliklinikoiden  toimesta.  Aluepoliklinikoille 

hakeudutaan  lääkärin  lähetteellä.  Varsinais‐Suomen  sairaanhoitopiirillä  on  vastuu 

psykososiaalisen tuen järjestämisestä erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.  

   



14 
 

Päihdeongelmien hoito  

Auran  ja  Pöytyän  kunnissa  ehkäisevän  päihdetyön  yhdyshenkilönä  toimii  kuntayhtymän 

terveyden edistämisen yhdyshenkilö. Terveyden edistämisen yhdyshenkilö on mukana useissa 

Varsinais‐Suomen alueen ehkäisevän päihdetyön työryhmissä.  

 

Alkoholin  ongelmakäytön  osalta  asiakkaat  ohjataan  Pöytyällä  kunnan  päihde‐  ja 

mielenterveystyöntekijälle.  Auran  kunnan  palvelut  on  kuvattu  sivulta  17  alkaen. 

Korvaushoitopotilaita  hoidetaan  terveyskeskuksessa  hoitotiimissä,  johon  kuuluvat  lääkäri, 

sairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettua 

lääkkeellistä  hoitoa,  jossa  käytetään  apuna  buprenorfiinia  tai  metadonia  sisältäviä 

lääkevalmisteita. Korvaushoidon tavoitteena  on  joko  kuntoutuminen  ja  päihteettömyys  tai 

haittojen vähentyminen  ja elämänlaadun parantuminen. Korvaushoidon kesto on yksilöllistä, 

mutta  pääsääntöisesti  se  kestää  vuosia. Asiakkaat  ohjautuvat  terveyskeskukseen  TYKSin 

riippuvuuspsykiatrian kautta. Käytännössä kuntayhtymän asukas, joka haluaa korvaushoitoon, 

tulee  kuntayhtymän  lääkärin  vastaanotolle  ja  lääkäri  tekee  lähetteen  riippuvuuspsykiatrialle. 

Asukas  palautuu  aikanaan  terveyskeskukseen  jatkohoitoon,  kun  hoito  on  saatu  TYKSissä 

tasapainoon.  Tämä  siirtyminen  vie  pitkän  aikaa.  Korvaushoitolainen  käy  säännöllisesti 

hakemassa sairaanhoitajan vastaanotolta korvaushoitolääkkeensä, jolloin myös potilaan kunto 

ja vointi tarkistetaan. Kaikki korvaushoidot pyritään hoitamaan tällä hetkellä injektiolääkkeillä. 

Säännölliset  huumeseulat  kuuluvat  korvaushoitoon.  Korvaushoitolaisilla  on  usein  myös 

mielenterveyden  ongelmia,  joiden  osalta  tapaamisia  on  säännöllisesti  tiimin  psykiatrisen 

sairaanhoitajan  kanssa.  Lääkärin  vastaanotto  on  vähintään  kerran  vuodessa,  tarvittaessa 

useammin. Vuosittainen  lääkärin  vastaanotto on  samalla  verkostotapaaminen,  jossa paikalla 

ovat myös muut  hoitotiimin  jäsenet.   Nykyään  korvaushoitoon  kuuluu  oleellisena myös  C‐

hepatiitin häätöhoito. Suomen hepatiittistrategiassa 2018 häätöhoito  laajennettiin kuuluvaksi 

korvaushoitopotilaille ja pitkän aikavälin tavoitteeksi on hoitaa kaikki C‐hepatiittia sairastavat. 

Kuntayhtymässä käynnistyy  tänä  syksynä  (2021) ensimmäistä kertaa korvaushoitopotilaan C‐

hepatiitin hoito.  

 

Pöytyän kunnan päihde‐ ja mielenterveyspalvelut 

Sosiaalitoimessa  päihdeasioissa  asiakas  voi  olla matalalla  kynnyksellä  yhteydessä  päihde‐  ja 

mielenterveystyöntekijään  tai  sosiaalipalveluiden  palveluohjausnumeroon  virka‐aikaan. 

Pöytyän  kunnalla  on  sopimus  A‐klinikka  Oy:n  kanssa  ja  kaikki  sen  toimipaikat  ovat 

käytettävissä.  Nuorille  palveluita  on  tarjolla  Turun  nuorisoasemalla.  Vieroitus‐  ja 

kuntoutusjaksoista  sovitaan  yhdessä  päihde‐  ja  mielenterveystyöntekijän  ja  oman 

sosiaalityöntekijän  kanssa.  Hoitojaksojen  jälkeen  on mahdollista  jatkaa  käyntejä  päihde‐  ja 

mielenterveystyöntekijän  vastaanotolla.  Päihdepoliklinikoille  ja  katkaisuhoitoon  ei  tarvitse 

pyytää  maksusitoumusta,  joten  asiakas  voi  olla  suoraan  yhteydessä  niihin  toimipisteisiin. 

Laitoskuntoutukseen  tarvitaan  maksusitoumus  sosiaalitoimistosta.  Laitosvieroituksen  ja 

kuntoutuksen palveluita tuottavat Turun ja Salon A‐Klinikat ja Suvera Oy Turku.  
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Päihde‐  ja  mielenterveystyöntekijä  arvioi  asiakkaan  tilannetta  sekä  antaa  ohjausta  ja 

neuvontaa.  Työn  päämuotona  on  vuorovaikutus  asiakkaiden  kanssa  eli  keskusteleminen, 

kuunteleminen ja psykososiaalinen tukeminen. Asiakassuhteiden pituus vaihtelee muutamista 

arviointi‐  ja  tukikäynneistä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Päihde‐  ja mielenterveystyöntekijä 

osallistuu  asiantuntijana  asiakkaiden  (myös  lasten  ja  nuorten)  sekä  heidän  perheidensä 

palveluntarpeen  arviointiin  ja  asiakastyöhön  sosiaalihuollon  ja  lastensuojelun 

palvelutehtävissä.  Työntekijä  osallistuu  ryhmien  suunnitteluun  ja  ohjaamiseen.  Päihde‐  ja 

mielenterveystyöntekijä  dokumentoi  tekemänsä  asiakastyön  ja  osallistuu  palvelutarpeen 

arvioinnin  yhteenvedon  kirjaamiseen.  Lisäksi  työtehtäviin  kuuluvat  yhteydenpito  asiakkaiden 

omaisiin,  tiivis  yhteistyö  muiden  hoitoryhmän  jäsenten  kanssa,  verkostojen  luominen 

asiakkaiden  kokonaishoidon  tueksi  sekä  asiakkaan  auttaminen  perhekriiseissä  sekä  muissa 

elämän kriiseissä. 

 

Päihde‐  ja  mielenterveystyöntekijään  voi  ottaa  suoraan  yhteyttä,  lähetettä  ei  tarvita.   

Vastaanotot  ovat  Riihikoskella,  Taitotalolla  Auvaisissa  ja  Kyrössä.  Päihdetyöntekijä  tekee 

asiakkaan/perheen  tilanteesta  riippuen  myös  kotikäyntejä.  Syrjäytyneisyyden  ja 

elämänhallinnan vaikeuksien takia päihde‐ ja mielenterveystyöntekijä toimii usein yhteistyössä 

muun  sosiaalityön  kanssa.  Eriasteiset  mielenterveyden  häiriöt  kroonistuessaan  aiheuttavat 

syrjäytyneisyyttä,  jolloin  asiakkaan  palvelut  suunnitellaan  moniammatillisesti,  päihde‐  ja 

mielenterveystyöntekijän  tuki  on  osana  tätä  kokonaisuutta.  Päihde‐  ja 

mielenterveystyöntekijälle  asiakkaita  ohjautuu  myös  lastensuojelun,  jälkihuollon, 

lapsiperhepalveluiden  ja  aikuissosiaalityön  kautta.  Lisäksi  asiakkaita  ohjautuu  muiden 

yhteistyötahojen kautta. 

 

Pöytyän kunnassa kokoontuvat ryhmät 

Sosiaalihuoltolain  (1301/2014)  17  §:n  mukaan  sosiaalisella  kuntoutuksella  tarkoitetaan 

sosiaalityön  ja  sosiaaliohjauksen  keinoin  annettavaa  tehostettua  tukea  sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.  

 

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 

 

a) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen 

b) kuntoutusneuvonta ja – ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteen sovittaminen 

c) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan 

d) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin 

e) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet 

 

Pöytyän kunnan  järjestäminä toimii kolme suljettua ryhmää. Ryhmien asiakkaat ovat Pöytyän 

perusturvapalvelujen  kotihoidon  ja  päihde‐  ja mielenterveyspalveluiden  asiakkaita  ja/  tai  he 

ovat  työvoimatoimiston  kautta  osallisina.  Ryhmiin  osallistuvilla  asiakkailla  on  vähän  tai  ei 

ollenkaan sosiaalisia kontakteja tai heillä on sosiaalisia pelkoja sekä riski eristäytyä. Asiakkailla 
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saattaa  olla myös  huomattavia  jatkuvia  elämänhallintaan  liittyviä  vaikeuksia  ja  pitkäaikaista 

päihteiden  käyttöä.  Syrjäytyminen  ja  taloudelliset  vaikeudet  lisäävät  päihde‐  ja 

mielenterveysongelmia. 

 

Pöytyän kunnan sosiaalipalvelut  

Lastensuojelun  sosiaalityö,  perhe‐  ja  sosiaaliohjaus  sekä  lapsiperheiden  palvelu  tekevät 

ehkäisevää  lastensuojelutyötä  tarjoamalla  asiantuntija‐apua  ja  konsultaatiota  muille 

toimialoille  (esim.  varhaiskasvatukselle,  neuvoloille  ja  kouluille)  ja  osallistumalla  erilaisiin 

yhteistyöryhmiin  (esim.  lapsityöryhmät  päivähoidossa,  oppilashuoltotyöryhmät  kouluissa, 

päihdeyhteistyöryhmät)  sekä  osallistumalla  erilaisten  toimintasuunnitelmien  laatimiseen. 

Lisäksi  lastensuojelun  sosiaalityöntekijät  ja  sosiaaliohjaajat  tekevät  ennaltaehkäisevää  työtä 

yhteistyössä poliisin ja nuorisotoimen kanssa (esim. erilaiset nuorten ryhmät). (Lähde: Pöytyän 

kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021‐25) 

 

Ennaltaehkäisevänä  palveluna  kunta  tarjoaa  myös  lapsiperheiden  kotipalvelua  tukea 

tarvitseville perheille. Tavoitteena on tilapäisen lastenhoitoavun ja vanhemmuuden tukemisen 

avulla  löytää  perheen omia  voimavaroja  arjessa  selviytymiseen.  Lapsiperheiden  kotipalvelua 

järjestetään  asiakkaan  oman  pyynnön  perusteella  tai  asiakkaan  luvalla  neuvolan, 

perhetyöntekijän,  sosiaalityöntekijän  tai  muun  yhteistyötahon  havaittua  avun  tarpeen. 

Tilannearvion  palvelun  tarpeesta  tekee  johtava  sosiaalityöntekijä.  (Lähde:  Pöytyän  kunnan 

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021‐25) 

 

Aikuissosiaalityö auttaa yli 18‐vuotiaita asiakkaita elämän eri vaiheissa esim. elämänhallintaan 

liittyvissä ongelmissa  tai  taloudellisissa vaikeuksissa. Asiakkaan elämäntilannetta kartoitetaan 

yhdessä  työntekijän  kanssa.  Tavoitteena  voi  olla  esim.  henkilön  oman  toimintakyvyn 

vahvistaminen  tai  sosiaalisten  ongelmien  ennaltaehkäisy.    Aikuissosiaalityö  auttaa  myös 

erilaisissa  asumisen  pulmatilanteissa.  Asiakas  voi  hakeutua  aikuissosiaalityön  pariin  myös 

koulutukseen,  työelämään aktivointiin  tai  työkyvyn arviointiin  liittyvissä asioissa. Sosiaalityön 

ammattilaiset auttavat ja ohjaavat asiakkaita oikeiden sosiaalipalveluiden ja ‐etuuksien pariin. 

Asiakkaan  tarpeiden mukaan myös mielenterveys‐  ja  päihdepalveluilla  tuetaan  hänen  omaa 

elämänhallintaansa eri elämäntilanteissa. 

 

Pöytyän kunnassa toimii avopalveluohjaaja,  joka tekee palvelutarpeen arviointeja  ikäihmisille. 

Tarvittaessa  heidät  ohjataan mielenterveys‐  ja  päihdetyöntekijän  vastaanotolle  tai  sovitaan 

kotikäynti. 

 

Pöytyän  kunta  tukee  ennaltaehkäisevänä  toimintona  Mannerheimin  lastensuojeluliiton 

nuorten puhelimen ja netin toimintaa. 
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Auran kunnan sosiaalipalveluiden päihde‐ ja mielenterveyspalvelut  

Auran kunta ostaa päihdepalvelut A‐klinikka Oy:ltä. Tapauskohtaisesti Auran kunta voi ostaa 

yksittäisiä  palveluita  myös  muilta  palveluntarjoajilta.  Auran  sosiaalitoimi  ostaa 

mielenterveyspalveluina  asumispalvelua  ja  avohuollon  palveluita  kuntalaisille  yksilöllisen 

palvelutarpeen  arvion  perusteella  yksityisiltä  palvelutuottajilta  (Entitas).  Auran 

sosiaalitoimessa  sosiaalityöntekijä  ja  sosiaaliohjaaja  toimivat  yhteyshenkilöinä  päihde‐  ja 

mielenterveyspalveluissa sekä antavat ohjausta ja neuvontaa päihde‐ ja mielenterveysasioissa. 

A‐klinikan  toimipaikat  ovat  kuntalaisten  käytettävissä  ja  sieltä  on  mahdollista  saada  myös 

jalkautuvia‐ ja etäpalveluita. Nuorille A‐klinikan palveluita on tarjolla Turun nuorisoasemalla. A‐

klinikan  palvelut  tuotetaan  moniammatillisesti  (lääkäri,  sosiaalityöntekijä,  psykologi, 

psykiatrinen sairaanhoitaja). 

 

Päihdepoliklinikoille  ja katkaisuhoitoon ei  tarvitse pyytää maksusitoumusta,  joten asiakas voi 

olla  suoraan  yhteydessä  toimipisteisiin.  Laitoskuntoutukseen  ja  vieroitushoitoon  tarvitaan 

maksusitoumus  sosiaalitoimistosta.  Laitoskuntoutusjakson  jälkeen  asiakasta  tuetaan 

avohuollon palveluilla. Päihdepolikliinisten palveluiden osalta Auran kunnalla on myös sopimus 

Loimaan kaupungin kanssa. 

 

Kotihoito – iäkkäiden palvelut 

Iäkkäiden  palvelut  kokonaisuutena  ovat  tavoitteellista  toimintaa,  jolla  pyritään 

mahdollistamaan  asiakkaan  turvallinen  elämä  omassa  kodissaan  mahdollisimman  pitkään. 

Kotihoidon palveluina Auran kunta  järjestää palveluohjauksen  ja neuvonnan  lisäksi kotihoitoa 

(=kotisairaanhoito  ja  kotipalvelu)  ja  tukipalveluita  kuten  esimerkiksi  ateriapalvelu, 

turvapuhelinpalvelu, asiointipalvelu ja vaatehuolto. Iäkkäiden hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 

tekevät  avopalvelun  ohjaaja  ja  sairaanhoitajat.  Lisäksi  iäkkäille  järjestetään  tarvittaessa 

asumispalveluja yksilöllisen tarpeen mukaan. 

 

Avopalvelun  ohjaaja  toimii  yhteyshenkilönä  kotihoidon  palveluissa.  Kotihoidon  ja  iäkkäiden 

palvelut  aloitetaan  palvelutarvearviolla.  Iäkkäiden  palveluissa  toimii  avopalvelun  ohjaaja, 

sairaanhoitajia  ja  lähihoitajia.  Kotihoito  toimii  yhteistyössä  muiden  sosiaali‐  ja 

terveydenhuollon toimijoiden kanssa. A‐klinikan palvelut ovat  iäkkäiden käytettävissä samalla 

tavalla kuin muillakin kuntalaisilla. 

 

Avopalvelun ohjaajan arvion mukaan kotihoidon asiakkaista on noin neljäsosa mielenterveys‐ 

ja päihdeasiakkaita. Nämä asiakkaat tarvitsevat kotihoidolta apua päivittäisiin henkilökohtaisiin 

toimiinsa,  liikkumiseen,  lääkehoitoon,  haavanhoitoon,  asioiden  hoitamiseen,  kodinhoitoon, 

siivoamiseen, toiminnanohjaukseen, psyykkiseen tukemiseen ja kuntoutumiseen. 

 

Auran kunnassa kokoontuvat ryhmät 

Auran kunnan järjestämänä toimii yksi suljettu ryhmä nk. Leppis‐clubi. Ryhmän asiakkaat ovat 

Auran  kotihoidon  asiakkaita,  ja  ryhmään  pääsee  kotihoidon  palvelutarvearvion  kautta. 
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Ryhmäläisille myönnetään oma klubikortti. Ryhmä on  tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, 

joilla  on  vähän  sosiaalisia  kontakteja  ja  riski  eristäytyä.  Asiakkailla  on  yleensä  myös 

pitkäaikaisia elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Ryhmää vetää kaksi kotihoidon lähihoitajaa. 

 

Työikäisten palvelut 

Työikäisten  palvelut  pitävät  sisällään  ohjausta  ja  neuvontaa,  kuntouttavaa  työtoimintaa, 

täydentävää  ja  ehkäisevää  toimeentulotukea  sekä  asiakkaiden  välitystilipalvelua.  Auran 

sosiaalitoimessa  yhteyshenkilöinä  työikäisten  palveluissa  aikuissosiaalityössä  toimivat 

sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. 

 

Sosiaalityöllä  ja  palveluohjauksella  tuetaan  asiakkaita  ja  pyritään  vahvistamaan  asiakkaan 

hyvinvointia,  itsenäistä  selviytymistä,  elämänhallintaa  ja  vähentämään  huono‐osaisuutta. 

Sosiaalityötä tehdään dialogisen verkostotyön työotteella. 

 

Päihteettömyyttä  tuetaan  myös  työpajatoiminnalla.  Auran  työpaja  sijaitsee  monitoimitalo 

Auraamossa.  Työpajatoiminnassa  pidetään  yllä  päivärytmiä,  tuetaan  elämänhallintaa  ja 

osallisuutta sekä opitaan työelämätaitoja. Työpajan työntekijöinä ovat työtoiminnan ohjaaja ja 

työvalmentaja.  Kuntouttavaa  työtoimintaa  ja  sosiaalista  kuntoutusta  toteutetaan  Auran 

Auraamon työpajassa. 

 

Lapsiperheet (lasten ja perheiden palvelut) 

Auran sosiaalitoimisto järjestää kuntalaisille sosiaalityötä sekä perhe‐ ja sosiaaliohjausta. Auran 

sosiaalitoimi järjestää ennaltaehkäisevänä työnä lapsiperheille kotipalvelua, joka on tarkoitettu 

tilapäistä  tukea  tarvitseville  perheille.  Lapsiperheiden  kotipalvelu  on  tavoitteellista, 

suunnitelmallista  ja  määräaikaista  yhdessä  perheen  ja  yhteistyötahojen  kanssa  tehtävää 

vanhemmuuden  sekä  arjessa  selviytymisen  tukemista.  Palvelu  aloitetaan  palvelutarpeen 

kartoituksella.  Työskentelyn  tavoitteena  on  löytää  perheen  omia  voimavaroja  arjessa 

selviytymiseen. 

 

Lapsiperhesosiaalityö  on  pitkäjänteistä  sosiaalityötä  perheiden  kanssa,  joissa  perheissä  asuu 

alaikäisiä  lapsia.  Lapsiperheiden  sosiaalityöhön  sisältyy  täydentävä  ja  ehkäisevä 

toimeentulotuki  sekä  lastensuojelutyö,  joka  pitää  sisällään  perhetyön  ja muita  yksilöllisesti 

harkittuja  avohuollon  tukipalveluita  sekä  päihdehuoltona  perheeseen  annettavia  tukitoimia. 

Yhteistyötä  tehdään  muiden  toimialojen  kanssa  kuten  esimerkiksi,  neuvolat,  psykiatrian 

poliklinikat, koulu ja varhaiskasvatus. 

 

Perhetyötä  tehdään  yhteistyössä  perheen  ja  perheenjäsenten  kanssa,  mutta  keskeistä  on 

lapsen  edun  turvaaminen.  Perhetyö  on  asiakaslähtöistä  ja  sillä  pyritään  ennen  kaikkea 

turvaamaan  lasten  ja  nuorten  hyvä  ja  turvallinen  kasvu  ja  kehitys.  Perhetyöhön  ei  vaadita 

lastensuojelun  asiakkuutta  vaan  palvelua  voidaan  myöntää  lastensuojelun  lisäksi 

sosiaalihuoltolain  mukaisena  tukipalveluna  erityistä  tukea  tarvitsevan  lapsen  tai  nuoren 
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terveyden  ja  kehityksen  turvaamiseksi.  Perhetyötä  Auran  kunnassa  tekevät  perheohjaaja  ja 

perhetyöntekijä. 

Perheneuvola 

Pöytyän  ja  Auran  kuntien  perheneuvola  palveluja  on  tuottanut  ostopalvelusopimuksella 

1.1.2020  lähtien Metodi  –  Psykologi‐  ja  sosiaalialan  osaamiskeskus.  Perheneuvolan  palvelut 

ovat  sosiaalihuoltolain  mukaisia  sosiaalipalveluja,  joita  tarjotaan  kunnan  sosiaalihuollon, 

käyttäjälleen  maksuttomana,  peruspalveluna.  Perheneuvolassa  työskentelee 

psykologi/perheterapeutti  ja  sosiaalityöntekijä  ja  se  toimii  Pöytyän  ja  Auran 

perusturvapalvelujen  keskuksissa  sekä Metodin  omissa  tiloissa  Riihikoskella.  Perheneuvolan 

palvelut ovat  tarkoitettu kaikille kuntien  lapsiperheille  ja perhe voi hakeutua sinne ottamalla 

itse  yhteyttä  suoraan  työntekijöihin  tai  vaihtoehtoisesti  jonkun  ammattilaisen  ohjaamana. 

Perheneuvola  tukee  lapsiperheitä  erilaisissa  elämäntilanteissa  ja  sinne  voi  hakeutua  esim. 

silloin,  jos  lapsen  kehityksestä,  käyttäytymisestä  tai  tunne‐elämästä  on  herännyt  huolta, 

perheessä on ristiriitoja tai eron uhka tai perhe on kohdannut menetyksiä tai muutoin vaikeita 

elämäntilanteita. 

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 

Pöytyän  ja  Auran  kunnat  ovat  jäsenkuntina  Varsinais‐Suomen  sairaanhoitopiirissä.  TYKS 

psykiatrian  toimialue  koostuu kahdeksasta  vastuualueesta,  joita  ovat  akuuttipsykiatria, 

lastenpsykiatria,  mielialahäiriöt,  neuropsykiatria,  nuorisopsykiatria,  psykoosit, 

riippuvuuspsykiatria  ja  vanhuspsykiatria.  Psykiatrian  palveluihin  hakeudutaan  lääkärin 

lähetteellä.  Alueemme  aikuisväestöä  tutkitaan  ja  hoidetaan  pääasiassa  TYKSin  Halikon 

sairaalassa  sekä  Loimaan  ja  Liedon  psykiatrian  poliklinikoilla.  TYKSin  Liedon  ja  Loimaan 

lastenpsykiatrian  työryhmissä  tutkitaan  ja  hoidetaan  lastenpsykiatrista  erikoissairaanhoitoa 

tarvitsevia alle 13‐vuotiaita  lapsia  ja heidän perheitään. Vastaavasti TYKSin Loimaan  ja Liedon 

nuorisopsykiatrian  työryhmissä  arvioidaan  ja  hoidetaan  13–18‐vuotiaita 

mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria ja heidän perheitään.  

Ehkäisevä päihdetyö  

Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5§ todetaan, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön 

tarpeen mukaisesta  organisoinnista  alueellaan  ja  nimeää  ehkäisevän  päihdetyön  tehtävistä 

vastaavan  toimielimen.  Auran  ja  Pöytyän  kunnissa  ehkäisevän  päihdetyön  yhdyshenkilönä 

toimii  kuntayhtymän  terveyden  edistämisen  yhdyshenkilö.  Terveyden  edistämisen 

yhdyshenkilö  on  mukana  useissa  Varsinais‐Suomen  alueen  ehkäisevän  päihdetyön 

työryhmissä.  

 

Pöytyän ja Auran kunnissa sosiaali‐ ja terveystoimi on mukana työssä ja ehkäisevän päihdetyön 

toimintasuunnitelma  sisältyy  kuntien  hyvinvointikertomukseen.  Auran  kunnassa  ei  ole 

nimettyä  ehkäisevästä  päihdetyöstä  vastaavaa  toimielintä  tai  toimielimen  valtuuttamaa 

työryhmää.  Kunnan  oma  nuorisotyöryhmä  on  nimetty  toimeenpanevaksi  työryhmäksi.  

Pöytyällä  kunnan  perusturvalautakunta  on  nimetty  ehkäisevästä  päihdetyöstä  vastaavaksi 
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toimielimeksi  ja  toimeenpanevana  työryhmänä  on  kunnan  oma  nuorisotyöryhmä.  (Lähde: 

Ehkäisevän päihdetyön  rakenteet  Lounais‐Suomen  aluehallintoviraston  toimialueen  kunnissa 

vuonna 2020).  

 

Paikallinen  alkoholipolitiikka  ‐toimintamalli  (Pakka)  on  suomalainen  sovellus  päihdehaittoja 

ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pöytyän ja Auran kunnat ovat olleet mukana Varsinais‐Suomen 

laaja‐alaisessa  Pakka  toimintamallissa  vuodesta  2020  alkaen.  Pakkaa  toteutetaan 

paikkakunnalla  tai  alueella  koko  yhteisön  voimin.  Pakka‐mallin  mukaisella  työllä  voidaan 

tutkimusten  mukaan  parantaa  ikärajavalvontaa  myyntipaikoissa,  vähentää  alaikäisten 

alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta, tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden 

asenteisiin alaikäisten  juomisesta sekä tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa. (Lähde: 

Pakka toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön). 

 

Kuntien kouluissa on toteutettu kolmen vuoden välein ehkäisevän päihdetyön Camera obscura 

‐toimintamallia.  Tapahtuma  toteutuu  laaja‐alaisena  paikallisten  toimijoiden  yhteistyönä. 

Kokemusoppimiseen perustuva Camera obscura ‐toimintamalli on tarkoitettu 12–17‐vuotiaille 

ja  tarjoaa nuorelle  tukea mm. oman elämän pohtimiseen, valintojen  tekemiseen sekä niiden 

merkitykseen  nuoren  elämässä.  Viimeksi  tapahtumassa  kiinnitettiin  erityishuomio  nuuskan 

haittoihin muun päihdekasvatuksen ohessa.  

 

Loimaan poliisilaitoksen Ankkuri‐tiimin poliisi, sosiaalityöntekijä  ja psykiatrinen sairaanhoitaja 

ovat käytettävissä matalalla kynnyksellä kaikenlaisiin kouluissa tapahtuviin kiusaamis‐, päihde‐ 

tai näpistysasioihin  liittyvissä  tapauksissa. Heiltä saa myös helposti  ja nopeasti asiantuntevaa 

apua ja konsultaatiopalvelua perustason työntekijöille. Ankkuri‐tiimi käy vuosittain kouluilla (ja 

tarvittaessa muulloinkin) pitämässä päihdeaiheisia tunteja ja arvokasvatusta.  

 

Savuttomat  seiskat  ‐toimintamalli  on  ollut  tauolla  korona‐ajan  ja  sitä  kehitetään  edelleen 

uudenlaiseksi  toimintamalliksi,  joka  huomioisi  paremmin  myös  nuuskankäytön.  Pöytyän 

kunnan vastaava koulukuraattori  ja koulunuorisotyöntekijä osallistuvat paraikaa Päihdetietoa 

ja  –  taitoa  –  koulutukseen.  Toimintamalli  on  tarkoitettu  peruskoulujen  ja  toisen  asteen 

oppilaitosten  päihdekasvatukseen  täydentämään  koulujen  perinteistä 

päihdeopetusta. Toimintamallissa  vahvistetaan  niitä  tekijöitä,  jotka  suojaavat  päihteiden 

käytön aloittamiselta ja päihdeongelmilta. Kokonaisuudessa on huomioitu myös vanhemmat.  

 

Äitiys‐  ja  lastenneuvoloissa  käydään  läpi  vanhempien  päihteiden  käyttöä.  Työttömien,  68‐

vuotiaiden  sekä  tarveharkintaisesti  työikäisille  tehtävissä  terveystarkastuksissa  päihteiden 

käyttö on yksi tarkastukseen sisältyvistä asioista. Samoin työpajatoiminnassa mukana olevien 

kanssa  käydään  läpi  päihteiden  käyttöä. Myös  eläkeläisjärjestöille  on  pidetty  kohdennettuja 

ehkäisevän päihdetyön  luentoja. Lääkäri  tai muu  terveydenhuollon ammattilainen voi ohjata 

asiakkaan tupakasta vieroitukseen terveyskeskuksen terveyden edistämisen yhdyshenkilölle.  
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Neuvola, koulu‐ ja opiskelijaterveydenhuolto 

Äitiysneuvolan  palveluihin  kuuluu  mm.  perhevalmennuksen  kokonaisuus,  jossa  käsitellään 

vanhemmaksi  tulemista  ja  parisuhteen  muutoksia  samoin  kuin  seksuaalisuutta  raskauden 

aikana  ja  synnytyksen  jälkeen.  Lisäksi  perhevalmennuksen  kuuluu  parisuhdetapaaminen 

vauvan  vanhemmille  noin  4‐6  kuukautta  vauvan  syntymästä.    Neuvolassa  on  käytössä 

lähisuhdeväkivallan  tunnistamisen  hoitopolku  raskausaikana  samoin  kuin  6  kk 

neuvolakäynnillä.  Lisäksi  synnytyksen  jälkeisessä  tarkastuksessa  äiti  täyttää mielialakyselyn. 

Kaikille  vanhemmille  annetaan  neuvolassa  laaja  kyselylomake  lapsen  ollessa  2  kuukauden 

ikäinen.  Osana  kyselyä  on  myös  Audit‐C  ja  lomake  käydään  läpi  vanhempien  kanssa. 

Neuvolakäynneillä keskustellaan myös vanhemman  jaksamisesta. Päiväkodissa olevien  lasten 

vanhemmat pyytävät päivähoidosta  lomakkeen mukaan neuvolakäynnille,  jossa on pääosassa 

lapsen taidot ja vointi, mutta välillä siinä nousee esiin myös vanhempien jaksamisen pulmat.   

 

Kouluterveydenhuolto  on  peruskoululaisille  ja  heidän  perheilleen  suunnattu  lakisääteinen, 

maksuton  terveyspalvelu. Kouluterveydenhuollon  tehtäviin sisältyvät mm. oppilaan kasvun  ja 

kehityksen  sekä  terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistäminen  sekä  vanhempien  ja  huoltajien 

kasvatustyön  tukeminen.  Koko  ikäluokan  kattavat  vuosittaiset  määräaikaiset 

terveystarkastukset  muodostavat  kouluterveydenhuollon  toiminnan  rungon.  Tarkastuksissa 

arvioidaan monipuolisesti oppilaan  fyysistä  ja psykososiaalista  terveydentilaa, hyvinvointia  ja 

oppimista.  Luokilla  1.,  5.  ja  8.  terveystarkastukset  toteutetaan  laajoina  ja  vanhemmat 

pyydetään mukaan  tarkastukseen.  Tuolloin  selvitellään  oppilaan  lisäksi  vanhempien  ja  koko 

perheen hyvinvointia. (Lähde: Pöytyän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021‐

25)   

 

Pöytyän kunnan palveluksessa työskentelee vastaava koulukuraattori  ja kaksi koulupsykologia 

ja uuteen, kolmanteen koulupsykologin virkaan on haku paraikaa  (syyskuu 2021) meneillään. 

Aurassa  työskentelee  koulukuraattori  ja  tällä  hetkellä  (syyskuu  2021)  haettavana  on 

kokoaikainen  koulupsykologin  toimi.  Näiden  lisäksi  käytettävissä  ovat  Pöytyän 

kansanterveystyön kuntayhtymän  järjestämät koululääkäri‐  ja kouluterveydenhoitajapalvelut. 

Opiskeluhuoltohenkilöstö  työskentelee  yhteistyössä  esiopetusyksiköiden,  koulujen  ja  lukion 

henkilöstön kanssa ja kuuluu osana opiskeluhuollon ryhmiin.  

 

Tätä  suunnitelmaa  varten  kuntien  sivistysjohtajilta  ja  varhaiskasvatuspäälliköiltä  kysyttiin 

toimintatapaa  tai  –  suunnitelmaan  tilanteisiin,  mikäli  lapsesta  nuoresta  herää  huoli 

vanhempien  päihteiden  käytön  vuoksi  tai  vanhemman  mielenterveyden  ongelman  vuoksi. 

Aurasta  saatiin  vastaus,  jossa  todettiin,  että  yhtenäistä  toimintamallia  ei  ole  vaan  näissä 

tilanteissa  toimitaan  pitkälti  lastensuojelulain  ilmoitusvelvollisuuden  mukaisesti.  Lisäksi 

tarpeen mukaan  lapselle voidaan tarjota mahdollisuutta esim. koulukuraattorin tapaamiseen. 

Tarvittaessa ja lapsen luvalla kuraattori voi olla myös yhteydessä perheeseen ja ilmaista lapsen 

huolen  asian  suhteen.  Pöytyän  kunnasta  saatiin  vastaus,  että  huolta  on  sekä  lasten  ja 

vanhempien osalta ja etenkin lasten käyttäytymisen haasteellisuus on lisääntynyt.  
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Koulunuorisotyö 

Pöytyän  kunnassa  toimii  määräaikainen  koulunuorisotyöntekijä  ajalla  27.1.2021–26.1.2022. 

Myös  Auran  kunnassa  on  hankerahoituksella  palkattu  koulunuorisotyöntekijä. 

Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on nuorten kohtaaminen, yksilö‐  ja ryhmävalmennus sekä 

yhteistyö  eri  tahojen  kanssa  ja  toiminnan  markkinointi  ja  raportointi.  Koulunuorisotyön 

tärkeimpiin  tehtäviin  kuuluu  koulun  yhteisöllisyyden  edistäminen  ja  kiusaamisen 

ehkäiseminen. 

Etsivä nuorisotyö 

Auran  ja Pöytyän kunnat  toteuttavat yhteistyössä etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö on 

kuntien erityisnuorisotyötä,  joka  tavoittaa koulu‐  ja  työelämän ulkopuolella olevia nuoria. Se 

on  tarkoitettu  15−28‐vuotiaille  nuorille,  jotka  tarvitsevat  apua  elämänhallintaan  sekä 

tulevaisuuden  suunnitteluun.  Etsivä  nuorisotyö  tarjoaa  nuorelle  varhaista  tukea  nuoren  sitä 

halutessa  ja  on  tukena  tarvittavaan  palveluun  hakeutumisessa. Palvelu  on  maksutonta  ja 

vapaaehtoista. Yhteistyö  perustuu  luottamukseen,  työntekijä  on  vaitiolovelvollinen  ja  toimii 

aina nuoren luvalla. Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, hänen läheisensä tai 

viranomainen. Etsivä  nuorisotyö  tekee  yhteistyötä mm. oppilaitosten,  Puolustusvoimien,  TE‐

toimiston, sosiaalitoimen, nuorten työpajan sekä muiden tahojen kanssa.   

 

Etsivä  nuorisotyö  auttaa  esim.  opinto‐  ja  työnhakuasioissa,  raha‐asioissa  ja  muissa  arjen 

pulmissa  tai  asunnon  haussa.  Työmuotoina  ovat  mm.  yksilö‐  ja  ryhmäohjaus  ja 

verkostoyhteistyö. Näissä tilanteissa voidaan tehdä esim. kouluvierailuja, harrastustoimintaan 

tutustumista  ja  myös  vierailevat  tapahtumissa  kertomassa  toiminnastaan.  Ohjaajat  myös 

jalkautuvat esim. koulun päätösviikonloppuina nuorten pariin kentälle.   

Pöytyän seurakunta  

Pöytyän seurakunta on yksi alueen asukkaiden mielenterveyttä tukeva taho. Seurakunta tekee 

yhteistyötä Pöytyän kunnan ja Pöytyän terveyskeskuksen kanssa. Toiminta on asiakaslähtöistä, 

luottamuksellista  ja  maksutonta.  Seurakunnan  ryhmät  tarjoavat  yhteenkuuluvuutta  ja 

vertaisuutta  eri  elämän  vaiheissa.  Säännöllisesti  toimivia  ryhmiä  ovat  esim.  kaikilla 

kirkkoalueilla  toimivat  perhekerhot  (tukea  ja  kavereita  vanhemmille  ja  seuraa  lapsille)  ja 

koululaisille tarkoitetut puuha‐ ja kokkikerhot (ilmainen harrastusmahdollisuus). Rippikouluissa 

pohditaan paitsi uskonasioita, myös ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista. Kehitysvammaisten 

kerho  on  aikuisille  osallistujille  tärkeä  harrastus.  Kyrössä  toimii  viikoittain  Kohtauskulma  ja 

Riihikoskella  juodaan  aamukahvit  joka  toinen  perjantai  (koronarajoitusten  mukaisesti). 

Seurakunta  järjestää  jumalanpalveluksia  ja  erilaisia  hartaustilaisuuksia  viikoittain  ympäri 

seurakuntaa, myös  verkossa.  Kuoleman  koskettaessa  henkilökohtainen  yhteys  seurakunnan 

työntekijään syntyy  luontevasti siunaustilaisuuteen  liittyvissä keskusteluissa  ja kohtaamisissa. 

Sururyhmä tai lohdutukseen ja toivoon liittyviä tapahtumia toteutetaan vuosittain.   
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Auran seurakunta 

Auran  seurakunta  on  kuulunut  1.1.2021  alkaen  Liedon  seurakuntaan.  Liedon  seurakunnassa 

toimii Pilke‐ryhmä  (yli 65‐v päihteidenkäyttäjien ryhmä)  ja alustavasti on suunniteltu ryhmän 

perustamista myös Auraan. Liedossa tehdään yhteistyötä kunnan kotihoidon kanssa. Näitä on 

suunnitteilla  myös  Auraan  (yhteistyökuvion  luominen,  kouluttautuminen  ja  asiakkaiden 

löytäminen). Aurassa on toiminut myös mielenterveyskerho yhdessä Tarvasjoen seurakunnan 

kanssa,  mutta  sen  toiminta  on  loppunut.  Liedon  pappilassa  kokoontuu  joka  toinen  viikko 

mielenterveyskuntoutujien ryhmä. Diakoniatyöntekijöihin voi myös aina ottaa yhteyttä.  

7. Tulevaisuuden	kehittämiskohteita	
 

Tällä hetkellä alueemme asukkaille tuotetaan mielenterveys‐ ja päihdetyön palveluja kolmessa 

eri  organisaatiossa:  Pöytyän  kunnassa,  Auran  kunnassa  ja  Pöytyän  kansanterveystyön 

kuntayhtymässä.  Suomessa  on  paraikaa  meneillään  Sote‐uudistus  ja  yksi  uudistuksen 

tavoitteista  on  peruspalvelujen  kehittäminen  Tulevaisuuden  sosiaali‐  ja  terveyskeskus  – 

ohjelmassa.  Sote‐uudistuksen  päämääränä  on,  että  kaikki  saavat  laadukkaita  sosiaali‐  ja 

terveyspalveluja  yhdenvertaisesti  ja  että  hyvinvointi  ja  terveyserot  kaventuvat.  Pääosin 

palvelut ovat julkisia palveluja, ja niitä täydentävät entiseen tapaan yksityiset palveluntuottajat 

sekä  järjestöt.  Suunnittelutyö  on  paraikaa meneillään  ja  uudet  hyvinvointialueet  aloittavat 

toimintansa  1.1.2023  (https://soteuudistus.fi).  Tätä  mielenterveys‐  ja  päihdetyön 

suunnitelmaa tarkistetaankin hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa vuonna 2023. 

 

Mielenterveystyön	kehittäminen	
Mielenterveyspalveluja  tuottavat  tällä  hetkellä  molemmat  kunnat  sekä  kuntayhtymä,  joka 

järjestää  ja  tuottaa  lakisääteiset  perusterveydenhuollon  palvelut.  Kuntayhtymän 

mielenterveyspalvelujen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Kuntalaiset voivat varata suoraan ajan 

psykiatrisille  sairaanhoitajille  ja  käytössä  on  myös  sähköinen  ajanvaraus,  joka  madaltaa 

yhteydenottokynnystä.  Lähetettä  ei  tarvita  eikä  palveluihin  myöskään  ole  jonoja.  Jatkossa 

kuntayhtymässä voidaan harkita mielenterveysasioista vastaavan lääkärin nimeämistä samalla 

tavalla kuin päihdeasioista vastaava  lääkäri on nimetty. Yhteistyötä  tulee  tiivistää  ja kehittää 

myös erikoissairaanhoidon kanssa. 

 

Mielenterveys‐  ja  päihdetyötä  määrittävissä  laeissa  korostetaan  eri  toimijoiden  välistä 

yhteistyötä  alueen  asiakkaiden  parhaaksi.  Yhteistyön  kehittäminen  onkin  yksi  tulevaisuuden 

kehittämiskohteita. Työntekijöiden yhteistyö ja verkostoituminen selventää myös työntekijöille 

mitä  palveluja  alueellamme  on  saatavana.  Tämä  puolestaan  auttaa  tarjoamaan  asiakkaalle 

hänen  tarvitsemansa  palvelut  nykyistä  kattavammin.  Työntekijällä  tulee  olla  tiedossa 

alueellamme tarjottavat palvelut eikä niin, että asiakas joutuu itse selvittämään mistä hän saa 

tarvitsemiansa  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  palveluja.  Jatkossa  kuntien  ja  kuntayhtymän 

palveluista on hyvä koota yhteinen esite, jossa on kuvattuna hoitopolut.  
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Lait nostavat esiin myös asiakkaan/potilaan kokonaistilanteen huomioimisen tärkeyden. Lisäksi 

laeissa  korostetaan  paitsi  yksittäisen  potilaan  myös  hänen  perheensä  ja  lähipiirinsä 

huomioimista.  Samoin  kansallinen  mielenterveysstrategia  korostaa  mielenterveyden 

vaikuttavan  kaikkeen:  terveyteen,  hyvinvointiin,  opiskeluun  ja  työhön  samoin  kuin  koko 

elämän  kulkuun.  Hyvässä  mielenterveystyössä  otetaankin  huomioon  asiakkaan 

kokonaistilanne.  Tämä  tarkoittaa mm.  somaattiseen  terveydentilaan  vaikuttavien  tekijöiden 

huomioimista mielenterveystyössä  (esim. asiakkaan diabeteksen tai verenpainetaudin hoidon 

huomiointi  ja  varmistaminen).  Toisaalta  myös  somaattisessa  terveydenhuollossa  tulee 

huomioida  asiakkaan mielenterveys  ja  ihminen  kokonaisuutena.  Esim.  vakava  sairastuminen 

vaikuttaa sekä asiakkaan että koko perheen hyvinvointiin. Myös terveyskeskusosastolla olevien 

potilaiden  ja  heidän  läheistensä  psyykkinen  tukeminen  ja  hoitaminen  on  yksi  tulevaisuuden 

kehittämiskohteita. Terävöittämistä tarvitaan varmasti sekä mielenterveystyössä, päihdetyössä 

samoin kuin somaattisessa  terveydenhuollossa; asiakkaan huomioimista kokonaisuutena eikä 

tulosyynä olevan oireen tai vaivan kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Lasten	ja	nuorten	palvelujen	kehittäminen	
Auran  kunnassa  on  tällä  hetkellä  avoinna  koulupsykologin  virka.  Pöytyällä  on  kaksi  virassa 

olevaa  koulupsykologia  ja  uutena  on  perustettu  kolmas  koulupsykologin  virka. Mikäli  kaikki 

koulupsykologien  virat  saadaan  jatkossa  täytettyä,  molempien  kuntien  opiskeluhuollon 

resurssi  on  parempi  kuin  aiemmin.  Lisäksi  Pöytyän  kunta  on  hakenut  erityisavustusta 

koulukuraattoriresurssin  lisäämiseen  ja mikäli  avustusta  saadaan,  tarkoituksena  on  palkata 

toinen koulukuraattori vastaavan kuraattorin lisäksi. Koronapandemian hellittäessä pikkuhiljaa 

myös  sen  hoitoon  siirrettyä  työpanosta  saadaan  siirrettyä  takaisin  kouluterveydenhuoltoon. 

Opiskeluhuoltolain  mukaan  koulukuraattorin  ja  –  psykologin  työn  tulisi  olla  ensisijaisesti 

ennaltaehkäisevää  yhteisöllistä  työtä.  Tällä  hetkellä  suuri  osa  on  kuitenkin  yksilökohtaista 

tukea. Yhteisöllisen työn näkökulmasta tavoitteena on saada mielenterveyden, hyvinvoinnin ja 

päihdetyön  näkökulmaa  koulun  rakenteisiin  ja  kouluvuoteen  siten,  että  nämä  huomioidaan 

Konkreetit ehdotukset mielenterveystyön kehittämisestä 

‐ kuntayhtymän ja kuntien palveluksessa olevien mielenterveystyötä tekevien yhteistyön 

tehostaminen 

‐ yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa 

‐ kuntien ja kuntayhtymän yhteinen esite alueiden hoitopoluista 

‐ mielenterveysasioista vastaavan lääkärin nimeäminen 

‐ asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen sekä psykiatrisessa että somaattisessa 

terveydenhuollossa 

‐ terveyskeskusosastolla olevien potilaiden ja heidän läheistensä psyykkinen tukeminen ja 

hoitaminen 
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nykyistä  paremmin  koulujen  yhteisöllisessä  opiskeluhuollossa.  Osallistuminen 

ennaltaehkäisevään päihdetyön viikkoon on myös tulevaisuuden tavoitteena. Myös yhteistyön 

kehittäminen  kunnan  muiden  toimijoiden  (esim.  nuorisotyö)  kanssa  on  yksi  kehittämisen 

kohteista. 

 

Tätä suunnitelmaa tehtäessä molempien kuntien sivistysjohtajilta ja varhaiskasvatuspäälliköiltä 

kysyttiin toimintatapaa tai ‐suunnitelmaa tilanteisiin,  joissa kouluissa tai varhaiskasvatuksessa 

herää  huoli  lapsesta/nuoresta  vanhempien  päihteiden  käytön  tai  mielenterveysongelman 

vuoksi. Vastausten perusteella yhtenäistä toimintatapaa ei vaikuta vielä olevan. Tämä on yksi 

mahdollinen kehittämiskohde tulevaisuudessa.  

 

Koulutuksen  ulkopuolelle  jääneiden  nuorten  tavoittaminen  on  haaste,  johon  esim.  etsivällä 

nuorisotyöllä tai työttömien terveystarkastuksella voidaan koettaa puuttua. Yhteistyö korostuu 

eri  toimijoiden välillä,  jotta nämä nuoret  tavoitetaan. Kutsuntatarkastukset  tavoittavat hyvin 

alueemme 18 vuotta  täyttäneet miehet  ja  terveydentilan  tarkastuksessa on syytä huomioida 

tarkastettavan mielenterveyteen  ja päihteiden käyttöön  liittyvät asiat. Samanikäisten naisten 

tavoittamista tulee jatkossa kehittää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päihdetyön	kehittäminen	
Päihdetyön  osalta  tulevaisuuden  tavoitteena  on  tehostaa  työtä  ehkäisevän  päihdetyön 

toimintaohjelmassa esiin tuotujen kuuden painopisteen kautta. Ensimmäisessä painopisteessä 

todetaan, että ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat 

kunnossa. Pöytyällä perusturvalautakunta on ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava elin. Aurassa 

ei  ole  vielä  nimettyä  päihdetyöstä  vastaavaa  toimielintä.  Molemmissa  kunnissa  kunnan 

nuorisotyöryhmä  on  nimetty  toimeenpanevaksi  toimielimeksi.  Työryhmää  voitaisiin 

tulevaisuudessa  laajentaa  esim.  hyvinvointityöryhmäksi,  joka  kattaisi  kaikki  ikäryhmät.  Joka 

kunnassa  pitäisi  olla  suosituksen  mukaan  oma  päihdetyöryhmä.  Pakka  eli  paikallinen 

alkoholipolitiikka  –  toimintamalli  ohjeistaa muodostamaan  tarjonta  –  ja  kysyntä  työryhmät. 

Näiden  ohjaamisessa  tulisi  olla  monialainen  työryhmä,  jota  ei  tällä  hetkellä  ole. 

Hyvinvointityöryhmän  toiminta  voitaisiin  yhdistää  tähän,  koska  siinä  on  moniammatillinen 

kokoonpano.  Pakka  ‐toimintamallin mukaisesti  toiminnassa  Varsinais‐Suomen  alueella  on  jo 

Konkreetit ehdotukset lasten ja nuorten palveluiden kehittämisestä 

‐ mielenterveystyön, hyvinvoinnin ja päihdetyön näkökulma koulujen rakenteisiin ja 

yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  

‐ osallistuminen valtakunnalliseen päihdetyön viikkoon 

‐ yhteistyön kehittäminen kunnan muiden toimijoiden (esim. nuorisotyö) kanssa 

‐ yhteisen toimintatavan suunnittelu tilanteisiin, jossa lapsesta/nuoresta herää huoli 

vanhemman/huoltajan päihde‐ tai mielenterveysongelmissa 

‐ yhteistyö koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittamiseksi  
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tarjontatyöryhmä,  kysyntätyöryhmä  pitäisi  olla  kuntakohtaisena.  Tällä  hetkellä  toimii 

ainoastaan nuorisotyöryhmä, josta puuttuu aikuisväestön, ikääntyvien ja järjestöjen edustus.  

 

Toisessa  painopisteessä  todetaan,  että  haitoista  viestitään  tutkittuun  tietoon  perustuen 

yksilöiden  ja  yhteisöjen  valintojen  sekä  sosiaali‐  ja  terveyspolitiikan  tueksi.  Päihdehaitoista 

informoidaan  kerran  vuodessa  kunnille.  Tulevaisuudessa  tulee  kehittää  ajantasaisen  tiedon 

keruuta päihdehaitoista  (koulu, nuorisotyö,  työikäiset,  ikäihmiset  jne.) Nuorten vanhemmilta 

on  tullut  tietoa  mm.  kannabiksen  helposta  saatavuudesta.  Yhteistyötä  esim.  Ankkurin  ja 

poliisin kanssa onkin syytä jatkossa tiivistää.  

 

Kolmas  painopiste  korostaa  riskikäytön  ja  haittojen  tunnistamista  sekä  tuen  tarjoamista 

varhaisessa  vaiheessa.  Tärkeää  on  kehittää  riskikäytön  tunnistamista  ja  ottaa  laajemmalla 

rintamalla käyttöön esim. päihteiden riskikäyttöön liittyvä mini‐interventio. Matalan kynnyksen 

ennaltaehkäiseviä palveluita  tulee edelleen  kehittää. Päihde‐  ja mielenterveysongelmat ovat 

usein toisiinsa liittyviä ja näiden erottaminen voi olla haastavaa.  

 

Neljäs painopiste toteaa, että paikallista alkoholi‐, tupakka‐ ja rahapeli politiikkaa toteutetaan 

suunnitellusti  ja  laajassa  yhteistyössä.  Pakka  –  toimintamallin  toteutuksen  osalta 

tulevaisuudessa  tulee  toteuttaa  ostokokeet,  joita  on  koronan  vuoksi  siirretty.  Ostokokeilla 

saadaan  tietoa  ikärajavalvonnasta  alueen myynti‐  ja  anniskelupaikoissa.  Kokeessa  testataan, 

miten helppoa nuorelta näyttävän henkilön on ostaa alkoholia, tupakkatuotteita tai rahapelejä 

joutumatta todistamaan ikäänsä. 

 

Viides  painopiste  nostaa  esiin  haittojen  ehkäisyyn  panostamisen  lähiyhteisöissä. 

Ennaltaehkäisevää  työtä  tekevien  yhteistyötä  tulee  tiivistää,  esim.  asiakkaan  luvalla 

verkostopalavereja voisi lisätä asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä edellyttää sitä, että 

kuntien  ja  kuntayhtymän  työntekijät  tuntevat  paremmin  toistensa  työnkuvan  ja  tavoitteet, 

jotta  voidaan  tehdä  yhdessä  suunnitelmallista  ja  tavoitteellista  työtä.  Jatkossa  tuleekin 

tehostaa  seuraavien  toimijoiden  välistä  yhteistyötä:  nuorisotyö  (etsivä  nuorisotyö, 

perusnuorisotyö),  liikuntatoimi,  terveystoimi  (mielenterveysyksikkö,  terveyden  edistämisen 

yhdyshenkilö,  korvaushoidon  sh),  sosiaalitoimi  (sosiaaliohjaaja,  päihde‐  ja  mielenterveys 

työntekijä),  työllistämispalvelut  (kuntoutusohjaaja,  yksilö‐  ja  ryhmävalmentajat),  koulun 

oppilashuollon  sekä  kotihoidon  työntekijät.  Edellä  mainitut  toimijat  voisivat  muodostaa 

käytännön  tasolla  toimivan hyvinvointityöryhmän perustan  ja ”työrukkasen”,  jossa asiakkaan 

tarpeet  huomioiden  muodostuu  erilaisia  yhteistyöverkostoja.  Näiden  lisäksi  kolmannen 

sektorin  toimijat  tulee ottaa mukaan yhteistyöhön nykyistä paremmin esim. neuvostojen  tai 

vaikuttajaryhmien kautta.  

 

Asiakastyön  lähtökohta  tulisi olla asiakkaan  tarpeiden mukaan suunniteltua. Monipuolinen  ja 

joustava  palvelujen  ja  hoitomuotojen  suunniteltu  asiakkaan  ja  perheen  näkökulmasta  tulisi 

ottaa  huomioon.  Palvelujen/hoidon  saatavuus  eri  muodoissa,  vastaanotot,  kotikäynnit, 
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ryhmät, kuntoutus  jne.  tulisi miettiä asiakaslähtöisesti, ei organisaation  tarpeista käsin. Tällä 

hetkellä  kaksi  eri  organisaatiota  tuottaa  palveluita  päihdetyössä.  Jako  on monessa  kohtaa 

keinotekoinen  ja  aiheuttaa  myös  ongelmia  asiakkaan  sujuvan  hoidon  ja  palvelun 

suunnitellussa. Palveluketjun saumattomuutta tulee tarkastella asiakkaan näkökulmasta,  joka 

auttaa pääsemään parempiin tuloksiin päihdetyön saralla. 

 

Kuudes  painopiste  korostaa  sitä,  että  ammattilaisilla  on  riittävästi  ehkäisevän  päihdetyön 

osaamista. Jatkossa tuleekin kartoittaa päihdetyön osaamisen taso kunnissa ja kuntayhtymässä 

sekä  hyödyntää  näiden  osaajien  tietoa  ja  taitoa.  Lisäkoulutusta  voitaisiin  ostaa  tarpeen 

mukaan kuntien ja kuntayhtymän yhteistyönä.  

 

 

 

 

	

	 	

Konkreetit ehdotukset päihdetyön kehittämisestä 

‐ päihdetyöstä vastaavan toimielimen laajentaminen siten, että se kattaa kaikki ikäryhmät 

‐ ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavien työryhmien perustaminen kuntiin 

‐ monialaisen työryhmän perustaminen, joka ohjaa Pakka eli Paikallinen alkoholipolitiikka 

– toimintamallin mukaista toimintaa kunnissa 

‐ ajantasaista tietoa kerätään päihdehaitoista alueellisilla päihdetilannekyselyillä sekä joka 

toinen vuosi toteuttavalla kouluterveyskyselyllä. Näistä saatujen tietojen 

hyödyntäminen kuntien päätöksenteossa 

‐ yhteistyön tiivistäminen Ankkurin ja poliisin kanssa  

‐ asiakkaan kokonaistilanteen ja tarpeiden kirjaaminen hoito‐ ja palvelusuunnitelmiin 

‐ varhaisen tuen ja puuttumisen kehittäminen; päihteiden riskikäyttöön liittyvän mini‐

intervention systemaattinen käyttöönotto eri asiakastilanteissa (esim. terveydenhuolto, 

sosiaalitoimen palvelut, työllisyyspalvelut) 

‐ jalkautuvaa työotetta kehitetään edelleen 

‐ päihdetyötä tekevien ammattilaisten yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen, 

säännölliset yhteispalaverit 

‐ päihdetyötä tekevien osaamisen kartoitus ja sen hyödyntäminen; lisäkoulutuksen 

hankkiminen yhteistyönä 
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Valtuustoaloite maksuttoman aamupalan tarjoamiseksi kouluissa 
 
65/00.05/2021 
 
Sivltk 10.11.2021 § 129  

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on kunnanvaltuuston kokouksessa 
3.5.2021 § 28 jättänyt valtuustoaloitteen maksuttoman aamupalan tarjoa-
miseksi kouluissa. Kunnanhallitus on 10.5.2021 § 176 lähettänyt valtuusto-
aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.   Valtuustoaloitteessa esite-
tään, että Pöytyän kunta ryhtyisi tarjoamaan maksutonta aamupalaa kaikil-
le Pöytyän kouluissa opiskeleville lapsille ja nuorille. Aloite on kokonaisuu-
dessaan oheismateriaalina. 
 
Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan noin 27 % Pöytyän koulujen 
vuosiluokkien 4-5 oppilaista sekä noin 42 % vuosiluokkien 8-9 oppilaista ja 
lukion opiskelijoista ei syö aamupalaa päivittäin. Siihen, minkä vuoksi osa 
oppilaista ja opiskelijoista jättää aamupalan nauttimatta, eivät tulokset an-
na vastausta. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset vuoden 2021 kouluterveyskyse-
lyn tulokset valmistuvat vuoden lopun aikana. 
 
Valtuustoaloitteessa tehtyä esitystä tarkasteltaessa tulevat huomioitaviksi 
useat tekijät. Aamupalan nauttiminen tulisi toteuttaa valvotusti, minkä myö-
tä osa koulunkäynninohjaajien ja opettajien / lehtoreiden työpanoksesta tu-
lisi osoitettavaksi tarkoitukseen. Valtaosan oppilaista / opiskelijoista osallis-
tuessa aamupalalle tulisi tämä toteuttaa 2-3 vuorossa. Koululaiskuljetusten 
näkökulmasta merkitsisi ennen koulupäivien alkamista tapahtuva aamupa-
lan tarjoaminen kuljetusten aikaistamista, sekä tarvittavia lisäkuljetuksia 
oppilaille, joiden perusopetuslain 986/1998 32 §:n mukaiset odotus- ja kul-
jetusajat ylittyisivät. Aamupalan tarjoamisen vaikutukset ulottuisivat kulje-
tusjärjestelyjen muutosten kautta myös oppilaisiin, jotka nauttisivat aamu-
palan edelleen kotona; vaihtoehtoisesti aamupalan kouluilla nauttiville tuli-
sivat järjestettäviksi erilliset lisäkuljetukset. Kuljetuksissa hyödynnettävän 
reittiliikenteen osalta eivät aikataulut ole kunnan päätettävissä. Koululais-
kuljetusten piirissä on noin 42 % kunnan perusopetuksen koulujen oppilais-
ta, jolloin vaikutukset kunnan pinta-ala ja asutuksen sijoittuminen huomioi-
den olisivat merkittävät. Kuljetuksissa tapahtuvista muutoksista johtuvien 
kustannusten arvioiminen on vaikeaa, samoin muutoksilla saattaisi olla 
kielteisiä vaikutuksia yhteisiä kuljetuksia esi- ja perusopetuksen kanssa 
hyödyntävän Elisenvaaran lukion houkuttelevuuteen. Myönteisenä tekijänä 
toisi aamupalan tarjoaminen oppilaille aamupalan ohella mahdollisuuden 
vapaamuotoiseen kohtaamiseen ja keskusteluun muiden oppilaiden ja aa-
mupalan nauttimista valvovien kanssa.  
 
Ateriapalvelujen järjestäminen Pöytyän kunnassa kuuluu teknisen toimen / 
ruoka- ja puhtauspalvelujen tehtäviin. Ruokapalvelupäällikön laskelman 
mukaan olisivat kustannukset maksuttoman aamupalan tarjoamisesta luku-
vuonna 2021-2022 1,95 € / oppilas / päivä, mikäli aamupala tarjottaisiin Rii-
hikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa sekä Elisenvaaran yhtenäiskoulun 
kaikissa yksiköissä (Elisenvaaran, Kyrön ja Heikinsuon yksiköt mukaan lu-
kien Karinaisten väistötila, sekä Kaulanperän yksikkö). Lukuvuodesta 
2022-2023 alkaen Elisenvaaran yhtenäiskoulu toimii Elisenvaaran ja Kyrön 
yksiköissä, mikä laskisi kustannuksia aamupalan valmistamiseen, tarjoami-
seen ja jälkitöihin tarvittavan pienemmän henkilöstömäärän myötä. Luku-
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vuoden 2021-2022 tarvike-, palkka- ja muiden kustannusten mukaisesti 
laskettuna olisivat kustannukset uuden rakenteen mukaisesti toimittaessa 
1,40 € / oppilas / päivä. Maksuttoman aamupalan tarjoaminen myös esi-
opetuksessa kasvattaisi oppilaskohtaisia kustannuksia jonkin verran. Lu-
kion toimiessa yhteisissä tiloissa Elisenvaaran yhtenäiskoulun kanssa ei 
aamupalan tarjoamisen laajentamisella lukion opiskelijoihin olisi vaikutusta 
tarvittavaan ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstömäärään. 
 
Kouluissa tarjottavan maksuttoman aamupalan nauttivien oppilaiden mää-
rän etukäteinen arvioiminen on vaikeaa. Mikäli aamupalan nauttisi Elisen-
vaaran yhtenäiskoulun pysyvien tilojen valmistuttua lukuvuoden jokaisena 
työpäivänä 30 % perusopetuksen oppilaista, olisivat kustannukset lukuvuo-
den 2021-2022 kustannustason mukaisesti laskettuina lukuvuoden aikana 
noin 85 000 €. Mikäli aamupalan kouluissa nauttisi 50 % perusopetuksen 
oppilaista, olisivat kustannukset lukuvuoden aikana noin 142 000 €. Varau-
duttaessa aamupalan tarjoamiseen kaikille perusopetuksen oppilaille, olisi-
vat kustannukset lukuvuoden ajalta noin 284 000 €. Kustannustason vuo-
sittaiset muutokset tulisivat pidemmän aikavälin suunnittelussa huomioita-
viksi. Laskelmassa eivät ole mukana esiopetuksen oppilaat ja lukion opis-
kelijat, jotka tulisi aamupala tarjottaessa huomioida erikseen. Aamupalan 
tarjoaminen esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa laskisi kustannuksia; esi-
opetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusjärjestelyjen edellyttämät muutokset 
sekä valvonnan järjestäminen tulisivat kyseisen viikonpäivän osalta kuiten-
kin tarkasteltaviksi. Järjestelyt arvioidaan samoin yhtä viikonpäivää kos-
kevina koulujen sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen toiminnan näkökulmasta 
haastaviksi alueella, jolla merkittävä osa kuljetuksista toteutetaan tilausajo-
liikenteenä, ja kuljetusoppilaita on paljon. Laskelmassa eivät ole mukana 
valvonnasta ja kuljetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat kustannukset. 
 
Ruokapalvelupäällikkö on laatinut laskelman myös oppilaille ja opiskelijoille 
aamuisin tarjottavien hedelmien järjestämisen kustannuksista. Laskelman 
mukaan oppilaskohtaiset kustannukset / päivä olisivat lukuvuonna 2021-
2022 0,35 €. Mikäli hedelmän nauttisi lukuvuoden jokaisena työpäivänä 30 
% perusopetuksen oppilaista, olisivat kustannukset noin 21 300 €. Mikäli 
hedelmän nauttisi koulussa 50 % perusopetuksen oppilaista, olisivat kus-
tannukset lukuvuoden aikana noin 35 500 €. Varauduttaessa hedelmän 
tarjoamiseen kaikille perusopetuksen oppilaille olisivat kustannukset luku-
vuoden ajalta noin 71 000 €. Laskelmassa eivät ole mukana esiopetuksen 
oppilaat ja lukion opiskelijat, jotka tulisi hedelmä tarjottaessa huomioida 
erikseen. Eväspussiluonteisia aamupaloja ei ruokapalvelupäällikön arvion 
mukaan kyetä ruokapalvelujen käytettävissä olevilla henkilöstöresursseilla 
valmistamaan. Hedelmien nauttiminen tulisi toteuttaa valvotusti. Laskel-
massa eivät ole mukana valvonnasta ja kuljetusjärjestelyjen muutoksista 
johtuvat kustannukset. 
 
Laskelmat maksuttoman aamupalan tai hedelmän tarjoamisen oppilaskoh-
taisista kustannuksista ruokapalveluille ovat kokonaisuudessaan oheisma-
teriaalina. Lisäksi huomioitaviksi tulisivat aamupalan nauttimisen valvon-
nasta sekä esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusten muutoksista johtu-
vat kustannukset. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi kouluilla tarjotta-
va mahdollisuus maksuttomaan aamupalaan tai hedelmään perusteltua 
tarjota kaikille oppilaille, mikäli aamupalan tai hedelmän tarjoamiseen pää-
dyttäisiin. 
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Maksuttoman aamupalan tai hedelmän tarjoamisen kustannuksia ei voida 
kattaa sivistyslautakunnan tehtäviin osoitetuista määrärahoista. Mikäli 
maksuttoman aamupalan tai hedelmän tarjoamiseen päädyttäisiin, tulisi 
tarkoitukseen osoittaa määrärahaa erikseen. Aamupalan tai hedelmän jär-
jestämiseen tarvittavat määrärahat tulisivat ruokatarvikkeiden sekä aterioi-
den valmistamiseen, tarjolle asettamiseen ja korjaamiseen liittyvien tehtä-
vien samoin kuin siivouksen osalta varattaviksi ruoka- ja puhtauspalvelu-
tehtäviä hoitavan teknisen lautakunnan talousarvioon, ja kasvavien kulje-
tus- ja henkilöstömenokustannusten (aamupalan nauttimisen valvonta) 
osalta sivistyslautakunnan talousarvioon. Sivistyslautakunnan 13.10.2021 
§ 118 antamaan vuoden 2022 talousarvio- ja vuosien 2022-2024 talous-
suunnitelmaesitykseen ei ole varattu määrärahaa tarkoitukseen.  
 
Pöytyän kunnan taloustilanne on viime vuosina ollut tiukka. Kunnanval-
tuusto hyväksyi 22.6.2022 § 28 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 
2020-2022, minkä lisäksi kunnassa on sivistystoimi mukaan lukien toteutet-
tu säästötoimenpiteitä myös edeltäneinä vuosina. Kunnanhallituksen 
23.8.2021 § 261 hyväksymä, vuoden 2022 talousarvio- ja vuosien 2022-
2024 taloussuunnitteluvalmistelua ohjaava raami on edelleen asettanut 
haastavat lähtökohdat sivistyslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitel-
maesityksen valmistelulle.  
 
Koulutuksen järjestämisen näkökulmasta tärkeää on riittävien resurssien 
kohdentaminen opetukseen, oppilaille ja opiskelijoille annettavaan tukeen, 
opiskeluhuoltoon ja muihin kunnan lakisääteisiin tehtäviin, minkä lisäksi 
voidaan määrärahaa suunnata perustelluksi arvioitavan mukaisesti muihin 
toimintoihin. Huomioitavaksi resurssien kohdentamisessa tulee koronavi-
rustilanteessa toteutettujen toimenpiteiden myötä kasvanut oppilaiden ja 
opiskelijoiden tuen tarve.  
 
Koulujen kautta kaikille oppilaille suunnattavan maksuttoman aamupalan 
ohella perusteltua on edellä esiin nostetut tekijät huomioiden tarkastella 
muita mahdollisuuksia kohdennettuun perheiden tukemiseen sekä lasten ja 
nuorten aamupalan nauttimisen edistämiseen. Koulujen toiminnan kautta 
voitaisiin aamupalan nauttimista pyrkiä edelleen edistämään kasvatukselli-
sin ja opetuksellisin keinoin, ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä 
opiskeluhuollon kautta osana oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tehtävää 
työtä.  
 
Maksuttoman aamupalan järjestämiseen kouluilla ei olemassa olevassa ti-
lanteessa arvioida olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä. Mikäli 
asiaa päädyttäisiin selostusosassa kuvatut tekijät tunnistaen tarkastele-
maan edelleen, nähdään osana valmistelua perustelluksi syiden selvittämi-
nen sille, miksi merkittävä osa oppilaista ja opiskelijoista kouluterveyskyse-
lyn tulosten perusteella jättää aamupalan syömättä. Samoin perusteltua 
olisi selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden halukkuus maksuttoman aamupa-
lan nauttimiseen esiopetusyksikössä / koulussa / lukiolla, sekä kuulla oppi-
las- ja opiskelijakuntien sekä nuorisovaltuuston näkemykset. Arvioitaessa, 
ettei maksuttoman aamupalan järjestämiselle ole tilanteessa toiminnallisia 
ja taloudellisia edellytyksiä, ei tarkempaa selvitystyötä katsota tässä vai-
heessa tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Valmistelijat: sivistysjohtaja, perusopetuksen ja lukion rehtorit, ruokapalve-
lupäällikkö 
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Päätösehdotus:  
Sivistyslautakunta päättää valtuustoaloitteen johdosta 
1. todeta maksuttoman aamupalan tarjoamisen kouluissa johtavan tehdyn 

tarkastelun perusteella selostusosassa kuvattuihin toiminnallisiin ja ta-
loudellisiin vaikutuksiin, joiden johdosta esitetään ensisijaisesti selvitet-
tävän muita mahdollisuuksia kohdennetun, perheille osoitettavan tuen 
tarjoamiseen sekä lasten ja nuorten aamupalan nauttimisen edistämi-
seen. Koulut ja lukio tulevat tavoitetta kasvatuksellisin ja opetuksellisin 
keinoin, ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä opiskeluhuolto osa-
na tehtäviään edelleen; 

2. todeta, ettei maksuttoman aamupalan järjestämiseen kouluilla arvioida 
olemassa olevassa tilanteessa olevan toiminnallisia ja taloudellisia 
edellytyksiä, minkä myötä ei tarkempaa selvitystyötä katsota tässä vai-
heessa tarkoituksenmukaiseksi. Mikäli maksuttoman aamupalan tarjoa-
mista kouluissa koskevaa asiaa päädyttäisiin selostusosassa kuvatut 
toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset tunnistaen tarkastelemaan 
edelleen, esitetään sivistyslautakunnan osana valmistelua selvittävän 
selostusosassa esitettyjä asioita tarkemmin, ja kuulevan oppilas- ja 
opiskelijakuntien sekä nuoriosovaltuuston näkemykset; 

3. saattaa valtuustoaloitteen käsittelyn ja esityksensä asiassa tiedoksi pe-
rusturvalautakunnalle, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhty-
mähallitukselle, tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnan-
valtuustolle. 

 
Käsittely: 
Sivistyslautakunnan jäsen Matti Rajala jakoi kokouksessa koonnin asiaan 
liittyvistä näkemyksistään. 
 
Päätös: 
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Pöytäkirjaan päätettiin yksimielisesti liittää Matti Rajalan kokouksessa an-
tama koonti asiaan liittyvistä näkemyksistään. 
 
 
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun 
otteen oikeaksi todistaa: 
 
 
Pöytyä  11.11.2021 
 
Salme Mattila, toimistosihteeri 
 

Liitteet Liite 1 Koonti Matti Rajalan näkemyksistä valtuustoaloitteeseen 
maksuttoman aamupalan tarjoamiseksi kouluissa 

 
Jakelu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuusto  
 Perusturvalautakunta  
 Tekninen lautakunta  
 Elisenvaaran yhtenäiskoulun rehtori Mika Virtanen  
 Riihikosken yhtenäiskoulun rehtori Minna Savo  
 Yläneen yhtenäiskoulun rehtori Markus Takala  
 Elisenvaaran lukion rehtori Ari Höyssä  
 Ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki  
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 
 
        Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 
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