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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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