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Oheismateriaalina on toimintakertomus, jossa on vastuualueittain
käyttösuunnitelman toteutuminen, vastuualueittain, tehtäväalueittain
ja kustannuspaikoittain talousarvion toteutuminen sekä investointien
toteutuminen.
Talousarvio toteutui perusturvaosaston käyttötalouden osalta vuonna
2016 seuraavasti:
TA
Tuotot 10 359 896,00
Kulut -95 059 833,00
Netto -84 699 937,00

TA+MTA
10 859 896,00
-96 376 313,00
-85 516 417,00

TP 2016
11 437 682,00
-95 545 967,00
-84 108 285,00

TA-TOT.2016

TA-%

TP2015

- 577 786,00
- 830 346,00
-1 408 132,00

105,3 10 599 413,00
99,1 -93 905 295,00
98,4 -83 305 882,00

Perusturvaosasto on kokonaisuudessaan nettobudjetoitu, ja nettobudjetti toteutui muutostalousarvion nähden 1,6 % tarkkuudella.
Muutostalousarviossa perusturvaosaston nettomenoja lisättiin
816.480 €.
Perusturvan hallinnossa valmisteltiin johtavan hoitajan vetovastuulla
laaja koko kaupungin toiminnat kattava hyvinvointikertomus vuosille
2017-2020, joka hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa 2016.
Erikoissairaanhoidossa muodostui merkittävä säästö siitä, ettei
kalliin hoidon tasausmaksuun tarvittu kuluneena vuonna koko
varattua summaa, ensihoidon laskutuksesta ja
erityisvelvoitemaksusta saatiin palautusta, joten sairaanhoitopiiristä
saatiin kokonaisuutena palautusta 64.000 €.
Perustoimeentulotuen tehtävien siirtymisestä Kelalle tiedotettiin
aktiivisesti syksystä alkaen mm. päätöksien mukana lähetetyn
kirjallisen materiaalin avulla. Joulukuussa järjestettiin muutoksesta
informoiva yleisötilaisuus ja perusturvakeskukseen palkattiin
verkkoasioinnissa avustava henkilö. Lisäksi pitkäaikaisesti
asioineiden asiakkaiden tietojen siirtymisestä päätöksen mukana
huolehdittiin Kelan toivomuksen mukaisesti marras-joulukuun
päätösten yhteydessä.
Vuoden 2016 aikana lastensuojelun palveluprosessien yhteensovittamista perhetyön yksikön kanssa jatketaan toimivien ja
asiakaslähtöisten palvelumallien kehittämiseksi. Lisäksi
käynnistetään alkuvuoden aikana kokeiluprojekti yhteistyössä
perhetyön yksikön kanssa aiemmin lastensuojelun asiakkaille

ostopalveluna hankitun ammatillisen tukihenkilötyön tuottamiseksi
omana palveluna. Lastensuojelun avohuollon palveluissa toteutettiin
yhteistyössä ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen
vastuualueen kanssa pilottihanke ammatillisen tukihenkilötyön
tuottamisesta omana toimintana. Perhetukikeskus Kiiruksen
toimintaa arvioitiin osana seudullista lastensuojelun kiireellisten
sijoitusten laitospalvelujen verkkoa. Arvioinnin johtopäätöksenä oli,
että Kiirus jatkaa toimintaansa osana maakunnan kunnallista laitosverkostoa.
Kehitysvammahuollossa vuoden 2016 aikana saatiin ratkaistua
päivätoiminnan tilatarve ja uusi yksikkö, Tuulikello avasi ovensa
22.8.2016. Päivä- ja työtoiminnan profiileja ja asiakkaiden
ohjautumista eri palveluun täsmennettiin ja samoin
henkilöstöresurssien jakoa Mikkolan työtuvan ja Tuulikelloyksiköiden välillä.
Päihdehuollon matalan kynnyksen palvelujen lisäys toteutettiin
aloittamalla nuorisoaseman sivuvastaanottotoiminta Ylöjärven
terveyskeskuksen tiloissa A-klinikkatoimen työntekijän toteuttamana.
Avosairaanhoidossa kehitettiin talousarvion strategisen tavoitteen ja
käyttösuunnitelman mukaisesti asiakkaiden yhteydensaantimahdollisuuksia. Terveyskeskuksessa aloitti nk. ”asiakasraati”. Raati on
epävirallinen, neuvoa-antava kokous, joka koostettiin
lehti-ilmoituksen perusteella kiinnostuneista asiakkaista.
Terveyskeskukseen hankittiin apuvälineiden pesukone, joka vapautti
käsiä muuhun työhön. Fysioterapeutin suoravastaanotot
selkäkipuisilla aloitettiin. Tays:n Sydänkeskus Oy:ltä alettiin ostaa
lähikardiologin palveluja, jotka toimivat keväästä 2016 alkaen
terveyskeskuksen tiloissa. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön
asiakkaalle mahdollisuus sähköisesti tarkistaa, siirtää ja perua
aiemmin annettu aika. Neuvoloissa sähköisiä palveluja kehitettiin tavoitteena palvella entistä paremmin nuorta asiakaskuntaa sekä
toisaalta tehostaa omaa toimintaa.
Peruspalveluiden saatavuutta ja kustannustehokkuutta on lisätty
sekä ehkäisevien että korjaavien hyvinvointipalveluiden puolella
suunnitelman mukaisesti. Perhetyön lisääminen ja
monipuolistaminen sekä oppilashuollon ja perheneuvolan tehostunut
toiminta näkyvät edelleen erikoissairaanhoitoon tehtävien lähetteiden
vähäisyytenä varsinkin lastenpsykiatrian puolella. Perhekeskuksessa
on panostettu peruspalveluiden toteuttamiseen tavoitteen mukaisesti
pariterapian tarjontaa lisäämällä, perheneuvolan oikea aikaista vastaanottoa kehittämällä ja nopeiden ensiarvioaikojen saantia
lisäämällä. Perhetyön toimintamallia on kehitetty ja monipuolistettu
asukkaita paremmin palvelevaksi, ja kotihoidon perhetyötä on
pystytty tarjoamaan sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Aikuisväestön mielenterveyshäiriöiden hoidossa on tehostettu lievien
ja keskivaikeiden häiriöiden hoitoa perusterveydenhuollon
mielenterveystyöryhmässä, ja intensiivistä hoitoa on pystytty
tarjoamaan kustannustehokkaasti intensiiviyksikkö Avekissa omassa
kunnassa.
Ehkäisevissä toiminnoissa talousarvion raamissa pysyttiin hyvin.
Korjaavien toimintojen menot ylittyivät jälleen ostopalveluiden osalta,
mutta tasapainottuivat sisäisten ostopalveluvarojen siirroilla ja
muutostalousarviossa saadulla erällä.
Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävät yhteistyömuodot, jotka kytketty mukaan
tukemaan kotona asumista. Luotu kotikuntoutusmalli, jota
toteutetaan kotihoidon ja geriatrian poliklinikan yhteistyönä. Lisäksi
on kehitetty uutena toimintatapana uuden säännöllisen
kotihoitoasiakkaan arviointijakso (maks. 2 kk). Arviointijakson aikana
kotihoidon nimetty terveydenhoitaja ja asiakas arvioivat yhdessä,
miten asiakkaalle suunnitellut palvelukokonaisuudet toimivat hänen
kannaltansa. Kuntoutusosastolla on pystytty hoitamaan ja
kuntouttamaan yhä enemmän asiakkaita, etteivät he ole ohjautuneet
erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin. Asumispalveluissa on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa omaa virkistys- ja kulttuuritoimintaa
sekä asukasraateja. Asumispalvelujen ostoja on lisätty budjetin
raameissa. Yhteistyö asumispalveluja tarjoavien yritysten ja kotona
asumista tukevien paikallisten pienyritysten kanssa on lisääntynyt.
Vastuualueen talousarvion ylitys johtui pääasiassa sairaalaosastojen
(akuuttiosasto ja kuntoutusosasto) ylityksistä, kun potilaita hoidettiin
enemmän omissa hoitoyksiköissä eikä erikoissairaanhoidossa.
Erikoissairaanhoidosta saatu säästö kattoi ylityksen.
Perusturvan investointeina hankittiin mm. apuvälineiden pesukone
terveyskeskukseen, integroitiin röntgenarkisto PSHP:n järjestelmään
ja hankittiin terveyskeskukseen hälytysjärjestelmä. Suun
terveydenhuolto ei päässyt liittymään Kanta-arkistoon vuonna 2016,
joten tältä osin investointirahat jäivät käyttämättä. Investointien
toteutumisprosentti oli 91,7 %.
Oheismateriaali

- perusturvalautakunnan toimintakertomus 2016

Lisätiedot

talouspäällikkö Susanna Piri, p. 040 539 1130, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa:
Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja merkitsee tiedokseen talouden toteuman.
Päätös

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
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