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Talousarvio 2020 
Taloussuunnitelma 2021-2022 
 
 
 

I Yleiset perustelut   
 

1.1. Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö 
 

1.1.1. Kuntayhtymän tehtävät 
 
Kuntayhtymä vastaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) säädetyistä tehtävistä 
laissa määritellyn erityishuoltopiirin alueella, niiltä osin kuin kunnat eivät niitä itse järjestä.   
 
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä hoitaa lakisääteisen tehtävänsä ohella vammaispalvelulakiin ja 
peruskoululakiin perustuvia tehtäviä jäsenkuntien päätöksen mukaan. Kuntayhtymä vastaa myös Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön hallinnosta. 
 
  

1.1.2. Toimintaympäristön kuvaus 
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on 21 kunnan omistama kuntayhtymä Lapin maakunnassa. Alueen väes-
töpohja on noin 180 000 asukasta. Kolpeneen palveluja käyttäviä henkilöasiakkaita on noin 500 ja henkilö-
kuntaa yli 300. 
 
Kolpeneen palvelutuotanto koostuu asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, peruskoulusta, kun-
toutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluista, moniammatillisista asiantuntijapalveluista sekä pitkä- ja lyhytai-
kaisesta kuntoutuksesta. Keskeisiä asiakasryhmiä kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi ovat autismin kirjon 
henkilöt. 
 

Talousarvion valmistelua ja lähitulevaisuuden toimintaa haastavat tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen ra-
kenneuudistus, julkisen sektorin kireä taloudellinen tilanne sekä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön 
rekrytointivaikeudet.  Kuntayhtymä valmistautuu hallitusohjelman mukaisesti uudistamaan tiedonhallinta- ja 
tietojärjestelmänsä ja ottamaan huomioon suunnitelmissaan sekä tulevan alueellisen tai maakunnallinen 
kiinteistönpitäjän/tilakeskuksen ja lainsäädännölliset uudistukset.    
 
Talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat toimintaympäristön keskeiset muutostekijät:   
 

 julkisen sektorin tuottavuuden vaatimukset 

 valmisteilla olevat lainsäädännön uudistukset (mm. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
erityispalveluista, voimaan ehkä vuonna 2023, itsemääräämisoikeuslainsäädäntö (IMO) ja asiakas-
maksulaki).  

 digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen  

 henkilöstön pätevyysvaatimuksien lakisääteiset muutokset ja osaamisen kehittäminen sekä 

 hallitusohjelman hallitusti ja vaiheittain etenevä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus, jossa 
sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan järjestämään julkisina palveluina maakunnissa  
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1.2. Toimintaa ohjaavat arvot ja yleiset toimintalinjat  
 

1.2.1. Kuntayhtymän visio 2025 ja arvot 
       

     
Kuntayhtymän visio 2025  
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on johtava vammaisten henkilöiden vaativien erityispalvelujen 
kehittäjä ja tuottaja.    
 
Kuntayhtymän toimintaa ohjaavia arvoja ovat:                          

       

                          
                                  

 
1.2.2. Toiminta-ajatus 

 
Kolpene on tuki- ja osaamiskeskus, joka vastaa tutkimus-, kuntoutus- ja kriisipalvelujen, asumisen palvelujen 
sekä päiväaikaisen toiminnan tuottamisesta erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille sekä tukee lähipalve-
lujen toimintaa asiantuntemuksellaan.   
 
Perustehtävän lisäksi kuntayhtymä vastaa toiminta-alueen kuntien määrittelemien tarpeiden ja periaatteiden 
mukaisesti perusopetuksesta, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluista sekä Pohjois-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskuksen hallinnoinnista. Kolpeneen toimintaa ohjaavat sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelu-
laki, erityishuoltolaki, perusopetuslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki.  
 
 

1.2.3. Suunnitelmakauden strategia  
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen tavoitteena on vammaisten henkilöiden vaativien erityispalvelujen 
kehittäminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti Lapin maakunnan alueella.  
 
Strategiset valinnat ja linjaukset antavat pohjan kuntayhtymän toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle ja 
ovat läpileikkaavina kaikessa toiminnassa.  
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategiset valinnat ja linjaukset ovat seuraavat: 
 

1.   Asiakkaan palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja taloudellisesti.  
2.   Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen palveluja ja tiloja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita 
      nyt ja tulevaisuudessa. 
3. Kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.  

 
  

•Mahdollisuus tasa-arvoiseen, yksilöllisiä 
tarpeita ja valinnanvapautta 
kunnioittavaan elämään 

Osallisuus ja 
tasa-arvo 

•Luotettava yhteistyökumppani 
asiakkaille ja kunnille  Turvallisuus 

 

•Ennakkoluuloton ja uudistumiskykyinen 
palvelujen tuottaja ja innovoija  

Uudistumiskyky 
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1.2.4. Henkilöstösuunnitelma  
 
Kuntayhtymän varsinaisen toiminnan henkilöstön vakanssien määrä vuoden 2020 talousarviossa on 309.  
Henkilöstön määrän suhteen on varauduttava sopeuttamiseen molempiin suuntiin, mikäli palvelujen käyttö 
merkittävästi vähenee tai kasvaa arvioista. Rekrytointeja tehdään vain harkinnan mukaan, lähinnä vaikeasti 
rekrytoitavien tehtävien kohdalla. Virkojen ja toimien täyttö on luvanvaraista ja niihin haetaan täyttölupaa 
hallitukselta.  
 
Asumisen palveluissa varaudutaan sisäisillä järjestelyillä lähiesimiehen tehtävänkuvan kohdentamiseen 
työvuoro- ja henkilöstösuunnitteluun sekä asumisen palvelujen kehittämiseen. Työvuorosuunnittelun keskit-
tämisellä haetaan ennakoitavuutta, jämäkkyyttä ja taloudellisuutta sijaisjärjestelyihin ja henkilöstön liikkuvuu-
teen. Laitoshuoltajan nimike ja toimenkuva muutetaan kotiavustajaksi.  Sodankylän asumisyksikössä varau-
dutaan ruokapalvelutyöntekijän toimen vakinaistamiseen sekä kotiavustajan rekrytoimiseen.   
 
Asiantuntijapalveluissa kehitetään asiantuntijatyöntekijöiden toimenkuvia ja laajennetaan palvelutarjontaa 
lähipalvelujen tukemiseksi. Varaudutaan apulaisylilääkärin viran täyttämiseen ja erikoistuvan lääkärin viran 
perustamiseen. Lisäksi suunnitelmakauden aikana varaudutaan kolmannen asiantuntijatyöntekijäryhmän 
perustamiseen kasvaneen kysynnän vuoksi sekä tarvittaessa ostopalvelujen käyttöön.   
 
Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluissa varaudutaan yhden kuntoutusohjaajan toimen lisäämi-
seen asiakaskysynnän lisääntymisen mukaisesti.  
  
Laitoshoidon purkautuessa vaativan erityisen tuen palveluissa varaudutaan henkilöstön siirtoihin asumisen 
palveluihin ja päiväaikaiseen toimintaan. Laitoshuoltajan nimike ja toimenkuva muutetaan vaiheittain koti-
avustajaksi.  

Päiväaikaisessa toiminnassa perustetaan palveluesimiehen toimi. Päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärä 
on kasvanut vuosittain, mikä on kasvattanut myös henkilökunnan määrää. Määräaikaisten työntekijöiden 
määrää pyritään vähentämään tarjoamalla vakinaisia työsuhteita.  

Myllärin koululla kehitetään henkilöstön toimenkuvia. VIP-verkostotyö ja jalkautuvien palvelujen kehittämi-
nen edellyttävät toimenkuvien ja kuntoutusprosessien kehittämistä erityisesti kuntoutusluokassa, mutta myös 
Myllärin koululla. Määräaikaisia työntekijöitä palkataan suhteessa oppilasmäärään.  
 
Yleishallinnossa ja tukipalveluissa vakinaistetaan kiinteistöpalvelujen määräaikaisina täytetyt huoltomes-
tarin ja ammattimiehen toimet sekä varaudutaan ammattimiehen rekrytoimiseen. Toimistopalveluissa varau-
dutaan talous- ja hallintopäällikön viran ja taloussihteerin toimen vakinaiseen täyttämiseen.    
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikössä ja Pohjois-Pohjanmaan yksi-
köillä on yhteinen kehitysjohtaja ja kehittämispäällikkö. Henkilöstön määrä vaihtelee hankkeiden mukaan.   
 
Henkilöstöstrategia 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strateginen valinta on, että kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa 
työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön ikärakenteen muutos, digitalisaatio, tulevat lain-
säädäntöuudistukset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus muokkaavat ja uudistavat palvelu-
rakenteita. Samanaikaisesti taloudelliset resurssit niukentuvat ja asiakkaiden palvelutarpeet monimuotoistu-
vat. Näihin haasteisiin varaudutaan osaamisen ennakoinnilla, esimiestyön kehittämisellä ja rekrytoinneilla. 
Henkilöstön työhyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista tuetaan tarjoamalla pysyviä virka- ja työsuhteita, 
monipuolista sisäistä ja ulkoista koulutusta sekä Tyhy-toimintaa. Aktiivisen rekrytoinnin avulla turvataan kehi-
tysvammaisuuteen liittyvä erityisosaaminen ja asiantuntijuus koko maakunnan alueelle. Avoin tiedottaminen 
ja yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa osaltaan parantavat työhyvinvointia. Sisäisen koulutuksen sisällön 
suunnittelussa huomioidaan strategiset osaamistarpeet, joita ovat muun muassa kehitysvammaisuuteen ja 
autismiin liittyvät erityiskysymykset, itsemääräämisoikeuskoulutukset, kirjaamisvalmennus, yksilökeskeinen 
elämänsuunnittelu ja Avekki-koulutukset. Kuntayhtymä tukee kehitysvammahuollon henkilöstön sosiaali- ja 
terveydenhuollon osaamisen laajentamista tarjoamalla oppisopimuskoulutusta esim. vajaamielishoitajan 
tutkinnon päivittämistä lähihoitajaksi yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa.   
 
Henkilöstötaulukkoon on koottu vuoden 2020 talousarvioon budjetoitu henkilöstö tehtävittäin ja nimikkeit-
täin. Henkilöstön muuttuvia mitoitustarpeita säädellään määräaikaisilla työsuhteilla tilanteissa, joissa asia-
kasmäärä lisääntyy tai yksilöllisen tuen tarpeen määrittelyn (poikkeukselliset tai erittäin vaativat hoidolliset 
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tilanteet) mukaan tarvitaan lisäresurssia. Aiemmista vuosista poiketen lisäresurssiksi palkattavat työntekijät 
on lisätty henkilöstötaulukkoon vaativan erityisen tuen ja asumisen palveluissa.    

 

                         
    

   taulukko jatkuu seuraavalla sivulla ./.. 

  

TP TA SU SU

Tehtävä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö 

2018 2020 2021 2022

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Asumisen palvelut 

1 1 1 1

Palveluesimies 3 2,2 3 4

Sairaanhoitaja 4 4,5 7 8

Asumisen ohjaaja 36 39,9 45 54

12 12,2 13 15

Kotiavustaja 1,5 3 4

Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 1

Varaesimies 1 1 1

Laitoshuoltaja 1,4 1,4 1,4 1,4

Yhteensä 57,4 64,7 75,4 89,4

Vaativan erityisen tuen palvelut

1 1 1 1

Palveluesimies 3 3,4 2,4 2

Asiantuntijasairaanhoitaja PKL 1 1 1 1

10 14,6 14,6 13

13 16,8 14,8 13,8

59 60,5 49,5 43,5

1 1 1 1

8 7,2 6,2 5

Varahenkilöt 8 10 10 10

Kuntoutusohjaaja 0 1 1 1

Suuhygienisti 1 0 0 0

Liikunnanohjaaja 1 1 1 1

Yhteensä 106 117,5 102,5 92,3

Tutkimus ja kuntoutuspalvelut

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

0 1 1 1

3 3 3 3

2 2 2 2

1 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1 1

Yhteensä 13 15 15 15

Päiväaikainen toiminta

1 1 1 1

Palveluesimies 1 1 1

17 18,3 18,3 18,3

4 4 4

1 5 7 7

Päivätoiminnan ohjaaja 24 23 26 26

Päivätoiminnan ohjaaja oppisopimus 2 2 2

Varahenkilö (päivätoiminnan ohjaaja) 2 2 2

Työvuorosuunnittelija (toiminnanohjaaja) 1 1 1

1 0,5 0,5 0,5

Yhteensä 44 57,8 62,8 62,8

Kehitysvammahuolto yhteensä 220,4 255 255,7 259,5

Hoitoapulainen

Laitoshuoltaja

Toiminnanohjaaja

Koulunkäynninohjaaja

Hoitaja

Laitoshuoltaja

Palvelupäällikkö

Fysioterapeutti

Psykologi

Puheterapeutti

Toimintaterapeutti

Asiakassihteeri

Palvelupäällikkö 

Toiminnanohjaaja

Kuntoutuspäällikkö

Sosiaalityöntekijä

Ylilääkäri

Apulaisylilääkäri/lääkäri

Palvelupäällikkö

Sairaanhoitaja

Toiminnanohjaaja

Asumisen ohjaaja
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TP TA SU SU

Tehtävä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö 

2018 2020 2021 2022

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Asumisen palvelut 

1 1 1 1

Palveluesimies 3 2,2 3 4

Sairaanhoitaja 4 4,5 7 8

Asumisen ohjaaja 36 39,9 45 54

12 12,2 13 15

Kotiavustaja 1,5 3 4

Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 1

Varaesimies 1 1 1

Laitoshuoltaja 1,4 1,4 1,4 1,4

Yhteensä 57,4 64,7 75,4 89,4

Vaativan erityisen tuen palvelut

1 1 1 1

Palveluesimies 3 3,4 2,4 2

Asiantuntijasairaanhoitaja PKL 1 1 1 1

10 14,6 14,6 13

13 16,8 14,8 13,8

59 60,5 49,5 43,5

1 1 1 1

8 7,2 6,2 5

Varahenkilöt 8 10 10 10

Kuntoutusohjaaja 0 1 1 1

Suuhygienisti 1 0 0 0

Liikunnanohjaaja 1 1 1 1

Yhteensä 106 117,5 102,5 92,3

Tutkimus ja kuntoutuspalvelut

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

0 1 1 1

3 3 3 3

2 2 2 2

1 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1 1

Yhteensä 13 15 15 15

Päiväaikainen toiminta

1 1 1 1

Palveluesimies 1 1 1

17 18,3 18,3 18,3

4 4 4

1 5 7 7

Päivätoiminnan ohjaaja 24 23 26 26

Päivätoiminnan ohjaaja oppisopimus 2 2 2

Varahenkilö (päivätoiminnan ohjaaja) 2 2 2

Työvuorosuunnittelija (toiminnanohjaaja) 1 1 1

1 0,5 0,5 0,5

Yhteensä 44 57,8 62,8 62,8

Kehitysvammahuolto yhteensä 220,4 255 255,7 259,5

Hoitoapulainen

Laitoshuoltaja

Toiminnanohjaaja

Koulunkäynninohjaaja

Hoitaja

Laitoshuoltaja

Palvelupäällikkö

Fysioterapeutti

Psykologi

Puheterapeutti

Toimintaterapeutti

Asiakassihteeri

Palvelupäällikkö 

Toiminnanohjaaja

Kuntoutuspäällikkö

Sosiaalityöntekijä

Ylilääkäri

Apulaisylilääkäri/lääkäri

Palvelupäällikkö

Sairaanhoitaja

Toiminnanohjaaja

Asumisen ohjaaja

VAMMAISPALVELUT

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut

1 1 1 1

Viittomakielen tulkki 2 2 2 2

Puhevammaisten tulkki/kuntoutusohj. 4 4 4 4

Kuntoutusohjaaja 3 4 4 4

Yhteensä 10 11 11 11

PERUSOPETUS

Myllärin koulu

1 1 1

5 6 6

3 3 2

1 1 1

17 17 16

0,5 0,5

Yhteensä 27 28,5 26,5

YLEISHALLINTO JA TUKIPALVELU

Yleishallinto ja toimistopalvelut

1 1 1 1

Talous- ja hallintopäällikkö 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

Projektipäällikkö (hankeraha) 0,4 0,4 0,4

Projektyöntekijä (investoinnit) 1 1

Kiinteistöpalvelut

Huoltomestari 1 1 1 1

Ammattimies 2,5 3 3 3

Laitoshuoltaja 1,4 1,4 1,4 1,4

0,3 0,3 0,3

Yhteensä 10,9 14,1 13,1 12,1

KUNTAYHTYMÄN VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

268,3 308,6 306,3 282,6

MUUT TEHTÄVÄT

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

1 0,5 0,5 0,5

0,6 0,5 0,5 0,5

2,5 2 2 2

3 1 1 1

2 1 1 1

Kehittäjä-työntekijä 7,5

Muutosagentti 2

Suunnittelija 1 1,5 1,5 1,5

1 1 1 1

Yhteensä 20,6 7,5 7,5 7,5

KAIKKI YHTEENSÄ 288,9 316,1 313,8 290,1

Toiminnanohjaaja

Hoitaja

Koulunkäynninohjaaja

Laitoshuoltaja

Rehtori

Erityisluokanopettaja

Kehittämispäällikkö

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä

Kuntayhtymän johtaja

Toimistosihteeri

Taloussihteeri

Hallinnon sihteeri

Kuntoutussuunnittelija

Projektipäällikkö

Projektityöntekijä

Taloussihteeri

Palvelussuhdesihteeri

Kehittäjä-suunnittelija (investoinnit)

Autonkuljettaja

Kehitysjohtaja
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1.2.5. Organisaatiokaavio  
 
 
  

   

  

  

  

Valtuusto   

  
21 jäsenkuntaa,   
joista 51 jäsentä   

Hallitus   

  
7 jäsentä   

Tarkastuslautakunta   

  
5 jäsentä   

    

  

  

  

  
  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 

Asiantunti-

japalvelut   

  

Kuntayhtymän johtaja   
  

  

Erityishuollon johtoryhmä   Yleisjohdon johtoryhmä   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

Asumisen 

palvelut 
Vaativan 

erityisen 

tuen 

palvelut  

Opetus ja 

toiminta  
Yleishallinto, 

tukipalvelut, 

muut 

tehtävät 
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1.3. Talousarvion laadinnan perusteet  
 

1.3.1 Jäsenkuntien esitykset ja lausunnot 
 
 
Kuntayhtymän jäsenkunnilta on perussopimuksen mukaisesti pyydetty lausunto talousarvion laatimista var-
ten 30.6.2019 mennessä. Lausuntopyynnössä tiedusteltiin arviota käyttöpäivistä. Lisäksi oli mahdollisuus 
esittää toiveita ja arviota palvelujen toimivuudesta, tarpeesta ja saavutettavuudesta. Jäsenkuntien lausuntoja 
saapui 15 kunnasta.   
 
Kuntayhtymä sai positiivista palautetta toimivasta yhteistyöstä ja nopeasta reagoinnista palvelujen järjesty-
miseen kriisitilanteissa. Palvelujen saavutettavuuden koettiin olleen hyvää. Kiitosta kuntayhtymä sai jalkau-
tuvista palveluista. Jalkautumisen ja paikallisen ohjauksen lisäämistä toivottiin edelleen jatkettavan. Lausun-
noissa korostettiin myös kuntayhtymän roolia koulutusten järjestäjänä ja tarjoajana. Koulutuksia toivottiin 
mm. asiakaslähtöisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta. Kittilän kunta oli kiinnostunut yhteistyöstä kehitys-
vammaisten ihmisten asumispalvelujen suunnittelussa, rakentamisessa ja toteuttamisessa.   
 
Kuntien lausunnoista on vaikea arvioida palvelujen käytön määrää talousarviovuonna 2020.  Useat kunnat 
arvioivat palveluiden käytön pysyvän ennallaan. Tärkeänä pidettiin myös toimenpiteitä kustannustason nou-
sun hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. 
 

 
1.3.2. Palvelujen hinnoitteluperusteet  

 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen talousarvio vuodelle 2020 on valmisteltu tiukasti ja jäsenkuntien talo-
ustilanne huomioiden. Palvelujen hinnoittelun perusteena on perussopimuksen mukainen omakustannushin-
ta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, pääomakustannukset sekä 
poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Palveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ul-
kopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 10 % korotettuna.   

Palvelujen hinnoitteluperusteiden yleiset linjat pysyvät ennallaan. Palvelujen tuotteistamisessa on tavoitteena 
sekä yksikköhintojen kustannusvastaavuuden tarkentaminen että palvelujen entistä parempi vastaavuus 
asiakkaiden tarpeiden ja palvelujen tilaajan kannalta. Tuotteistamisen apuna on käytetty Opiferus-
toimintolaskentajärjestelmää. Talousarvion vuoden 2020 palvelujen tuottamisen aiheuttamia toimintakuluja 
sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien käyttöpäivähintojen 
tarkistamista kehitysvammahuollossa. Perusopetuksen koulupäivähintoja on tarkistettu. 
 
Liitteessä nro 2 on esitetty talousarvion tulo/menoarvioihin sekä suoritteiden hinnoitteluperusteisiin pohjautu-
vat alustavat jäsenkunnilta v. 2020 perittävät hinnat. 

 
 

1.3.3. Suoritearviot ja tuottojen arviointiperusteet 
 

Toiminnan rahoitus perustuu pääosin jäsenkunnilta perittäviin myyntituloihin. Sosiaalialan osaamiskeskuksen 
rahoitus tulee suoraan valtionavustuksena. Peruskoulutoiminta saa oppilasmäärään perustuvan rahoitus-
osuuden sekä Valtiovarainministeriöstä että Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Palvelujen hinnat pysyvät pääosin nykyisellä tasolla. Laitoshoidon vähentyessä vielä laitoshoidossa olevien 
asiakkaiden asuminen ja kuntoutus ovat entistä yksilöllisempää ja vaativampaa. Tämän vuoksi vaativan eri-
tyisen tuen (laitoshoidon) alin hintaryhmä on poistettu. Perusopetuksessa tutkimus- ja kuntoutusjaksojen 
sekä opetuksen tukijaksojen koulupäivähintoja on tarkistettu vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. 
Joitakin rakenteellisia hinnoittelumuutoksia on tehty asiantuntijatyöntekijöiden tunti/käyntiperusteisen hinnan 
määrittelemiseksi. Varaudutaan asiakasmaksu-  ja vuokratulojen nostamiseen indeksin verran.   
  
Kuntayhtymän koko toiminnan palvelusuoritteiden toteutumisarvio on vuoden 2020 talousarviossa on 71 257 
suoritetta, missä on 4,6 % nousua vuoden 2019 talousarviosta. Kehitysvammahuollon suoritteet kasvavat 
3,5 % suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon. Kehitysvammahuollon sisällä päiväaikaisen toiminnan (19 
176, +24,7 %), asumisen palvelujen (23 694, +3,1 %) ja asiantuntijapalvelujen (2 472, +1,3 %) suorit-



 
 
 
 

10 
 

teet/käyttöpäivät kasvavat ja vaativan erityisen tuen (16 255, -13,1 %) käyttöpäivät vähenevät kuluvan vuo-
den tasosta. Vammaispalvelujen suoritteet kasvavat 11,4 % ja peruskoulun suoritteet 12,0 %. Talousarvion 
laskentaperustana olevan arvion ohella on varauduttava poikkeamiin molempiin suuntiin.  
 
 

1.3.4. Kulujen arviointiperusteet 
 
 
Henkilöstökulut 
Henkilöstön palkkamenot sosiaalikuluineen muodostavat noin 80 % kuntayhtymän toimintamenoista.  
Palkkojen ja palkkioiden budjetoinnissa on huomioitu muutokset virkojen ja toimien määrissä. Virka- ja työeh-
tosopimukset (KVTES, TS ja Lääkärisopimus) 2018–2019 ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Tulevan sopi-
muskauden korotuksia on mahdoton arvioida etukäteen. Lomarahat maksetaan täysimääräisenä vuonna 
2020. Talousarviossa on varauduttu 0,5-0,8 %:n henkilöstökulujen nousuun.  
 
Vuonna 2020 eläkemenoperusteinen maksu on 813 000 euroa. Henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen 
varataan 50 000 euroa ja henkilöstön työkykyä tukevaan Tyhy-toimintaan 120 euroa jokaista täytettyä tehtä-
vää kohden.  
 
 
Muut kulut 
Talousarviossa on varauduttu ostopalvelujen osalta pieneen kulujen nousuun. Ostopalveluina hankitaan 
edelleen kasvava osa kuntayhtymän tukipalveluista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Saras-
tia Oy:ltä.  Palvelujen laskutus perustuu palkkojen ja osto- ja myyntilaskujen määrään ja niiden säh-
köisyysasteeseen. Sarastia Oy:n hintoihin ei ole tulossa korotusta vuonna 2020. Ravintopalvelut, materiaali- 
ja lääkevarastopalvelut hankitaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Ravintopalveluiden osalta korotusvaraus on 0 %.  
 
ICT-palveluiden ulkoistamisprojekti LapIT:lle saatiin päätökseen elokuussa 2019. ICT-palvelujen kulut pysy-
vät vuoden 2019 tasolla. Puhtaanapidon palvelut hankitaan kilpailutuksen pohjalta ostopalveluina yleisiin 
tiloihin. Puhtaanapidon osalta on syytä varautua kulujen kasvuun. Vuokrakulut pysyvät vuoden 2019 tasolla. 
Kuntayhtymällä on vuokratiloja Kittilässä, Kemijärvellä, Kemissä ja Rovaniemellä. Asiantuntijapalveluiden 
osalta on varauduttava ostopalvelujen pysymiseen ennallaan ja/tai nousevan henkilöstön rekrytointivaikeuk-
siin (lääkäripalvelut) ja osa-aikaisiin resurssitarpeisiin liittyen.  
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II Käyttötalous 
 

2.1. Talousarviovuoden tavoitteet ja talousarvio vastuualueilla 
 

2.1.1. Talousarvion sitovuus ja talousarvioasetelma 
 
Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2020) talousarviona sitovana noudatettavaksi 
ja taloussuunnitelman 2021-2022 ohjeellisena noudatettavaksi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
valtuusto vahvistaa talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtävien tasolla: kehitysvammahuolto, vam-
maispalvelut, peruskouluopetus ja muut tehtävät ja hallinto. Investointien määrärahat vahvistetaan 
hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 22.  
 

Talousarvion tehtäväkohtaiset määrärahat, tuloarviot sekä rahoitustarpeen kattamista ja mahdollisen rahoi-
tusylijäämän siirtämistä koskevat arviot ovat suhteessa valtuustoon sitovia. Toiminnan tavoitteista ovat val-
tuustoon nähden sitovia kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen ja peruskoulutoiminnan kokonaissuori-
tearviot.    

Kuntayhtymän hallitus vahvistaa valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat palveluista jäsenkunnilta 
perittävät hinnat sekä vastuualueiden käyttösuunnitelmat. Vastuualueiden esimiehet vastaavat määrärahojen 
riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta ja vahvistavat kustannuspaikkojen käyttösuunni-
telmat. Talousarvioasetelmassa on viisi vastuualuetta; vaativan erityisen tuen palvelut, asumisen palvelut, 
asiantuntijapalvelut, opetus ja toiminta sekä yleishallinto ja tukipalvelut. 
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KÄYTTÖTALOUS

TP 2018 TA 2019 TA 2020 Muutos % SU 2021 SU 2022

€ € € 2019-2020 € €

Kehitysvammahuolto

Toimintatuotot 16 132 371 16 433 646 16 285 691 -0,9 % 16 285 000 16 659 000

Toimintakulut -12 521 896 -12 578 523 -12 683 725 0,8 % -12 715 000 -12 845 000

Toimintakate 3 610 475 3 855 123 3 601 966 3 570 000 3 814 000

Vammaispalvelut

Toimintatuotot 492 891 488 615 602 770 23,4 % 603 000 603 000

Toimintakulut -456 678 -520 607 -529 391 1,7 % -530 000 -530 000

Toimintakate 36 213 -31 992 73 379 73 000 73 000

Perusopetus

Toimintatuotot 1 120 915 1 130 540 1 122 910 -0,7 % 1 123 000 0

Toimintakulut -1 013 863 -1 047 277 -1 021 866 -2,4 % -962 000 0

Toimintakate 107 052 83 263 101 044 161 000 0

Yleishallinto ja tukipalvelut

Toimintatuotot 264 435 156 400 538 000 244,0 % 538 000 538 000

Toimintakulut -3 242 093 -3 527 644 -3 517 172 -0,3 % -3 517 000 -3 567 000

Toimintakate -2 977 658 -3 371 244 -2 979 172 -2 979 000 -3 029 000

Yhteensä

Toimintatuotot 18 010 612 18 209 201 18 549 371 1,9 % 18 549 000 17 800 000

Toimintakulut -17 234 530 -17 674 051 -17 752 154 0,4 % -17 724 000 -16 942 000

Toimintakate 776 082 535 150 797 217 49,0 % 825 000 858 000

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET

TP TA TA Muutos-% SU SU

2018 2019 2020 2019-2020 2021 2022

Kehitysvammahuolto 58 116 59 500 61 597 3,5 % 61 600 63 600

Vammaispalvelut 4 076 4 246 4 730 11,4 % 4 730 4 730

Peruskoulu 4 302 4 400 4 930 12,0 % 4 930 0

Kaikki yhteensä 66 494 68 146 71 257 4,6 % 71 260 68 330

TEHTÄVÄ



 
 
 
 

13 
 

2.1.2. Kehitysvammahuolto  
 
 

Palvelujen kuvaus 
 
Kehitysvammahuollon tehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alu-
een kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä pitkäjänteisestä erityisosaamisesta siltä osin 
kuin kunnat eivät niistä vastaa. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategisena linjauksena on tuottaa 
palvelut taloudellisesti ottaen huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet.  
 
Lakisääteisiä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisia kehitysvammahuollon palveluja ovat asumisen 
palvelut, asiantuntijapalvelut, lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus laitoshoitona sekä päiväaikainen toi-
minta.   
 
Asumisen palvelut 
Asumisen palveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville sekä autismin kirjon asiakkaille ja kehitysvammai-
sille monitarpeisille asiakkaille.  
 
Asumisen palveluja toteutetaan tehostettuina ryhmämuotoisina palveluina ja tukiasumisen palveluina Rova-
niemellä ja Sodankylässä. Lisäksi toteutetaan kotiin annettavia palveluja Rovaniemellä. Ryhmäasunnoissa 
Tempo, Komppi, Hangaspisto 5 A, Aisakello 9 Sodankylässä, Rasti, Kipinä, Jäkälä ja Kaarna järjestetään 
ryhmämuotoista asumista autismin kirjon asiakkaille ja monitarpeisille kehitysvammaisille asiakkaille. Asunto-
ryhmissä Soolo, Hangaspisto 5 B, Hangaspisto 5 C ja Aisakellontie 13 Sodankylässä järjestetään yksilöllistä 
tehostettua asumista erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Asuntoja on yhteensä 64. Tehostettua 
tukiasumista toteutetaan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuokra-asunnoissa, jotka ovat normaalissa 
asuntokannassa (2 asuntoa). Lisäksi Rovaniemelle Koivuojankadulle avataan tehostettu monitarpeisten ke-
hitysvammaisten ryhmäasunto syksyllä 2020 (14 asuntoa). 
 
Asiantuntijapalvelut 
Asiantuntijapalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismikuntoutukseen erikoistu-
neita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämisek-
si. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan 
kuntoutuspoliklinikkakäynteinä sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluna (lyhytaikaista laitoshoitoa). Kuntoutus-
poliklinikkakäyntejä järjestetään myös lähipalveluna kunnissa tarpeen mukaan.  
 
Palvelumuoto ja palveluun osallistuvat kuntoutustyöryhmän asiantuntijat valitaan yksilöllisesti asiakkaan 
tarpeiden mukaan.  Asiantuntijatyöntekijät kouluttavat, konsultoivat ja antavat ohjausta asiakkaille sekä kun-
nissa työskenteleville kollegoille.  
 
Lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus laitoshoitona 
Vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asuminen, saattohoidon pal-
velut ja omaishoidon vapaan palvelut. Samaan toimintayksikköön kuuluvat poliklinikan sairaanhoito ja vara-
henkilöstö.  Palvelut toteutetaan Rovaniemellä Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa.   
 
Lyhyt- ja pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestetään autisminkirjon asiakkaille palvelukoti Metsärinne 1- 
2:lla ja monitarpeisille nuorille ja ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille palvelukoti Mustikkarinne 2:lla ja 
Mäntyrinne 2:lla. Tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, mielenterveyskuntoutusta, perhekeskeistä autismikuntou-
tusta ja monitarpeisten kehitysvammaisten kuntoutusta ja lyhytaikaista hoitoa järjestetään kuntoutuskeskus 
Vuomassa. Uusi pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkö avataan 1.5.2020. Yksikössä järjestetään lyhyt- ja pit-
käaikaista kuntouttavaa asumista autisminkirjon ja monitarpeisille nuorille ja aikuisille. Pitkäaikaisen kuntou-
tuksen asiakaspaikkoja on 45, tutkimus- ja kuntoutuspaikkoja 15 ja lyhytaikaisen hoidon paikkoja kolme.  
 
Päiväaikainen toiminta 
Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista tai yksilöllistä eriytettyä 
päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työtoiminta ja työtehtävät toteutuvat ryhmässä 
tai yksilöllisesti ohjattuna. Koululaisille ja opiskelijoille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa.  Kursseja ja 
leirejä tarjotaan koko maakunnan alueen erityisen tuen asiakkaille. Henkilökunnan neuropsykiatrinen työote 
tukee asiakkaiden tarpeita. Seksuaalineuvonta sekä aggressiohallintaryhmien hyödyntäminen ovat osa päi-
väaikaista toimintaa.  Kuntoutusjaksolla käyville asiakkaille Myllärin pajalla on varattu oma ryhmä, jossa teh-
dään tiivistä yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa.  
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Myllärin pajan toimintaa toteutetaan 17 pienryhmässä yhteensä 91 asiakkaalle. Päiväaikaista toimintaa tarjo-
taan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa asumisyksiköissä asuville, pitkäaikaisessa kuntoutuksessa 
oleville, kotona asuville sekä Rovaniemen kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien palveluissa asuville 
asiakkaille. Päiväaikaisen toiminnan ryhmät jakautuvat autistisiin nuoriin ja aikuisiin, ikääntyvien ja nuorten 
kehitysvammaisten ryhmiin, naisten ja miesten kädentaidollisiin ryhmiin, toiminnallisiin ulkotyöryhmiin sekä 
monivammaisten tarpeisiin vastaaviin ryhmiin ja lisäksi tarjoamme yksilöllistä ohjattua toimintaa asiakkaan 
tarpeen mukaan. 
 
Liitteessä 1 on esitetty asiakaspaikat tehtävittäin. 
  
 
Painopistealueet ja muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena  
 
Kehitysvammahuollon palveluiden yleisinä painopistealueina on yksilöllisten palveluiden kehittäminen erityis-
tä tukea tarvitseville asiakkaille yhteistyössä kuntien ja lähiverkostojen kanssa. Henkilöstön osaamista kehi-
tetään ja vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeet huomioiden. Uusien yksiköiden valmis-
tumisen ja laitoshoidon purkamisen myötä talousarviossa on varauduttu mittaviin henkilöstösiirtoihin. Muu-
tosjohtamisen ja -työskentelyn rooli korostuu toimintavuonna.  Henkilöstön joustavaa siirtymistä vastuualuei-
den ja työyksiköiden välillä tuetaan.  Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan organisaation yhteisillä toimintamal-
leilla, ohjeistuksilla sekä koulutuksilla. Yhteisenä painopisteenä koko kehitysvammahuollossa on palvelujen 
laadun kehittäminen.   
 

1. Asumisen palveluiden kehittäminen    
- Puretaan laitoshoitoa asiakaslähtöisesti ja hallitusti.  
- Toteutetaan ja kehitetään asiakaslähtöistä asumista yhdessä kuntien kanssa. 
- Selvitetään Myllärintie 35:n sijaitsevien vanhojen asumisyksiköiden tilaratkaisut.  
- Selvitetään edellytykset seudullisen asumispalveluyksikön toteuttamiseen Tunturi-Lappiin 

yhteistyössä kuntien kanssa (Kittilä) 
 

2. Vaativien tutkimus-, kuntoutus- ja kriisipalvelujen sekä asiantuntijuuden turvaaminen Lapin 
maakuntaan 

- Kehitetään pitkäaikaisen kuntoutuksen palveluja monitarpeisille sekä autismin kirjon asiak-
kaille 

- Tuetaan lähipalveluja hyödyntämällä digitalisaatiota ja laajentamalla asiantuntijatyöntekijöi-
den palvelutarjontaa  

- Uudelleenmuotoillaan palvelutuotteita vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin 

 

3. Päiväaikaisen toiminnan kehittäminen   
- Vahvistetaan yksilöllistä osallisuutta Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan 

(KVANK) osallisuutta ja työllistymistä edistävien toiminnan laatukriteerien mukaisesti.  
- Järjestetään monipuolista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa päiväaikaista toimintaa.   
- Varaudutaan kasvavaan asiakasmäärään hankkimalla tiloja ja rekrytoimalla henkilöstöä.   
- Selvitetään edellytykset muodostaa suunnitelmakaudella yhtenäinen kokonaisuus päiväai-

kaisen toiminnan palveluista Rovaniemen kaupungin kanssa.  
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Kehitysvammahuolto 
 

 
Strateginen tavoite/näkökulma Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

 
Nopea ja oikea-aikainen reagointi 
asiakkaiden akuutteihin tarpeisiin 
kehitysvammahuollon palveluissa. 
 

 
Asiakaspaikoista 90% täytettyinä. 
 
Jonotusaika alle 14 vrk kiireelliset 
tilanteet, suunnitellussa seurannassa 
jonotus 6 kk-12 kk. 
 

 
Kuukausittainen käyttöasteseuranta. 
 
Jonotusaikojen seuranta 
Uusien asiakkaiden määrän seuranta 

Yksilöllinen, turvallinen ja estee-
tön asuminen ja palvelut asiak-
kaan itsemääräämisoikeutta kun-
nioittaen 
 
 
 
Uudenlaisten yksilöllisten palve-
lumuotojen ja digitaalisten toimin-
tamallien kehittäminen   

Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on 
laadittu kaikille asiakkaille kuntayh-
tymän ohjeistuksen mukaisesti. 
Palvelu- ja hoitosuunnitelmien tarkis-
tus on toteutettu erityishuoltolain 
mukaisesti.  
 
Uusien palvelumuotojen ja toiminta-
mallien  suunnitelmallinen kokeilu. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelmien määrän seu-
ranta 
 
 
 
 
 
Uusien toimintamuotojen lukumäärien seu-
ranta. 

Laadun varmistaminen palveluis-
sa 
 
 
 
 
Yksilökeskeinen toiminta asiakas-
työssä 

Laatujärjestelmän käyttöönotto 2020-
2021 aikana. 
Asiakaspalautteiden seuranta: 
Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisten 
muistutusten määrä alle 10 % 
 
Asiakkaan palvelujen laatua kehite-
tään yksilökeskeisen suunnittelun ja 
koulutuksen avulla. 80 % vakinaises-
ta henkilökunnasta on käynyt YKS-
koulutuksen 
 

Laatujärjestelmä on käytössä. 
Lukumäärien seuranta 
 
 
 
 
Koulutusseuranta. 
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2.1.3. Vammaispalvelut  
 
Palvelujen kuvaus 

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen 
henkilöiden selviytymistä arjessa.  Palveluita voidaan toteuttaa tulkkauspalvelulain, vammaispalvelulain, 
kehitysvammalain tai terveydenhuoltolain lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukaisesti.  

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluita tuottavat ammattihenkilöt, joilla on koulutusta autismikuntou-
tukseen, aggressionhallintaan, haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn (AVEKKI), ratkaisukeskeiseen psy-
koterapiaan, neuropsykiatriseen valmennukseen ja PRT-ohjaukseen (oppimisen ydinalueiden kuntoutus 
vuorovaikutuksessa). Kommunikaatiopalveluja antavat ammattihenkilöt, joilla on viittomakielen tulkin tai pu-
hevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. Viittomakielen tulkkauspalveluja ja puhevammaisten tulkkaus-
palveluja tuotetaan joko kolmannen sektorin tai Kansaneläkelaitoksen tilaamana. Palvelut tuotetaan lähipal-
velua tukevina ja toimipisteet ovat Rovaniemellä, Kemissä, Sodankylässä, Kemijärvellä ja Kittilässä.  

Painopistealueet ja toiminnan muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena 

- Kuntoutuksen tavoitteellisuuden kehittäminen Kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja ter-
veyden luokituksen mukaisesti (ICF) 

- Kuntoutus- ja kommunikaatiopalvelujen tuottaminen lähipalvelua tukevina, alueellisen toiminnan lisää-
minen 

- Digiosaamisen ja -palvelujen kehittäminen yhteistyössä Lapin neuropsykiatrisen osaamisverkoston 
kanssa ja digiNepsy-hankkeen kanssa. 

- Tulkkauspalveluiden käytäntöjen kehittäminen yhdessä Kelan kanssa, uuteen kilpailutukseen valmistau-
tuminen 

 
Strateginen tavoite/näkökulma Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

 

Asiakkaat saavat tarvitsemansa 

palvelun oikea-aikaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelupyyntöihin vastataan 1-3 kk 

sisällä 

Osallistuminen sairaanhoitopiirien ja 

kuntien neuropsykiatrisen kuntoutuk-

sen hoitopolkutyöskentelyyn 

Koulutusten järjestäminen kuntien 

osaamisen tueksi 

 

Osallistuminen tulkkauspalvelujen 

kilpailutukseen. 

 

Kuukausittainen alueellinen suoritetoteuma. 

Uusien asiakkaiden lukumäärä 

Työryhmien kokousten määrä ja hoitopolku-

jen kuvausten julkaiseminen 

 

KOTA-infojen ja räätälöityjen koulutusten 

määrät 

 

Valmis määräaikaan mennessä. 

Laadun varmistaminen palveluis-

sa 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakkaan palvelujen laadun varmis-

taminen standardoitujen toimintaky-

vyn arvioinnin menetelmiä käyttämäl-

lä. 

 

Asiakkaiden kuntoutusohjauspalaut-

teiden huomiointi palveluiden kehit-

tämisessä 

 

Asiakaspalautteiden seuranta; sosi-

aalihuoltolain 48 § mukaisten muistu-

tusten määrä alle 10 % palautteista. 

 

Toimintakyvyn arviointien lukumäärä. 

 

 
 
 
Palautteiden lukumäärä ja laatu 
 
 
 
 
Muistutusten määrän seuranta 
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2.1.4. Perusopetus   
 
Palvelujen kuvaus 
 
Opetustoiminta muodostuu Myllärin koulussa tapahtuvasta perusopetuslain mukaisesta esi-, perus- ja lisä-
opetuksesta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien lasten ja 
nuorten opetuksesta, opetuksen tuesta ja konsultaatiosta. Oppilaat ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevia 
lapsia ja nuoria, joiden opetuksen järjestäminen edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyitä, vahvoja tukitoimen-
piteitä, opetuksen ja kuntoutuksen yhdistämistä sekä henkilöstöresursseja. Myllärin koululla on oma opetus-
suunnitelma ja opetusta annetaan toiminta-alueittain. Myllärin koulu kuuluu Elmeri-kouluverkostoon. Elmeri-
kouluilla tarkoitetaan erityiskouluja, jotka toimivat erityishuollon palvelujen yhteydessä. Myllärin koulun ope-
tustoimintaa tukee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.   
 
Perusopetuksen painopisteet ja kehittäminen   
- Aktiivinen toimiminen Elmeri-kouluketjussa, Vaativan erityisen tuen verkostossa (VIP) ja OYS-erva alu-

een Vaatu-toimijoiden-verkostossa. Vaatu-toimijoita ovat Elmeri-koulut, sairaalakoulut, valtion kouluko-
din ja Valteri-oppimis- ja ohjaamiskeskukset.  

- Myllärin koulun ja kuntoutusluokan lähikouluperiaatetta sekä opetusta tukevien kuntouttavien toiminta-
mallien ja prosessien kehittäminen.  

- Perusopetuksen järjestämisvastuun ratkaiseminen osana sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudis-
tusta tämän hallituskauden aikana. 

 
Strateginen tavoite/näkökulma  Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

 
Laadukas opetussuunnitelman 
mukainen esi-, perus- ja lisäope-
tus  
 
Koulun opetussuunnitelman päivit-
täminen arvioinnin osalta 
 
Arvioivan opetuksen tai ohjauksen 
järjestäminen tutkimus- ja kuntou-
tusjaksoilla oleville lapsille ja nuo-
rille. 
 
Kuntoutusluokan prosessien ja 
toiminnan tarkastelu ja kehittämi-
nen 
 

 
Esi-, perus- ja lisäopetuksen järjes-
täminen 25 oppilaalle lv 2019-2020. 
Lukuvuonna 2020-2021 arviolta 23 
oppilaalle. 
Opettajakokouksissa päivitetään 
kevätlukukauden aikana 2020. 
 
Jaksot ovat täynnä ja toteutuvat 650 
suoritetta/arvioiva opetus tai ohjaus 
 
 
 
Opetuksen ja toimintamallien uudis-
taminen kevään 2020 aikana 

 
Laskentapäivän 20.9. oppilasmäärän seuran-
ta. 
 
 
Päivitetyn opetussuunnitelman käyttöönotto 
1.8.2020. 
 
Suoriteseuranta. 
 
 
 
 
Uuden toimintatavan ja -mallin käyttöönotto 
syksyllä 2020. 

Opetuksen ja kuntoutuksen pro-
sessien ja toimintamallien kehit-
täminen tukemaan lähikouluperi-
aatetta 
 
VIP-verkostotoiminnan periaattei-
den  vakiinnuttaminen käytännön 
työhön  

Lähikoulun tukihanke 2019-2020. 
Tavoitteena jatkorahoitus hankkeen 
jatkamiseksi tai toiminnan vakiinnut-
taminen osaksi koulun pysyvää toi-
mintaa. 
Toimintamallin luominen VIP-
verkostoyhteistyölle yhdessä muiden 
Vaatu-toimijoiden kanssa. Aktiivinen 
osallistuminen yhteistyötapaamisiin 
ja verkostopäiviin.  
 

Loppuraportti valmis syksy 2020. 
 
 
 
 
Kokous- ja koulutuspäiväseuranta. 
 
 

Turvallisen kouluyhteisön vakiin-
nuttaminen oppilaille ja henkilö-
kunnalle 
 

Myllärin koulun tasa-arvosuunnitel-
man laatiminen. 

Valmis tasa-arvosuunnitelma 2020. 
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2.1.5. Yleishallinto ja tukipalvelut   
 
Toiminnan kuvaus 
 
Yleishallinnon ja tukipalvelujen tehtäväalue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista. Yleishal-
lintoon kuuluvat luottamushenkilöorganisaatio, tilintarkastus sekä kuntayhtymän johtaja ja johtamistyön ja 
henkilöstöhallinnon/palvelujen koordinointi, viestintä ja kehittämistoiminta. Tukipalvelut sisältävät siivous-, 
ravinto-, kiinteistönhuolto-, talous-, henkilöstö- ja tietoliikennepalvelut.  

Erityishuollon johtoryhmä on lakisääteinen yhtymähallituksen alainen toimielin. Se tekee päätökset tahdosta 
riippumattomasta erityishuollosta, seuraa ja ohjaa rajoitustoimenpiteiden ja niihin liittyvän ohjeistuksen toteu-
tumisesta.  

Kuntayhtymä vastaa sopimuspohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksi-
kön sekä sen hankkeiden hallinnoinnista.  
 
Painopistealueet ja toiminnan muutokset talousarviovuonna ja suunnitelmakautena 

 
- Kuntayhtymän toiminnan ja talouden tasapaino 
- Aktiivinen vuorovaikutus kuntien kanssa sekä osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuu-

distukseen 
- Pitkäntähtäimen suunnitelman laatiminen tilojen tarpeesta suhteessa toimintaan ja maakunnalliseen 

tarpeeseen   
- Digitalisaation edistäminen 
- Koko kuntayhtymän henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 

 
 
 
Strateginen tavoite/näkökulma Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

 
Kuntayhtymän toiminta ja talous 
ovat tasapainossa ja ennakoivat  
sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenneuudistuksen tavoitteita 
 

 
Palvelujen kehittäminen ja hinnoitte-
lun avaaminen toimintolaskentaa 
hyödyntäen.   
 
 

 
Tilinpäätöksessä tavoitteena 0-tulos. 
 
 
 

Vuorovaikutus kuntien ja sote-
toimijoiden kanssa on aktiivista.  

Säännöllinen yhteydenpito ja pitkä-
jänteinen palvelujen käytön suunnit-
telu yhdessä kuntien kanssa.  
 
Koulutusten järjestäminen ja tarjoa-
minen jäsenkunnille   

Kuntakäynnit toteutuvat 2-4 kunnassa. 
 
 
 
Koulutusten määrän seuranta. 

Toimivat tilat ja järjestelmät sekä 
tiedon hallinta ja kulku 
 
 

Kiinteistöjen kuntokartoitukseen ja 
tulevaisuuden tilatarpeisiin pohjautu-
va kiinteistöstrategian päivittäminen.  
 
Rakennushankkeiden onnistunut 
toteutus ja valvonta.  
 
Digitalisaation edistäminen 
 

Kiinteistöstrategia valmis 6/2020. 
 
 
 
Rakennushankkeet pysyvät budjetissa ja 
aikataulussa.   
 
Asiakastietojärjestelmä käytössä vuoden 
2020 aikana.  
Suunnitelma valtakunnalliseen Kanta-
palveluun liittymisestä valmis 4/2020. Asian-
hallintaohjelmiston käyttöönotto käynnistynyt 
9/2020 mennessä.  
 

Terveysperusteisten poissaolojen 
määrän vähentyminen 

Työhyvinvoinnin kokemus paranee. 
 

Terveysperusteisia poissaoloja on vähem-
män kuin v. 2019 ja työtapaturmien koko-
naismäärä on 10 % vähemmän kuin 2019.  
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Kehittämishankkeiden keskeisinä tavoitteina ovat aikaisempien hankkeiden avulla tai muuten toiminnassa 
saavutettujen tulosten ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen sekä uusien toimintamallien edelleen kehittä-
minen yhteistyössä verkoston kanssa. 
 
Suunnitelmakauden keskeisiä kehittämishankkeita ovat seuraavat 

 
- Lapin digiNepsy-klinikka-ESR-hankkeen hallinnointi vuosille 2019-2020. Hankkeen tavoitteena on jakaa 

neuropsykiatrisen kuntoutuksen tietoa Lapin maakunnan kuntiin tuottamalla monikanavaista tietoa Vir-
tu.fi -alustalle ja aloittamalla moniammatillinen etävastaanottotoiminta, etäkonsultaatio ja verkkokonsul-
taatiotoiminta. Hanke on käynnistynyt 8/2019. Hankkeen toimijoina ovat asiantuntija- sekä kuntoutusoh-
jaus- ja kommunikaatiopalvelut.  
 

- Lähikoulun tuki-hanke 2019-2020. Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea oppi-
laiden koulunkäyntiä lähikoulussa. Hankkeen toimijana on Myllärin koulu.  

 
- Kohti uudenlaisia päivä- ja työtoiminnan ratkaisuja. Kehitysvammaliiton organisoima työ- ja päivätoimin-

nan kehittämishanke 2019-2020. Kehittämistyölle antaa suuntaa kolmen O:n periaate eli osallisuuden, 
onnistumisen ja omien valintojen lisääminen toiminnoissa. Hankkeen toimijana on Myllärin Paja.  
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2.2. Sosiaalialan osaamiskeskus  
 
Kuntayhtymä vastaa sopimukselliselta pohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toi-
mintayksikön (Poske) toiminnasta ja hallinnosta. Toimintatilat on vuokrattu osoitteesta Rovakatu 3, jossa 
Poskella on 117 m

2
 toimistotilaa. Posken ja eri hankkeiden resursseilla on palkattu oma taloussihteeri, joka 

hoitaa Posken Lapin toimintayksikön ja sen yhteyteen liittyvien hankkeiden talouden ja kirjanpidon. Toimin-
tayksikön toimintaa ohjaa seutukuntien ja muun sosiaalialan verkoston edustajista koostuva ohjausryhmä. 
Toiminnan rahoitus perustuu lakisääteiseen valtion rahoitukseen sekä kehittämishankkeiden erillisrahoituk-
seen. Lisäksi Lapin kunnat maksavat joka vuosi kuntaosuutta suhteessa väestömäärään. Kuntarahan käy-
töstä sovitaan vuosittain ohjausryhmässä. Pääsääntöisesti kuntaraha on käytetty virtu.fi -hankkeen kunta-
osuuteen. Vuoden 2020 vahvana painopisteenä on Lapin maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus oh-
jelman valmisteluun ja toteutukseen osallistuminen. 

 
Kunkin sosiaalialan osaamiskeskuksen tehtävänä (Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001) 
on toimialueellaan turvata 
 

1. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen 
2. peruspalveluiden kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalveluiden ja asiantuntija-

palveluiden kehittyminen ja välittyminen 
3. sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 
4. sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. 

 

Painopistealueet suunnitelmakautena 

- Vaikutetaan hyvinvointipoliittiseen ohjelmatyöhön sekä hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon. 
- Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon kestävä kehittämisrakenne ja uudistetaan palvelumalleja. 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulogistiikan ja teknologian kehittäminen. 
- Kehitetään saamenkieleen ja -kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointipalveluita. 

 
joista erityisesti talousarviovuonna 2020 
 

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisen kehittämisrakenteen rakentaminen Pohjois-Suomeen  
- Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ylläpito (Posken perusrahalla) ja edelleen kehittämi-

nen (Virtu.fi – sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille -hanke, EAKR 1.1.2018–31.12.2020) 
- Asiakkaiden osallisuuden tukeminen: kehittäjäasiakkaat, keskustelukahvilatoiminta (Poske & hank-

keet) 
- Sosiaalialan erityisosaamisen ja -palveluiden kehittäminen ja rakenteen luominen Lappiin (Poske ja 

Virtu. fi -alusta) 
- Lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen (Poske, systeeminen lastensuojelumalli, OT-keskuksen 

valmistelu) 
- Recovery-toimintamallin jalkauttaminen mielenterveysalan toimijoille Lapissa (1.3.2018 - 31.12.2020)  
- Monitoimijaisen sote-osaamisen kehittämishankkeen aloitus, jossa rakennetaan valmennus- ja täy-

dennyskoulutusohjelmaa tulevaan sote-muutokseen ja integraation tukemiseen. 
- Hallitusohjelman mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskusohjelman toteuttaminen Lapissa.  
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III Tuloslaskelma 
Kolpeneen palvelukeskuksen ky  
 

 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

  

TP 2018 TA 2019 TA 2020 SU 2021 SU 2022

€ € € € €

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 010 612 18 209 201 18 549 371 18 549 000 17 800 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut yhteensä -13 407 000 -13 894 073 -14 146 285 -14 118 000 -13 438 000

  Palkat ja palkkiot -10 345 270 -10 751 106 -11 075 873 -11 054 588 -10 522 588

Henkilösivukulut -3 061 730 -3 142 967 -3 070 412 -3 063 412 -2 915 412

   Eläkekulut -2 621 247 -2 677 368 -2 695 956 -2 689 956 -2 559 956

   Muut henkilösivukulut -440 483 -465 599 -374 456 -373 456 -355 456

Palvelujen ostot -2 505 424 -2 528 732 -2 256 161 -2 256 000 -2 196 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -898 671 -750 380 -760 788 -760 000 -730 000

Vuokrat -204 126 -264 581 -295 108 -295 000 -295 000

Muut toimintakulut -219 302 -236 285 -293 812 -295 000 -283 000

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -17 234 530 -17 674 051 -17 752 154 -17 724 000 -16 942 000

TOIMINTAKATE 776 082 535 150 797 217 825 000 858 000

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 694

Korkokulut -42 944 -85 983 -76 100 -150 000 -170 000

Muut rahoituskulut -1 345 -1 500 -5 500

VUOSIKATE 732 487 447 667 715 617 675 000 688 000

Suunnitelman mukaiset poistot -986 601 -548 470 -752 822 -852 822 -752 822

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

TILIKAUDEN TULOS -254 113 -100 803 -37 205 -177 822 -64 822

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 94 802 100 803 37 205 110 000 110 000

Varausten lis.(-) tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -159 311 0 0 -67 822 45 178

TALOUSARVIO POSKE 2020

 Soteosaamisen yhteensä

TOIMINTATUOTOT kuntaraha Perusraha Virtu 3 Recovery kehittämishanke

  Toimintatuotot yhteensä 0 209 026 270 473 80 681 112 320 672 500

  Toimintakulut yhteensä 0 209 026 270 473 80 681 112 320 672 500
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IV Investoinnit   
 
Investointisuunnitelma  
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strateginen valinta on palvelujen ja tilojen kehittäminen vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Investointisuunnitelma perustuu strategisiin lähtökohtiin, toimin-
nallisiin suunnitelmiin ja kiinteistöstrategiaan. Investointisuunnitelmassa on huomioitu eräiden oikeustoimien 
väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 1.7.2016 voimaan tullut laki, valmisteilla oleva   
sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus ja sen tuekseen tarvitsemat tiedonhallinta- ja tietojärjestel-
mät. Rakentamis- ja peruskorjaushankkeet painottuvat tulevaisuuden tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin, pit-
käaikaisen kuntoutuksen (laitoshoito) sekä kehitysvammaisten/autismin kirjon henkilöiden yksilöllisten asu-
misen palvelujen kehittämiseen. Lähtökohtana investoinneissa on pidemmällä tähtäimellä tarpeellisten tilojen 
rakentaminen ja peruskorjaus sekä tarpeettomien tilojen purkaminen.  
 
Talousarvio sisältää suuren kokonaisinvestointiesityksen. Perusteena investointiesitykselle on pitkältä aika-
väliltä kertynyt investointi- ja korjausvelka, valmistautuminen laitoshoidon purkuun ja Mustikkarinteen raken-
nusten luovuttamiseen Rovaniemen kaupungille sekä tietojärjestelmien päivittäminen lainsäädännön ja ny-
kyajan vaatimalle tasolle. Kuntayhtymän vanha rakennuskanta, joka on pääosin rakennettu vuosina 1968-
1970, ei vastaa nykyajan tarpeita. Vanhojen rakennusten peruskorjaus tulee uudisrakentamista kalliimmaksi. 
 
 

  

 Investoinnit TA 2019 + TA 2020 SU 2021 SU 2022

 € muutos

 Kiinteä omaisuus 3 620 000 2 400 000 2 000 000 1 000 000

 Pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikön suunnittelu ja rakentaminen 2 500 000 1 500 000

 Silmäjärven päiväkäyttöinen mökki 30 000 0

 Monivammaisten asumisyksikkö 1 000 000 2 400 000

 -ARAn investointiavustus 50 % -1 600 000

 Väistötilan pohjatyöt 90 000

 Seudullisen asumispalveluyksikön selvitystyö Tunturilappiin 50 000 1 000 000 500 000

 Uusi rakennus/peruskorjaus - Metsärinne1 ja Mäntyrinne1 tilalle 50 000 1 000 000 500 000

Peruskorjaukset 100 000 175 000 0 50 000

 Mäntyrinne 2 ja Terapia 1-rak. vesikattojen muutostyöt ja IV- koneet 150 000

 Vuosikorjaukset 100 000

 Antennijärjestelmän uusimiseen varautuminen 25 000

 Peruskorjauskohde 50 000

 Irtain omaisuus 30 000 130 000 20 000 20 000

 Irtaimiston välttämättömät uudishankinnat 20 000 0 20 000 20 000

 Apuvälineet 10 000 0

 Pitkäaikaisen kuntoutuksen irtaimistohankinnat 65 000

 Monivammaisten asumisyksikön irtaimistohankinnat 30 000

 Kiinteistöhuollon auto ja traktori 35 000

 Aineettomat hyödykkeet 370 000 150 000 100 000

 Kolpeneen digiloikka

 -> Asiakastietojärjestelmän päivitys 300 000

 -> Uusi tiedonhallintalaki (asianhallintajärjestelmä) 50 000

 -> Vakanssiluettelo 10 000

 -> Primus- ja Wilmajärjestelmät koululle 10 000

 -> Sähköinen arkistointi 60 000

 -> Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmä 40 000

 -> Laatujärjestelmä 50 000

 -> Talous- ja palkkahallinnon järjestelmä 100 000

 Investoinnit yhteensä 3 750 000 3 075 000 2 170 000 1 170 000
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Vuonna 2020 toteutettavat ja/tai käynnistettävät hankkeet 
 
Pitkäaikaisen kuntoutuksen 18-paikkaisen uudisrakennuksen rakentamisen loppuvaihe (valmistumisarvio 
3/2020). Kokonaiskustannusarvio on 4,5 milj. euroa (alv 0 %). Hanke rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. 
Rakennuksen valmistuminen mahdollistaa Metsärinne 2-rakennuksen käytöstä poistamisen ja purkamisen.  
 
Rovaniemelle rakennettavan Koivuojankadun asuntojen (monitarpeisten tehostetun palveluasumisen yksi-
kön) rakentaminen (valmistumisarvio 9/2020). Kokonaiskustannusarvio on 3,2 milj. euroa (alv 0 %). Hanke 
rahoitetaan ARA:n investointiavustuksella (50 %) ja pitkäaikaisella korkotukilainalla. Rakennuksen valmistu-
minen edesauttaa laitoshoidon purkua.  
 
Kolpeneen digiloikka – asiakastietojärjestelmän päivityksen toteutus, Primus-kouluhallintaohjelman ja Wil-
man käyttöönotto, vakanssijärjestelmän käyttöönoton loppuunsaattaminen sekä sähköisen arkistoinnin, 
asianhallintaohjelmistojen ja Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmän asteittainen toteutus.   
 
Selvitetään seudullisen asumispalveluyksikön toteuttamisen vaihtoehdot Tunturi-Lappiin (Kittilä). Lähtökoh-
tana kuntien palveluja tukevan ja korvaavan asumispalvelun ja jalkautuvaa erityisosaamista turvaavan palve-
lun tuottaminen. Päätökset toteutuksesta ja toteuttamistavasta tuodaan valtuuston päätettäväksi.   
 
Käynnistetään tilakartoitus vaihtoehtoisten tilojen löytämiseksi Myllärintie 35:n vanhoissa laitosrakennuksissa 
sijaitseville asumispalveluille.   
 
Isompien rakentamis- ja peruskorjaustarpeiden ohella joudutaan budjetissa ottamaan huomioon usein kus-
tannuksiltaan merkittävät ja arvaamattomat remonttitarpeet, mm. huoneilmaongelmiin liittyvät korjaukset ja 
asiakaskohtaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin liittyvät remontit. Vuosikorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan erilli-
sen suunnitelman mukaisesti ja kustannukset on siirretty käyttötalouteen.  
 
Mäntyrinne 1:n osalta on varauduttu ylimääräisiin 100 000 euron poistoihin vuosina 2020 ja 2021. 
 
 
Vuosien 2021-2022 hankkeet 
 
Tulevien vuosien hankkeet tarkentuvat vuoden 2020 aikana, jolloin päivitetään kiinteistöstrategia.  
 
Pääkohteina vuonna 2020 käynnistyvien ja/tai suunniteltavien hankkeiden jatkaminen ja loppuun saattami-
nen. 
 
Laitoshoidon purkamisen jatkaminen hyödyntämällä vaihtoehtoisia asumisen ratkaisuja. 
 
Metsärinne 1 -rakennuksen peruskorjaus/vaihtoehtoisen tilan vuokraaminen/rakentaminen Myllärintie 35:ssä 
sijaitseville asumisyksiköille (Metsärinne 1 ja Mäntyrinne 1).  
 
Suunnitelmavuosina jatketaan digiloikkaa mm. vuonna 2020 käynnistyneiden järjestelmien käyttöönoton 
loppuunsaattaminen, sähköisen arkistoinnin, Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmän ja uuden talous- ja 
palkkahallinnon järjestelmän käyttöönotto sekä uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet toimintojen säh-
köistämiseen.  
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V Rahoituslaskelma 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TP 2018 TA 2019 + TA 2020 SU 2021 SU 2022

€ muutos € € € €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 732 487 447 667 715 617 675 000

Satunnaiset erät 0

Tulorahoituksen korjauserät -14 061

Toiminnan rahavirta yhteensä 718 426 447 667 715 617 675 000

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -342 544 -3 750 000 -4 675 000 -2 170 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 1 200 000 1 600 000 0

Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0 0

Investoinnit yhteensä -342 544 -2 550 000 -3 075 000 -2 170 000

Toiminnan ja investointien kassavirta 375 882 -2 102 333 -2 359 383 -1 495 000

Rahoituksen kassavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 3 000 000 3 700 000 1 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -113 619 -110 000 -120 000 -275 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Lainakannan muutokset yhteensä -113 619 2 890 000 3 580 000 725 000

Oman pääoman muutokset -30 015 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 153 799 0 0

Rahoituksen kassavirta yhteensä 10 165 2 890 000 3 580 000 725 000

Kassavarojen muutos 386 047 787 667 1 220 617 -770 000

RAHOITUSLASKELMA
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Asiakaspaikat tehtävittäin  
 
 

 
  

TP TA TA SU SU

2018 2019 2020 2021 2022

Kehitysvammahuolto

Pitkäaikainen kuntoutus 64 50 45 34 30

* tutkimus- ja kuntoutus 15 15 15 15 15

* lyhytaikainen laitoshoito 1 3 3 4 4

Asumisen palvelut 65 64 68.5 80 95

Päiväaikainen toiminta 81 82 91 91 91

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito 16 16 23 23 23

Peruskoulu

Ylläpitäjärahoituksen perusteena 

olevat oppilaspaikat 23 23 25 23

Asiakaspaikat tehtävittäin 

Liite 1 
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Liite 2 
 
Palvelujen alustavat hinnat  
 

 
 
                taulukko jatkuu seuraavalla sivulla ./.. 

 
 
 
 
  

Hinnoittelu- +/-

perusteet TA 2019 TA 2020 %

Asumisen palvelut

VAS1 Valmentava asumispalvelu käy ttöpäiv ä 231 231 0,0 %

VAS2 Valmentava asumispalvelu käy ttöpäiv ä 284 284 0,0 %

VAS3 Valmentava asumispalvelu käy ttöpäiv ä 426 426 0,0 %

PAS1 Tehostettu palveluasuminen käy ttöpäiv ä 187 187 0,0 %

PAS2 Tehostettu palveluasuminen käy ttöpäiv ä 215 215 0,0 %

PAS3 Tehostettu palveluasuminen käy ttöpäiv ä 281 281 0,0 %

PAS4 Tehostettu palveluasuminen käy ttöpäiv ä 374 374 0,0 %

PAS5 Tehostettu palveluasuminen käy ttöpäiv ä 231 231 0,0 %

PAS6 Tehostettu palveluasuminen käy ttöpäiv ä 261 261 0,0 %

TAS1 Tehostettu tukiasuminen käy ttöpäiv ä 125 125 0,0 %

TAS2 Tehostettu tukiasuminen käy ttöpäiv ä 150 150 0,0 %

Erityisen tuen palvelut (laitoshoito)

VAK2 Vaativa asuminen ja kuntoutus käy ttöpäiv ä 287 287 0,0 %

EVK1 Erittäin vaativa käy ttöpäiv ä 323 323 0,0 %

EVK2 Poikkeukselliset resurssitarpeet käy ttöpäiv ä 484 484 0,0 %

EVK3 Poikkeukselliset resurssitarpeet käy ttöpäiv ä 645 645 0,0 %

LAP4 Lyhytaikainen asuminen käy ttöpäiv ä 261 261 0,0 %

LAP1 Lyhytaikainen asuminen käy ttöpäiv ä 323 323 0,0 %

LAP2 Lyhytaikainen asuminen käy ttöpäiv ä 484 484 0,0 %

LAP3 Lyhytaikainen asuminen käy ttöpäiv ä 645 645 0,0 %

PALVELUT JA HINNASTO
Hinta/Suorite
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Hinnoittelu- +/-

perusteet TA 2019 TA 2020 %

Asiantuntijapalvelut

KUNT.NLA1 Kuntoutuspoliklinikka / käynti käy nti 1 350 1 350 0,0 %

KUNT.NLA2 Kuntoutuspoliklinikka / käynti käy nti 759 759 0,0 %

TJ1 Tutkimusjaksot käy ttöpäiv ä 759 759 0,0 %

TJ2 Tutkimusjaksot käy ttöpäiv ä 827 827 0,0 %

TJ3 Tutkimusjaksot käy ttöpäiv ä 894 894 0,0 %

AK1 autismikuntoutus käy ttöpäiv ä 577 577 0,0 %

AK2 autismikuntoutus käy ttöpäiv ä 625 625 0,0 %

AK3 autismikuntoutus käy ttöpäiv ä 712 712 0,0 %

KJ1 Kuntoutusjakso 1/vrk käy ttöpäiv ä 577 577 0,0 %

KJ2 Kuntoutusjakso 2/vrk käy ttöpäiv ä 625 625 0,0 %

KJ3 Kuntoutusjakso 3/vrk käy ttöpäiv ä 712 712 0,0 %

Päiväaikainen toiminta    

Kokopäivätoiminta ryhmässä käy ttöpäiv ä 78 78 0,0 %

Kokopäivätoiminta käy ttöpäiv ä 146 146 0,0 %

Kokopäivätoiminta, vahva henkilökohtainen tuki käy ttöpäiv ä 180 180 0,0 %

Puolipäivätoiminta käy ttöpäiv ä 39 39 0,0 %

Puolipäivätoiminta, lisätuettu käy ttöpäiv ä 78 78 0,0 %

Koululaisten/opisk. iltapäivähoito käy ttöpäiv ä 71 71 0,0 %

Koululaisten kokopäivätoiminta käy ttöpäiv ä 146 146 0,0 %

Työvalmennus, puolipäivä käy ttöpäiv ä 78 78 0,0 %

Työvalmennus, kokopäivä käy ttöpäiv ä 146 146 0,0 %

Leiritoiminta ryhmässä käy ttöpäiv ä 125 125 0,0 %

Leiritoiminta, lisätuettu ryhmässä käy ttöpäiv ä 175 175 0,0 %

Leiritoiminta, lisätuettu käy ttöpäiv ä 200 200 0,0 %

Leiritoiminta, vahva henkilökohtainen tuki käy ttöpäiv ä 250 250 0,0 %

Kesäkurssit, päiväaikainen käy ttöpäiv ä 50 50 0,0 %

Kesäkurssit, päiväaikainen, yksi päivä käy ttöpäiv ä 60 60 0,0 %

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut  

Kuntoutusohjaus/nepsyvalmennus yksilö tunti 140 140 0,0 %

Ryhmävalmennus ja -opetus tunti 100 100 0,0 %

Kuntoutusohjaus päiväkäynti tunti 253 253 0,0 %

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus tunti 127 127 0,0 %

Perustason tulkkaus tunti 85 85 0,0 %

Vaativan tason tulkkaus tunti 110 110 0,0 %

Materiaalin valmistus tunti 85 85 0,0 %

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut tunti 140 140 0,0 %

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut, puolipv puolipäiv ä 420 420 0,0 %

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut, kokopv kokopäiv ä 840 840 0,0 %

Peruskouluopetus

OPE1 Oppilaiden kotikuntakorvaus päivä 26 26 0,0 %

OPE2 Opetus lyhytaikaisessa laitoshoidossa oleville päivä 130 140 7,7 %

OPE3 Opetus tukijaksot  päivä 172 185 7,6 %

PALVELUT JA HINNASTO
Hinta/Suorite
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Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, tuki- ja osaamiskeskus 
Myllärintie 35 
96400 Rovaniemi 
www.kolpene.fi 
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi 
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