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Talousarvio 2022 
Taloussuunnitelma 2023-2024 
 
 
 

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 pe-
ruskoululakiin perustuvia tehtäviä jäsenkuntien päätöksen mukaan. Kuntayhtymä vastaa myös Pohjois-Suo-
men 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 600 ja henkilökun-
taa noin 370.  
 
Kolpeneen palvelutuotanto koostuu asumisen palveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, peruskoulusta, kuntou-
tusohjaus- ja kommunikaatiopalveluista, moniammatillisista asiantuntijapalveluista sekä pitkä- ja lyhytaikai-
sesta kuntoutuksesta. Keskeisiä asiakasryhmiä kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi ovat autismin kirjon 
henkilöt. 
 
Hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudis-
tusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lainsäädännön mukaan erityishuoltopiirit 
siirtyvät voimaanpanolain 20 §:n mukaisesti varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen hyvinvointialueille ja 
lakkaavat olemasta. Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  
 
Talousarviota valmistellaan tilanteessa, jossa toimintaa ja voimavaroja haastavat Lapin hyvinvointialueen 
valmistelu, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointivaikeudet, jäsenkuntien kireä taloudellinen ti-
lanne sekä koronapandemian jälkimainingit. Kuntayhtymä jatkaa taloutensa ja toimintojensa uudistamista ns. 
hyvinvointialuekuntoon. Kaikissa toimissa ja suunnitelmissa otetaan huomioon tulevan Lapin hyvinvointialu-
een tarpeet sekä tulevat ja lainsäädännölliset muutokset.     
 
Talousarvion valmistelussa on huomioitu seuraavat toimintaympäristön keskeiset muutostekijät:   
 

• siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023  

• valmisteilla olevat lainsäädännön uudistukset (mm. vammaislainsäädännön uudistus, itsemääräämis-
oikeuslainsäädäntö (IMO), joita valmistellaan voimaan tulevaksi vuoden 2023 alusta ja asiakasmak-
sulaki).  

• digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen sekä 

• osaamisen kehittäminen.  
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1.2. Toimintaa ohjaavat arvot ja yleiset toimintalinjat  
 

1.2.1. Kuntayhtymän visio, arvot ja toiminta-ajatus 
 
Kuntayhtymän visio 2025 ja arvot 
       

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

                          
                                  

 
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, sosiaalihuollon asiakaslaki ja perusopetuslaki.  
 
 

Suunnitelmakauden strategia (vuosi 2022) 
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen tavoitteena on vammaisten henkilöiden vaativien erityispalvelujen to-
teuttaminen ja kehittäminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti Lapin maakunnan 
alueella. Tavoitteena on vastata myös tulevaisuudessa Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden vaa-
tivista erityispalveluista ja tukea asiantuntijuudella maakunnan perustason palveluja.  
 
Strategiset valinnat ja linjaukset antavat pohjan kuntayhtymän toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle ja ovat 
läpileikkaavina kaikessa toiminnassa.  
 
 
 

•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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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 Lapin hyvinvointialueella. 
3.   Kuntayhtymä on haluttu työpaikka, jossa työskentelee osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 

 

Strateginen tavoite/ Vaikutta-
vuuden näkökulma 

Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

Asiakaslähtöinen ja palvelu-
henkinen organisaatiokulttuuri. 

Palvelut järjestetään oikea-aikaisesti ja 
asiakkaat saavat palvelutarvetta vas-
taavaa palvelua.  

Palveluihin pääsyn mittarit määri-
tellään vastuualueittain lainsää-
dännön velvoitteet huomioiden.   
 

Palvelujen laadun turvaaminen  Laadunhallintajärjestelmään siirtymi-
nen 

Sertifioitu laadunhallintajärjes-
telmä käytössä v. 2022 -2023 

Osallisuuden lisääminen  Kuntayhtymän 60. toimintavuoden juh-
listaminen.  
 

Tapahtuman/tapahtumien järjestä-
minen koko maakunnan kehitys-
vammaisille juhlavuonna 2022 

 

Strateginen tavoite/ Proses-
sien ja rakenteiden näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

Kehitysvammaisten ja autis-
minkirjon henkilöiden vaativien 
erityispalvelujen turvaaminen 
Lapin hyvinvointialueella 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen 
palvelukokonaisuuden ja organisaa-
tion kehittäminen ns. hyvinvoin-
tialuekuntoon  
 
Aktiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus 
Lapin hyvinvointialueen valmisteluor-
ganisaation sekä maakunnan muiden 
toimijoiden kanssa 
 

Hyvinvointialueelle integroitavat 
vammaisten vaativat erityispalve-
lut ovat selkeästi organisoituneet 
ja toimivat 31.12.2022 

Perusopetuksen järjestämis-
vastuun ratkaiseminen. 
 
 

Päätös järjestämisvastuun siirtämi-
sestä tehdään vuonna 2022. 

Järjestämisvastuu siirtyy Rovanie-
men kaupungille 1.8.2022  

Tiedolla johtaminen  Johtaminen perustuu ajantasaiseen ja 
oikeaan mitattavaan tietoon, joka tuo-
tetaan automaattisesti johdon avuksi  

Keskeisimmät kohdennetut rapor-
tit ovat valmiit erilaisille käyttäjille  

 

Strateginen tavoite/ Talou-
den ja resurssien näkökulma 

Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

Kuntayhtymän toiminta ja ta-
lous ovat tasapainossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotettavien palveluiden hinnoittelua 
tarkistetaan edelleen vastaamaan pa-
remmin niiden aiheuttamia kustannuk-
sia. 
 
 
Investoinneissa otetaan huomioon tu-
leva sote-rakenne ja velkaantuminen 
pidetään hallittuna.  

Tilikauden tulos on vähintään 0. 
 
Lainakanta ja talous pysyvät tasa-
painossa eli lainojen hoitaminen 
onnistuu hyvin.   

Tiloja, tietojärjestelmiä ja palve-
luympäristöjä kehitetään järjes-
telmällisesti.  

Kehittämisessä otetaan huomioon 
muuttuvat asiakas- ja osaamistarpeet 
ja toimintaympäristöt sekä tuleva Lapin 
hyvinvointialue.  

Investointisuunnitelmaa toteute-
taan suunnitellusti, virtuaaliset pal-
velut ovat aktiivisessa käytössä.     
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Strateginen tavoite/Henkilös-
tönäkökulma 

Toimintasuunnitelma/tavoitetaso Arviointikriteerit/mittarit 

Osaava ja hyvinvoiva henki-
löstö. 

Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja 
kehitetään aktiivisen koulutustoimin-
nan avulla.  
 
Henkilöstön työhyvinvoinnin kokemus 
lisääntyy. 
   
Aktiivisen tuen mallin aktiivinen käyttö. 

Koulutuspäivien määrä/työntekijä 
on keskimäärin vähintään kolme 
 
 
Työhyvinvointikyselyn (ParTy) tu-
los paranee (v. 2022 alussa)  
 
Sairauspoissaolot alle 19 pv/tt  

Kolpeneen tuki- ja osaamis-
keskus on haluttu työpaikka. 
 

Rekrytointiprosessin uudistaminen 
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita 
 
Henkilöstöä rekrytoidaan pysyviin 
virka- ja työsuhteisiin.  
 
Urapolkusuunnitelman laatiminen 
 
Henkilöstön pysyvyyden parantaminen 
(pitovoima) 

Rekrytoinnin prosessikuvaus val-
mis 2022 
 
 
 
 
 
Vaihtuvuusprosentit (alkaneet/ 
päättyneet palvelusuhteet) pysy-
vät samana kuin TP 2020.  
 

Onnistunut liikkeenluovutus   Yhteistoimintamenettelyn toteuttami-
nen osana hyvinvointialueen muodos-
tamista  

Yhteistoimintamenettelyt on läpi-
käyty 31.12.2022 mennessä  

 
 
 
 

 

1.2.2. Henkilöstösuunnitelma  
 
 
Kuntayhtymän varsinaisen toiminnan henkilöstön vakanssien määrä vuoden 2022 talousarviossa on 385.  
 
Henkilöstösuunnitelmassa 2022 vahvistetaan henkilöstömäärät vastuualueittain. Vuoden 2022 vakinaisia ja 
määräaikaisia henkilöstömääriä verrataan vuoden 2021 vastaaviin määriin.  Henkilöstömäärissä tapahtuneet 
muutokset ilmoitetaan omassa sarakkeessa. Lisäresurssiksi palkatut työntekijät on lisätty henkilöstötauluk-
koon vaativan erityisen tuen ja asumisen palveluissa vuodesta 2020 alkaen.  Henkilöstön yhteiskäyttö vastuu-
alueiden välillä näkyy ns. puolikkaina työntekijöinä. Kesken toimintavuoden palkattavat työntekijät näkyvät 
myös taulukossa. Työntekijämäärä kasvaa erityisesti asumisen palveluissa Tunturi-Lapin asumisyksikön avau-
tumisen myötä.  
 
Henkilöstön muuttuvia mitoitustarpeita säädellään määräaikaisilla työsuhteilla tilanteissa, joissa asiakasmäärä 
lisääntyy tai yksilöllisen tuen tarpeen määrittelyn (poikkeukselliset tai erittäin vaativat hoidolliset tilanteet) mu-
kaan tarvitaan lisäresurssia. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strateginen valinta on tarjota pysyviä virka- 
ja työsuhteita. Rekrytoinnin haasteet sekä hoivahenkilöstön että asiantuntijoiden osalta ovat jatkuvia. Hallitus 
voi päättää, että talousarviossa hyväksyttyjen vakanssien täyttäminen on luvanvaraista ja edellyttää täyttölu-
van hakemista hallitukselta.   
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                                       ./.. 

TP TA TA SU SU

Tehtävä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Muutos Henkilöstö Henkilöstö 

2020 2021 2022 2021/2022 2023 2024

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Asumisen palvelut 

1 1 1 1 1

Palveluesimies 4 4,3 5,5 1,2 1 1

Asiantuntijasairaanhoitaja 0,2 0,2 0,2 0,2

Sairaanhoitaja 7 7 9 2 9 9

Asumisen ohjaaja 60 56 75 19 78 80

Varahenkilöstö 2 9 7 13 14

13 13 16 3 17 17

Kotiavustaja 4 3,5 7 3,5 7 7

Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 1 1 1

Työvuorosuunnittelija 1 1 1 1

Asiakassihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5

Laitoshuoltaja 1 2,4 3,5 1 3,5 3,5

Yhteensä 91 90,4 128,7 38,2 132,2 135,2

Vaativan erityisen tuen palvelut

1 1 1 1 1

Palveluesimies 4 3,7 3,5 -0,2 3,5 3,5

Asiantuntijasairaanhoitaja PKL 1 0,8 0,6 -0,2 0,6 0,6

12 13 13 13 13

14 16,5 15,5 -1 14,5 14,5

55 65 61,5 -3,5 61,5 61,5

Päivätoiminnan ohjaaja 5 5 5 5

1 1 1 1 1

6 5,5 5,5 5,5 5,5

Varahenkilöt 13 10 8 -2 8 8

Kuntoutusohjaaja 1 1 2 1 3 3

Liikunnanohjaaja 1 1 1 1 1

Asiakassihteeri 0,5 0,5 0,5

Yhteensä 109 123,5 118,1 -5,9 118,1 118,1

Tutkimus ja kuntoutuspalvelut

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

3 2,8 2,8 2 2

2 2 2 2 2

1 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

Kuntoutussuunnittelija 1 1 1 1

Yhteensä 13 14,8 15,8 1 15 15

Päiväaikainen toiminta

1 1 1 1 1

Palveluesimies 1 1 2 1 2 2

20 21 19 -2 21 21

4 4 5 1 0 0

4 8 8 8 8

Päivätoiminnan ohjaaja 26 24 24 26 26

Päivätoiminnan ohjaaja oppisop. 2

Varahenkilö 2 3 4 1 4 4

Työhönvalmentaja 3 3 4 4

Työvuorosuunnittelija (toiminnanohjaaja) 1 1 1 1 1

0,5 0,5 1 0,5 1,5 1,5

Yhteensä 61,5 63,5 68 4,5 68,5 68,5

Kehitysvammahuolto yhteensä 274,5 292,2 330,6 37,8 333,8 336,8

Asumisen ohjaaja

Palvelupäällikkö 

Toiminnanohjaaja

Palvelupäällikkö

Sairaanhoitaja

Toiminnanohjaaja

Palvelupäällikkö

Hoitoapulainen

Laitoshuoltaja

Kuntoutuspäällikkö

Sosiaalityöntekijä

Ylilääkäri

Apulaisylilääkäri/lääkäri

Fysioterapeutti

Psykologi

Puheterapeutti

Toimintaterapeutti

Asiakassihteeri

Toiminnanohjaaja

Koulunkäynninohjaaja

Hoitaja/päivätoiminnan ohjaaja -hoitaja

Laitoshuoltaja
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VAMMAISPALVELUT

1 1 1 1 1

Viittomakielen tulkki 2 2 2 2 2

Puhevammaisten tulkki/kuntoutusohj. 2 4 4 4 4

Kuntoutusohjaaja 4,5 4 4 4 4

Yhteensä 9,5 11 11 11 11

PERUSOPETUS

Myllärin koulu

1 1 1

7 6 5 -1

Erityisopettaja 1

2 1,5 2 0,5

1

18 19 20 1

0,5 0,5 -0,5

Yhteensä 28,5 29 29 0

YLEISHALLINTO JA TUKIPALVELU

Yleishallinto ja toimistopalvelut

1 1 1

Talous- ja hallintopäällikkö 1 1 1

Tietohallintokoordinaattori 1 1

1 1,5 1 -0,5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Projektipäällikkö (investoinnit) 2 0,8 -0,8

Kiinteistöpalvelut

Huoltomestari 1 1 1

Ammattimies 3 3 2 -1

Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 1

Laitoshuoltaja 0,4 1,4 0,4 -1

1 1 1

Kiinteistönhoitaja 0,5 1 -0,5

Yhteensä 15,4 14,2 14,4 -0,8

Kuntayhtymän varsinainen 

toiminta yhteensä 327,9 346,4 385 37 344,8 347,8

KEHITTÄMISTOIMINTA

Kolpeneen tuki ja osaamiskeskuksen hallinnoimat hankkeet, myös sote-hankkeet

1 2 1 -1 1

2 2,5 1 -1,5 1

1,5 6 4,5 -1,5 6

1 5 -5

Saamekoordinaattori 1 2 2 2

3 2 7 5 7

Terveydenhuollon asiantuntija 2 1 7 6 7

Yhteensä 11,5 18,5 22,5 4 24

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

0,5 0,5 0,5 0,5 1

0,5 0,5 0,5 0,5 1

1,5 2,25 1 -1,25

2 0,5 0,5

1 1 1 1

Kehittäjä-työntelkijä 0,5 0,5 0,5

Erityisasiantuntija 1 2

Toimistosihteeri 1 1 1 1

Suunnittelija 1,5 2,5 -2,5 2

1 1 1 1 1

Yhteensä 10,5 6,75 6 -0,75 4 7

Kehittämistoiminta yhteensä 22 25,25 28,5 3,25 28 7

Kuntayhtymän johtaja

Kuntoutussuunnittelija

Rehtori

Erityisluokanopettaja

Toiminnanohjaaja

Hoitaja

Koulunkäynninohjaaja

Laitoshuoltaja

Kehitysjohtaja

Toimistosihteeri

Taloussihteeri

Hallinnon sihteeri

Palvelussuhdesihteeri

Kehittäjä-suunnittelija 

Autonkuljettaja

Hankejohtaja

Projektipäällikkö

Sosiaalihuollon erityisasiantuntija

Osallisuuskoordinaattori

Suunnittelija

Kehittämispäällikkö

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä

Projektipäällikkö

Projektityöntekijä

Talous- ja henkilöstösuunnittelija
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1.2.3. Organisaatiokaavio  
 
 

 

 
 

Valtuusto 

 

21 jäsenkuntaa, 

joista 51 jäsentä 

Hallitus 

 

7 jäsentä 

Tarkastuslautakunta 

 

5 jäsentä 

Yleisjohdon johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja 

 

Erityishuollon johtoryhmä 

Kehitysvamma-

huolto 
Vammaispalvelut  Perusopetus 

Hallinto,  
muut tehtävät 



 
 
 
 

10 
 

1.3. Talousarvion laadinnan perusteet  
 

1.3.1 Jäsenkuntien esitykset ja lausunnot 
 
 
Kuntayhtymän jäsenkunnilta on perussopimuksen mukaisesti pyydetty lausunto talousarvion laatimista varten 
17.9.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 13 lausuntoa.  
 
Lausuntopyynnössä tiedusteltiin kuntien tarpeita:  
 

1. Asumisen palvelujen osalta kannanottoa lyhytaikaisen asumispalvelun ja kotiin annettavan valmen-
nuksen ja ohjauksen tarpeille Kittilä ja Rovaniemellä. 

 
Lyhytaikaisen asumispalvelun tarvetta ilmeni jonkin verran Tunturi-Lapin ja Itä-Lapin kuntien lausun-
noissa. Kittilä koettiin myös vaihtoehdoksi Rovaniemellä järjestettävälle lyhytaikaiselle asumispalve-
lulle lyhyempien etäisyyksien vuoksi.   

 
2. Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut osalta kuntien kiinnostusta poliklinikkapalvelujen ja tahdosta riippumat-

toman erityishuollon palvelujen toteuttamiseen siten, että osa työryhmästä tulee kunnasta (esimerkiksi 
lääkäri).   
 
Useampi kunta (7/13) piti mahdollisena esimerkiksi omalääkärin osallistumista joko poliklinikkapalve-
lujen toteuttamiseen tai tahdosta riippumattoman erityishuollon palvelujen toteuttamiseen oman kun-
talaisen osalta resurssien puitteissa.   

 
3. Jalkautuvien kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen osalta palautetta, toiveita ja arviota palve-

lujen tarpeesta ja saavutettavuudesta.  
 
Kotiin, kouluun ja varhaiskasvatukseen tuotavilla kuntoutuksen palveluille on tarvetta ja niitä on hyvin 
saatavilla.  Esitettiin myös toive raportoinnista/kirjallisten palautteiden toimittamisesta käynneistä vii-
meistään kun maksusitoumus päättyy. Jalkautumisen ja paikallisen ohjauksen lisäämistä toivottiin 
edelleen jatkettavan.  

 
4. Vaativan erityisen tuen palvelujen (laitoshoito) osalta leiritoiminnan lisääntyvää tarvetta lapsille ja nuo-

rille kesäaikana. 
 
Osa kunnista ilmaisi kiinnostuksensa leiritoiminnan ostamiseen. Lisääntyvää tarvetta leiritoiminnan 
järjestämiseen ei lausuntojen perusteella kuitenkaan ole.  

 
5. Rovaniemellä järjestettävän päiväaikaisen toiminnan osalta kiinnostusta etäohjauksellisen päiväaikai-

sen toiminnan tarpeeseen sekä tarvetta lisääntyvään aikuisille suunnatun kesäleiritoiminnan järjestä-
miseen (asiakkaat maksavat itse osallistumisen). Kiinnostusta etäohjauksen kautta tapahtuvaan päi-
väaikaiseen toimintaan ilmeni jonkin verran esim.  tukipalveluasiakkaille, kotona asuville asiakkaille.  
Lisääntyvää tarvetta aikuisten leiritoiminnalle ei ilmennyt. Tilanteen todettiin voivan muuttua molem-
pien asioiden osalta.  

 
6. Lisäksi lausuntopyynnössä kysyttiin kuntien koulutustoiveita ja –tarpeita.  

 
Koulutustoiveita esitettiin mm seuraavista koulutuksista Avekki-koulutus, rajoitustoimenpiteet ja itse-
määräämisoikeuden toteutuminen, tukiviittoma-koulutus, haastavat asiakastilanteet, autismikoulutuk-
set.  

 
Kuntien lausuntojen perusteella Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksella on selkeä rooli palvelujen tuottajana 
ja järjestäjänä. Tuki- ja osaamiskeskuksen tulee tuottaa Lapin maakunnassa ne erityisosaamista vaativat ke-
hitysvammahuollon palvelut, joita kunnat eivät itse tuota. Palvelutuotannossa tulisi erityisesti ottaa huomioon 
vaikeimmin kehitysvammaisten laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen, kuntoutuksen, lasten ja nuorten tut-
kimus- ja kuntoutuspalvelujen sekä kriisi- ja akuuttihoidon palvelujen tarjonnan riittävyys jäsenkuntien tarpei-
siin.  
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1.3.2. Palvelujen hinnoitteluperusteet  

 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen talousarvio vuodelle 2022 on valmisteltu tiukasti ja jäsenkuntien talous-
tilanne huomioiden. Palvelujen hinnoittelun perusteena on perussopimuksen mukainen omakustannushinta, 
joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, pääomakustannukset sekä pois-
tot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Palveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuo-
lisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 10 % korotettuna.   

Palvelujen hinnoitteluperusteiden yleiset linjat pysyvät ennallaan. Palvelujen hinnoittelussa on tavoitteena 
sekä yksikköhintojen kustannusvastaavuuden tarkentuminen että palvelujen entistä parempi vastaavuus asi-
akkaiden tarpeiden ja palvelujen tilaajan kannalta. Talousarvion vuoden 2022 palvelujen tuottamisen aiheut-
tamia toimintakulut sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien 
käyttöpäivähintojen yleistä korottamista. Kustannusvastaavuutta on parannettu korottamalla tai alentamalla 
yksittäisten palvelutuotteiden hintoja sekä poistamalla ja lisäämällä hintaryhmiä.    
 

Liitteessä nro 1 on esitetty talousarvion tulo/menoarvioihin sekä suoritteiden hinnoitteluperusteisiin pohjautuvat 
alustavat jäsenkunnilta v. 2022 perittävät hinnat. 

 
 

1.3.3. Suoritearviot ja tuottojen arviointiperusteet 
 

Toiminnan rahoitus perustuu pääosin jäsenkunnilta perittäviin myyntituloihin. Peruskoulutoiminta saa oppilas-
määrään perustuvan rahoitusosuuden sekä Valtiovarainministeriöstä että Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rahoitus tulee suoraan valtionavustuksena. 

Palveluhintoihin ei ole tehty yleiskorotusta. Pitkäaikaisen kuntoutuksen vähentyessä vielä laitoshoidossa ole-
vien asiakkaiden asuminen ja kuntoutus ovat entistä yksilöllisempää, vaativampaa ja kustannuksiltaan kalliim-
paa. Vaativan erityisen tuen (laitoshoidon) palveluissa on korotettu kolmea hintaryhmää perusteena mm. 
lääke- ja ravintopalvelujen hintojen nousu. Lisäksi vaativan erityisen tuen palveluihin on luotu uusia hintaryh-
miä (arviointijakso ja lyhytaikainen hoito, jatkuva henkilökohtainen tuki).  Asumisen palveluihin on luotu kaksi 
uutta hintaryhmää tehostettuun palveluasumiseen vastaamaan paremmin asiakkaiden hoidollisuuteen. Lisäksi 
on laskettu tehostetun valmentavan asumispalvelun hintaa.  Asiantuntijapalveluissa on tehty hinnankorotuksia 
kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen työntekijöiden tunti/käyntiperusteisiin hintoihin sekä korotettu 
kuntoutusjakson hintaa. Kaikkien hinnanmuutosten tavoitteena on luoda parempi vastaavuus todellisiin kus-
tannuksiin.   
  
Tuki- ja osaamiskeskuksen koko toiminnan palvelusuoritteiden toteutumisarvio on vuoden 2022 talousarviossa 
on 75 320 suoritetta, missä on laskua noin 2 % vuoden 2021 talousarviosta. Kehitysvammahuollon suoritteet 
kasvavat 2 % suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon. Kehitysvammahuollon sisällä asumisen palvelujen 
(31 666 + 9 %) ja asiantuntijapalvelujen (2 184 + 12 %) suoritteet kasvavat. Päiväaikaisen toiminnan käyttö-
päiväarvio on 9 % pienempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Suoritearviossa on otettu huomioon koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen Rovaniemen kaupungille perusopetuksen siirtymisen mukana. Vam-
maispalvelujen suoritteet vähenevät 2 % ja peruskoulutoiminnan 49 %. Peruskoulutoiminta on budjetoitu vain 
seitsemälle kuukaudelle vuodelle 2022.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 kaikki muutokset virkojen ja toimien määrissä. Virka- ja 
työehtosopimukset (KVTES, SOTE-sopimus, TS ja Lääkärisopimus) 2020 - 2021 ovat voimassa 28.2.2022 
saakka. Yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät vuonna 2022 ovat yhteensä noin 2 %.  
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Henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen varataan noin 64 000 euroa (100 euroa /vakanssi) ja henkilöstön 
työkykyä tukevaan Tyhy-toimintaan 56 000 euroa.   
 
 
Muut kulut 
Talousarviossa on varauduttu ostopalvelujen osalta kulujen nousuun. Ostopalveluina hankitaan edelleen kas-
vava osa kuntayhtymän tukipalveluista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Sarastia Oy:ltä. Sa-
rastia Oy yhdenmukaistanut hinnoittelumalliaan 1.1.2021 alkaen. Palvelujen hinnoittelu koostuu prosessi- ja 
järjestelmäkohtaisista kustannuksista sekä volyymeihin ja erityispiirteet huomioiviin elementteihin. Sarastia 
Oy:n hintojen arvioidaan nousevan n. 10 % vuoden 2021 tasosta. Hintojen nousuun vaikuttaa osin palvelujen 
lisääntynyt käyttö.  Ravintopalvelut, materiaali- ja lääkevarastopalvelut hankitaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. 
Ravintopalveluiden osalta korotusvaraus on noin 3 %.   
 
ICT-palvelut hankitaan LapIT Oy:ltä. ICT-palvelujen kulut nousevat noin 10 %.  Puhtaanapidon palvelut han-
kitaan kilpailutuksen pohjalta ostopalveluina yleisiin tiloihin. Vuokrakulut kasvavat vuoden 2021 tasosta mm. 
päiväaikaiselle toiminnalle vuokrattujen lisätilojen vuoksi. Kuntayhtymällä on vuokratiloja Kittilässä, Kemijär-
vellä, Kemissä ja Rovaniemellä.  Lääkäripalveluja hankitaan Pihlajalinna Terveys Oy:ltä.   
 
Lämmityksen korotusvaraus on 2,3 %, sähkön 2,3 % ja veden 10 %.   
 
 
 

II Käyttötalous 
 

2.1. Talousarviovuoden tavoitteet ja talousarvio vastuualueilla 
 

2.1.1. Talousarvion sitovuus ja talousarvioasetelma 
 
Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2022) talousarviona sitovana noudatettavaksi. 
Talousarvion taloussuunnitelman vuosia 2023-2024 hyödynnetään Lapin hyvinvointialueen talousarvion val-
mistelussa. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion määrärahat ja tuloar-
viot tehtävien tasolla: kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, peruskouluopetus ja muut tehtävät ja hal-
linto.  Investointien määrärahat vahvistetaan aineettomien hyödykkeiden, peruskorjausten, irtaimen omaisuu-
den kokonaisuuksien sekä kiinteän omaisuuden osalta ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.  Talousarvioon 
sisältyy esitys, että valtuusto oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään talousarvion investointiosan si-
säisistä muutoksista. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on merkitty seuraa-
vasti (*). Investoinnit on esitetty sivulla 34.  
 

Talousarvion tehtäväkohtaiset määrärahat, tuloarviot sekä rahoitustarpeen kattamista ja mahdollisen rahoitus-
ylijäämän siirtämistä koskevat arviot ovat suhteessa valtuustoon sitovia. Toiminnan tavoitteista ovat valtuus-
toon nähden sitovia kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen ja peruskoulutoiminnan kokonaissuoritearviot.    

Kuntayhtymän hallitus vahvistaa valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat palveluista jäsenkunnilta 
perittävät hinnat sekä vastuualueiden käyttösuunnitelmat. Vuodesta 2021 lähtien käyttösuunnitelmat on su-
lautettu varsinaiseen talousarvioon ja käyttösuunnitelman erillisestä tekemisestä on luovuttu.  Vastuualuei-
den esimiehet vastaavat määrärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.  
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Talousarvioasetelmassa on viisi vastuualuetta; vaativan erityisen tuen palvelut, asumisen palvelut, asiantun-
tijapalvelut, opetus ja toiminta sekä yleishallinto ja tukipalvelut.                   

       
 
 
 
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 pal-
velut 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.   
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Taulukko (Tuloslaskelma)  

 

 

 Asumisen palvelujen palvelukuvaus    
 
Asumisen palveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville sekä autismin kirjon asiakkaille ja kehitysvammai-
sille monitarpeisille asiakkaille. Asuntoja on tällä hetkellä yhteensä 85.  Loppuvuodesta 2022 Tunturi-Lapin 
seudulliseen asumisyksikköön valmistuu 21 uutta asuntoa, jolloin asuntoja tulee olemaan yhteensä 106. 
Asumisen palveluja toteutetaan tehostettuina ryhmämuotoisina palveluina ja tukiasumisen palveluina sekä ko-
tiin annettavina palveluina Rovaniemellä ja Sodankylässä sekä jatkossa myös Kittilässä. Ryhmäasunnoissa 
järjestetään ryhmämuotoista asumista autismin kirjon asiakkaille ja monitarpeisille kehitysvammaisille asiak-
kaille. Asuntoryhmissä järjestetään yksilöllistä tehostettua asumista erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikui-
sille.  
Tukiasumista toteutetaan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen vuokraamissa vuokra-asunnoissa, jotka ovat 
normaalissa asuntokannassa. Tukiasuntoja on tällä hetkellä kolme kappaletta. Kotiin annettavia palveluja voi-
daan toteuttaa hyvin monimuotoisesti. Esimerkiksi Sodankylässä niitä toteutetaan tällä hetkellä ammattikoulun 
asuntolaan. 
  
 
 
 

TULOSLASKELMA

Selite TP 2020 TA 2021 TA-esitys 2022
Vertailu ed. 

vuoden ta

Vertailu ed. 

vuoden ta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 14 288 780 18 833 581 19 723 181 104,7 889 600,0

Maksutuotot 310 901 450 000 475 000 105,6 25 000,0

Tuet ja avustukset 7 861 -7 861,0

Vuokratuotot 16 855 13 800 17 020 123,3 3 220,0

Muut toimintatuotot 1 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 617 536 19 305 242 20 215 201 104,7 909 959,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -9 285 042 -11 570 890 -11 943 793 103,2 -372 903,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 571 876 -1 946 579 -2 045 942 105,1 -99 363,0

Muut henkilösivukulut -347 709 -431 455 -453 487 105,1 -22 032,0

Henkilöstökulut yhteensä -11 204 627 -13 948 924 -14 443 222 103,5 -494 298,0

Palvelujen ostot -636 379 -842 649 -950 115 112,8 -107 466,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -391 403 -317 236 -506 975 159,8 -189 739,0

Avustukset

Vuokrat -138 918 -182 538 -222 070 121,7 -39 532,0

Muut toimintakulut -22 101 -20 550 -44 670 217,4 -24 120,0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -12 393 428 -15 311 897 -16 167 052 105,6 -855 155

TOIMINTAKATE 2 224 108 3 993 345 4 048 149 101,4 54 804,0

Verotulot

Rahoitustuotot ja -kulut -35 239 0 -25 540 -25 540

VUOSIKATE 2 188 869 3 993 345 4 022 609 100,7 29 264,0

TILIKAUDEN TULOS 2 188 869 3 993 345 4 022 609 100,7 29 264,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 188 869 3 993 345 4 022 609 100,7 29 264,0
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet    
 
Palvelupäällikkö Katja Koivisto 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
taso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Nopea, oikea-aikainen ja asiak-
kaiden yksilölliset tarpeet huo-
mioiva reagointi.  

 
Asiakaspaikat täytetään kuukau-
den kuluessa paikan vapautu-
essa.  
 

 
Asiakaspaikkojen käyttöaste n.93% 
 

Yksilöllinen, turvallinen ja es-
teetön asuminen ja palvelut 
asiakkaan itsemääräämisoi-
keutta kunnioittaen. 
 
 

Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on 
laadittu kaikille asiakkaille kun-
tayhtymän ohjeistuksen mukai-
sesti. 
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelmien 
tarkistus on toteutettu erityishuol-
tolain mukaisesti. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on laadittu 
ja päivitetty kaikille asiakkaille 
31.12.2022 mennessä. (*) 
 

Laadun varmistaminen palve-
luissa. 

Asumisen palveluiden asiakaspa-
lautteiden seuranta. 

Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisten muis-
tutusten määrä alle 10 % palautteista. 

Yksilökeskeinen toiminta asia-
kastyössä. 

Asiakkaan palvelujen laatua kehi-
tetään yksilökeskeisen toimintata-
van avulla 

Yksilökeskeinen toimintakulttuuri toteu-
tuu asiakkaan elämässä ja työntekijöiden 
toiminnassa  

Prosessit ja rakenne 
Uudenlaisten yksilöllisten pal-
velumuotojen ja digitaalisten 
toimintamallien kehittäminen. 
 
 

 
Uusien palvelumuotojen ja toimin-
tamallien suunnitelmallinen ko-
keilu.  
Yhteistyöpalaverit kuntien, oppi-
laitosten  ja asiakkaiden verkosto-
jen kanssa, joissa arvioidaan uu-
sien palvelumuotojen toimivuutta. 

 
Yhteistyöpalaverit toteutuvat uusien pal-
velujen tiimoilta. 
 
 
 

Asiakastietojärjestelmien käy-
tön kehittäminen asiakkaan tar-
peita vastaavaksi 
 
 

Saga- Sosiatri asiakastietojärjes-
telmän käyttöönotto. Mediatrin 
perehdytyskansio on käytössä 
kaikilla asiakkailla 

Vakinaisesta henkilöstöstä 95% on suo-
rittanut Mediatri koulutuksen. Saga-So-
siatri –asiakastietojärjestelmä on käy-
tössä 31.12.2022 mennessä. Perehdy-
tyskansiot on laadittu ja päivitetty 
100%:sesti 31.12.2022 mennessä.  

Laatujärjestelmän jalkauttami-
nen v. 2021-2022 

Katselmoinnit ja itsearvioinnit 
tehty suunnitellusti. Auditoinnit 
aloitettu suunnitelman mukai-
sesti. Laatujärjestelmän doku-
mentit ja prosessit ovat ajantasai-
set. 

Laatujärjestelmän käyttöönotto on aloi-
tettu v.2021 aikana aikataulun mukai-
sesti ja käyttöönotto jatkuu v. 2022 (*) 

Henkilöstön osaamisen ja ym-
märryksen lisääminen sosiaali-
sen median suhteen. 
Digitaalisen näkyvyyden lisää-
minen. 

Näkyvyyden lisääminen sosiaali-
sessa mediassa ja sen kautta po-
sitiivisten mielikuvien luominen 
  

 

Kotiin annettavan valmennuk-
sen ja ohjauksen lisääminen ja 
kehittäminen. 

Kotiin annettavan valmennuksen 
ja ohjauksen palvelumuotoilu ja 
tuotteistaminen Kittilään.  

Kotiin annettavan valmennuksen ja oh-
jauksen aloitus Kittilässä 31.12.2022 
mennessä.  

Arviointijaksojen toteutuminen 
ja kehittyminen kaikkien muut-
tavien asiakkaiden kohdalla. 
 

Asiakkaan muuttaessa tehdään 
aina asumisvalmiuksien kartoitus. 
Asiakkaiden tuen tarve ja asumi-
sen taidot kartoitetaan kolmen 
kuukauden aikana, jonka perus-
teella määräytyy myös asiakkaan 
kuntahinta. 

Arviointijaksojen toteutuminen muuttojen 
yhteydessä. 
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Muuttovalmennuksen lisäämi-
nen.   
 
 

Asiakkaan muuttaessa neuvotel-
laan aina muuttovalmennuksen 
mahdollisuudesta kunnan 
kanssa.  

Muuttovalmennuksen toteutuminen pää-
sääntöisesti muuttojen yhteydessä. 

Talous ja resurssit 
Toiminta ja talous ovat tasapai-
nossa 

Asiakaspaikat täytetään suunni-
telmallisesti.  

Käyttöaste n. 93%. (*) 
Talousarvio toteutuu 100 %:sesti.  (*) 
 

Taloudellinen ja toiminnan huo-
mioiva henkilöstöresurssien 
käyttö 
 
 

Työvuorosuunnittelijan tehtävän-
kuvan kehittäminen.  
Työvuorojen suunnittelun tavoit-
teena henkilöstöresurssien koh-
dentuminen reaaliaikaisesti oikei-
siin paikkoihin. 

Työvuorosuunnittelijan tehtävänkuva 
selkeä, toimiva ja tavoitteiden mukainen 
31.3.2022 mennessä. 
 
 
 
 
 

Henkilöstönäkökulma 
Party kyselyiden ja niiden poh-
jalta tehtyjen kehittämissuunni-
telmien huomioonottaminen ja 
asioiden kehittäminen niiden 
pohjalta. 

Työyhteisökokousten ja kehittä-
mispäivien avulla kehitetään yh-
dessä henkilöstön kanssa konk-
reettisia tapoja parantaa ja kehit-
tää työhyvinvointia. 
Kehittämisiltapäiviä järjestetään 
erikseen asumisyksiköille sekä 
ammattiryhmittäin 

 
 
 
 
Kehittämisiltapäivät toteutuneet 100% 
31.12.2022. 

Muutosjohtajuus henkilöstön 
tukemiseksi isoissa muutok-
sissa. 
 
 
 
 
 
 

Esimiestyön kohdentaminen 
muutoksen tuomiin haasteisiin.  
Yhteistyön lisääminen toimintata-
pojen suunnittelussa työyhteisö-
kokousten ja kehittämispäivien 
avulla. 
Tiedottamisen, läpinäkyvyyden ja 
kuulluksi tulemisen lisääminen  
Toimintakulttuurin toimivuuden ja 
työhyvinvoinnin arviointia kyselyi-
den ja keskustelujen avulla. 
Koulutusten kohdentaminen seu-
dullisen asumisyksikön tarpeita 
vastaavaksi 

 
 
 
 
 

Esimiesten hyvinvoinnin ja 
osaamisen tukeminen isoissa 
muutoksissa. 

Kuulluksi tulemisen ja yhteistyön 
lisääminen palavereiden, kehittä-
mispäivien ja koulutusten avulla. 
Esimiesten hyvinvoinnin huomioi-
minen kaikessa johtamisessa. 

 

Henkilöstön perehdytyksen pa-
rantaminen, selkeyttäminen ja 
lisääminen. 

Perehdytystyökalun käyttöönotto. Perehdytystyökalu on käytössä vuonna 
2022 (*) 
 

Rekrytointiprosessin kehittämi-
nen ja digitaalisten alustojen 
käyttöönotto prosessin tueksi 
 

Rekrytointiprosessi on selkeä, toi-
miva ja nykyaikainen. Digitaalis-
ten työkalujen avulla tavoitetaan 
potentiaaliset työnhakijat. 

Valmis vuonna 2022 

 
 
 
 
Asiantuntijapalvelujen palvelukuvaus  
 
Asiantuntijapalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismikuntoutukseen erikoistu-
neita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. 



 
 
 
 

17 
 

Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan kun-
toutuspoliklinikkakäynteinä sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluna (lyhytaikaista laitoshoitoa). Kuntoutuspolikli-
nikkakäyntejä järjestetään myös kunta- ja etävastaanottoina mahdollisuuksien mukaan. Palvelumuoto ja pal-
veluun osallistuvat kuntoutustyöryhmän asiantuntijat valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.   
 
Konsultaatio- ja koulutustoimintaa tehostetaan uudella kustannuspaikalla digitaalisia keinoja ja etäyhteyksiä 
käyttäen. Tavoitteena on huolehtia tuki- ja osaamiskeskuksen eri vastuualueiden henkilöstön tasalaatuisesta 
erityisosaamisesta säännöllisiä alan perehdytyskoulutuksia järjestäen uusille työntekijöille. Kuntien osaamisen 
tueksi järjestetään räätälöityjä etäkoulutuksia erityisesti autismin kirjon, kehitysvammaisuuden, kommunikaa-
tion, itsemääräämisoikeuden, neuropsykiatrisen kuntoutuksen, valmennuksen ja ohjaamisen osaamisalueilta. 
Tehostetaan säännöllistä konsultaatiotoimintaa Lapin Diginepsy-klinikkahankkeen luomilla digitaalisilla toimin-
tatavoilla. Konsultaatiotoiminnalla pyritään tuottamaan nopeaa ja ratkaisukeskeistä apua ja tukea asiakkaan 
arjen haasteisiin ilman, että asiakkaita täytyy lähettää jonoihin eri tahoille.   
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet   
 
Kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
taso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Palvelut järjestetään oikea-ai-
kaisesti ja asiakkaat saavat 
palvelutarvetta vastaavaa pal-
velua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonotusaika alle 14 vrk kiireelli-
sessä tilanteessa ottaen huomi-
oon, että alaikäisiä ei voida hoitaa 
aikuisten yksiköissä. 
Uusien asiakkaiden määrä 
Diginepsy-hankkeessa kehitetty-
jen palvelutuotteiden pilointia jat-
ketaan kuntien ja sairaanhoitopii-
rien kanssa yhteistyössä. 
Ekollega.fi/Diginepsy-sivuston yl-
läpito ja sen palveluiden saavutet-
tavuuden varmistaminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sivustojen käyttäjämäärän seuranta. 

Positiivinen asiakaskokemus 
- asiakkaat 

- läheiset 

- yhteistyökumppanit 

 
 
 
Palvelujen laadun turvaaminen 

Kaikilta asiakkailta kerätään asiakaspa-
laute, mikäli palaute tulee suullisesti, 
vastaanottaja kirjaa sen lomakkeelle. 

- 80 % palautteista positiivisia  

Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisia muistu-
tuksia alle 10 % palautteiden määrästä. 
 
Osallistutaan sertifioidun laadunhallinta-
järjestelmän valmisteluun 
 

Asiakkaiden itsemääräämisoi-
keuden ja valinnanvapauden 
vahvistaminen. 
 

Kuntien osaamisen vahvistami-
nen tarjoamalla asiantuntija-apua 
kunnassa toimiville työryhmille. 
 
 
Asiakkaan ja läheisen näkemyk-
set on kirjattu kuntoutussuunnitel-
maan. 

Toteutettuja konsultaatioita on vähintään 
kymmenen. (*) 
 
 
 
 
Kaikissa kuntoutussuunnitelmissa. 

Prosessit ja rakenne 
Palveluprosessit selkiytyvät ja 
toimivat taloudellisesti ja asia-
kaslähtöisesti. 
 
  

Toteutetaan Valviran antamaa 
ohjeistusta tilanteissa, joissa 
kunta ei ole laatinut erityishuolto-
ohjelmaa Kolpeneen palvelukes-
kuksen palveluissa olevalle asiak-
kaalle. 
 

Laadittujen erityishuolto-ohjelmien 
määrä. 
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Monialaisen yhteistyön kehittämi-
nen kuntoutuskeskus Vuomassa. 
Järjestetään eri organisaatioiden 
(kunnat, shp:t, Kolpene) välisiä 
yhteisvastaanottoja uudessa 
sote-rakenteessa hyvinvointialu-
eella. 
Varaudutaan vammaislakien (ke-
hitysvammalaki ja vammaispalve-
lulaki) yhdistämisestä johtuvaan 
toiminnan muutokseen. 
Varaudutaan itsemääräämisoi-
keutta (IMO-laki) koskevaan lain-
säädäntömuutokseen 
Etävastaanottotoiminnan vakiin-
nuttaminen. 
 

Säännöllinen arviointi yhteistyöstä työ-
ryhmäpalavereissa. 
 
Yhteisvastaanottojen määrä 10. (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etävastaanottotoiminta on vakiintunut 
käytäntö. Kaikkiin asiakaspalavereihin 
mahdollistetaan etäyhteys.  
 

Kuntiin tieto asiakasjonotuksesta 
puolivuosittain, kuntien tarpeiden 
mukaiset asiakaskohtaiset neu-
vottelut. 

Asiakasjonotukset lähetetään tietoturval-
lista yhteyttä käyttäen kuntiin 31.3. ja 
31.10.mennessä.  

Talous ja resurssit 
Toiminta ja talous ovat tasapai-
nossa. 
 

 
Uusien palvelutuotteiden sisään-
ajo, markkinointi ja seuraaminen. 
Matkakustannusten alentaminen 
etävastaanottoja hyödyntämällä. 
Koulutustoiminnan keskittäminen 
yhden yksikön järjestämisvas-
tuulle. 

Talousarvio toteutuu 100 %. (*) 
 
 
 
 

Tietojärjestelmien kehittäminen  Saga-Sosiatri-asiakastieto-järjes-
telmän käyttöönotto saatetaan 
loppuun. 
  

Saga- käyttöönotto aloitetaan elokuussa 
2022. 

Henkilöstönäkökulma 
Osaava ja hyvinvoiva henki-
löstö 
 
 

Moniammatillisen osaamisen 
vahvistaminen. 

Avoimet tehtävät on täytetty. Rekrytointi-
prosessi on kuvattu. 
 

Etätyöskentelyn hyödyntäminen 
tilajärjestelyissä 
 

Etätyösopimusten määrä. 
 
 

Asiantuntijuuden varmistami-
nen 
 

Täydennyskoulutusseuranta, vä-
hintään 3 pv/henkilö. 

Yksikkökohtainen koulutussuunnitelma 
laadittuna 31.1.2022 mennessä. (*) 

Johtamisjärjestelmä on ajan-
mukainen, esimiestyötä ja 
työntekijää tukeva. 
 
 

Kehityskeskustelut toteutetaan 
vakituisille työntekijöille kerran 
vuodessa ennen seuraavan ta-
lousarviosuunnittelun aloitta-
mista. 

30.6.2022 mennessä. 
 
 
 

Kustannuspaikkojen palaverit 
kerran kuukaudessa. 
Asiantuntijapalveluiden yhteiset 
kehittämispäivät kaksi kertaa vuo-
dessa. 
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Lyhyt- ja pitkäaikaisen kuntoutuksen palvelukuvaus  
 
Vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asuminen, saattohoidon palve-
lut ja omaishoidon vapaan palvelut. Samaan toimintayksikköön kuuluvat poliklinikan sairaanhoito, varahenki-
löstö ja lyhytaikaisen rekrytoinnin palvelut.  Palvelut toteutetaan Rovaniemellä Kolpeneen tuki- ja osaamiskes-
kuksessa.   
 
Lyhyt- ja pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestetään autisminkirjon- ja monitarpeisille nuorille ja aikuisille 
Luodossa ja monitarpeisille aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille Mäntyrinne 2:lla.  Kuntoutuskeskus 
Vuomassa järjestettäviin ympärivuorokautisiin tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin kuuluvat mielenterveyskun-
toutus, perhekeskeinen autismikuntoutus ja monitarpeisten kehitysvammaisten kuntoutus. Lisäksi Vuomassa 
järjestetään lyhytaikaisen hoidon palveluita.  Pitkäaikaisen kuntoutuksen asiakaspaikkoja on 38, tutkimus- ja 
kuntoutuspaikkoja 15 ja lyhytaikaisen hoidon paikkoja neljä.  
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet  
 
Palvelupäällikkö Minna Halme 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
taso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Palvelut järjestetään asiakas-
lähtöisesti ja asiakkaat saavat 
oikea- aikaisesti palvelutar-
vetta vastaavaa palvelua 

 
Jonotusaika alle 14 vrk kiireelli-
sessä tilanteessa. 
Uusien asiakkaiden määrä 
 

 
 
 
 
 

Vaikuttavuus 
Myönteinen asiakaskokemus 
 
 

Asiakkaat, verkosto ja kunta ko-
kevat palvelun vastaavan yhteisiä 
tavoitteita 
Kuntakäynnit jäsenkuntiin ja asia-
kastyytyväisyyskyselyt toteute-
taan joka toinen vuosi. 
 
 

Kaikilta asiakkailta kerätään asiakaspa-
laute, mikäli palaute tulee suullisesti, 
vastaanottaja kirjaa sen lomakkeelle. 
- 80 % palautteista positiivisia 
Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisten muis-
tutusten määrä alle 10 % palautteista 
Vastanneista 75% kokee palvelun vas-
taavan tavoitteita 

Vaikuttavuus 
Asiakkaan palvelujen laatua 
kehitetään yksilökeskeisen toi-
mintakulttuurin ja ajattelun juur-
ruttamisella toimintaan.   
 

 
Yksilökeskeisen suunnittelun me-
netelmät ovat käytössä yksi-
köissä 80% asiakkaista 
 - tilastot (karttatyöskentely, 
vaaka, polku työkalu, riskiarvi-
ointi, tuettu päätöksenteko). 

 
Koulutusseuranta. Vakinaisesta henki-
löstöstä 80% on suorittanut Yks -koulu-
tuksen.  (*) 

Prosessit ja rakenne 
Palvelutuotteet vastaavat asi-
akkaan avun ja tuen tarvetta.  
 
 
 
 
 
 

 
Henkilöstömäärä- ja rakenne vas-
taavat palvelutuotteiden sisältöä.  
 
Asiakkaan toimintakyvyn ja tuen 
tarpeen kartoitus tehdään kaikille 
asiakkaille 

- uudet asiakkaat: arvioin-

tijakson toteuttaminen 

(3kk) palveluihin siirryttä-

essä 

- palvelutuotteet määritel-

lään asiakkaan yksilölli-

sen tarpeen mukaan 

 
Arviointijaksot toteutuvat kaikille uusille 
asiakkaille vuoden 2022 aikana.  
 
 
Henkilöstömäärän ja rakenteen kartoitus 
on tehty arviointijaksolla uusille asiak-
kaille. 
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Prosessit ja rakenne 
Yksilöllinen, turvallinen ja es-
teetön asuminen ja palvelut 
asiakkaan itsemääräämisoi-
keutta kunnioittaen 
 

 
Palvelu- ja hoitosuunnitelmat laa-
ditaan ja tarkistetaan kaikkien asi-
akkaiden osalta kaikille asiak-
kaille kuntayhtymän ohjeistuksen 
mukaisesti.  

 
Palvelusuunnitelmat on laadittu ja päivi-
tetty 100 %:sti 31.12.2022 mennessä (*) 
 

Prosessit ja rakenne 
Asiakastietojärjestelmien käy-
tön kehittäminen asiakkaan tar-
peita vastaavaksi. 

 
Mediatri asiakastietojärjestelmän 
hyödyntäminen /kehittäminen 
asiakasraportoinnissa 
 
 
Saga- Sosiatri asiakastietojärjes-
telmän käyttöönotto 
 
Mediatrin perehdytyskansio on 
käytössä kaikilla asiakkailla 
 
 
Hilmo tiedot kirjataan ohjeistusten 
mukaisesti kaikista asiakkaista 

 
Asiakasraportointi tehdään Mediatria 
hyödyntämällä kaikissa yksiköissä 
31.5.2022mennessä. 
Vakituisesta henkilöstöstä 95% on suorit-
tanut Mediatri koulutuksen.  
 
Saga-Sosiatri-asiakastieto-järjestelmä 
on käytössä 31.12.2022 mennessä. 
Perehdytyskansiot on laadittu ja päivi-
tetty 100%:sesti 31.12.2022 mennessä 
 
 
Raportoinnit on käytössä 30.12.2022 
mennessä 
 

Prosessit ja rakenne 
Asiakkaan itsemääräämislain 
säädännön muutoksiin ja vam-
maislakien yhdistymisestä joh-
tuvaan toiminnan muutokseen 
varautuminen 
 

 
Kehitetään toimintaa lainsäädän-
nön muutosten mukaiseksi toi-
mintavuoden aikana ja tiedote-
taan henkilöstöä ja asiakkaita tu-
levista muutoksista. 

 
 

Laatujärjestelmän käyttöönotto 
jalkauttaminen 2021- 2022 

Katselmoinnit ja itsearvioinnit  on 
laadittu suunnitellusti. 
Auditoinnit aloitettu suunnitelman 
mukaisesti 
Laatujärjestelmään dokumentit ja 
prosessit ovat ajantasaiset 

Laatujärjestelmän käyttöönotto on aloi-
tettu v 2021 aikana aikataulun mukaisesti 
ja käyttöönotto jatkuu v. 2022 (*) 

Talous ja resurssit 
Toiminta ja talous ovat tasapai-
nossa 

Asiakaspaikat täytetään suunni-
telmallisesti 
 

Asiakaspaikkojen täyttöaste 95%. (*) 
 
 

Tehtäväaluekohtaisessa määrä-
rahatavoitteessa pysyminen suo-
ritetoteumien/ tulojen mukaisesti 
Seuranta 11krt/vs, raportointi joh-
toryhmässä 

Talousarvio toteutuu 100%. (*) 
 
 

Henkilöstönäkökulma 
Osaava ja hyvinvoiva henki-
löstö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Party- työhyvinvointikyselyn to-
teuttaminen yksiköissä ja tulosten 
läpikäynti ja kehittämistavoitteet 
tehty kaikissa yksiköissä.  
 

Työhyvinvointikysely toteutetaan 
28.2.2022 mennessä 
Tulosten läpikäynti ja kehittämistavoitteet 
laadittu 30.6.2022 mennessä. 

Varautuminen Lapin hyvinvointi-
alueen tuomiin muutoksiin. Tie-
dottaminen tulevista muutoksista 
ja työpajoihin osallistuminen. 
 

Suunnitelmat toteutuu 100% 31.12.2022 
mennessä. 

Esimiestyön tuki ja osaamisen ke-
hittäminen ja varautuminen  sote- 
muutoksiin 

Kehittämispäivät 2x/vs toteutuu 100% 
31.12.2022 mennessä.  



 
 
 
 

21 
 

 
 

Aktiivisen tuen malli käytössä 
vastuualueella 
 

Interventioiden määrän seuranta 
31.12.2022 mennessä. 
 

Kehityskeskustelut toteutetaan 
kerran vuodessa henkilöstölle 

Kehityskeskustelut toteutetaan vakitui-
selle henkilöstölle 31.5.2022 mennessä.  
 

Koulutussuunnitelman mukaisten 
ammattialakohtaisten koulutusten 
toteutuminen.  

Koulutussuunnitelma tehty 31.1.2022 
mennessä. (*) 
 

Henkilöstön perehdytyksen kehit-
täminen intran perehdytysalustaa 
kokeilemalla ja kehittämällä 

Intran perehdytysalustan käytön arviointi 
30.4.2022 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskes-
kus on haluttu työpaikka 
 
 

Rekrytoinnin kehittäminen vas-
taamaan muuttuvia tarpeita 

- rekrytoinnin kuvaus ja 

ohjeiden päivittäminen  

- erilaisten rekrytointitapo-

jen kokeilu 

Lyhytaikaisen sijaisrekrytoinnin ja 
varahenkilöstön kehittäminen su-
juvaksi ja palveluiden tarpeita 
vastaavaksi 

- varahenkilöstön palvelu 

muutetaan vastuu-

aluekohtaiseksi 1.1.2022 

 
 
Rekrytointiohjeet päivitetty 30.4.2022 
mennessä (*) 
 
 
 
Toiminnan muutosten arviointi 
30.4.2022, 31.8.2022, 31.12.2022 

Johtamisjärjestelmä on ajan-
mukainen, esimiestyötä ja 
työntekijää tukeva. 

Henkilöstöä rekrytoidaan pysyviin 
työsuhteisiin ja tehtävänkuvat 
vastaavat toiminnan tarvetta. 
 
 

Määräaikaisen henkilöstön määrä 10% 
koko henkilöstön määrästä. (*) 
Tehtävänkuvat ovat ajantasaiset ja kirjal-
lisesti laadittu ja käsitelty työyhteisöko-
kouksissa 31.10.2022 mennessä.  

Henkilöstöä tuetaan toiminnan 
muutoksessa. 
Työntekijät tekevät tarkoituksen 
mukaisia tehtäviä. 

Työyhteisökokoukset toteutuvat suunni-
telmallisesti 1krt/kk.  

 
 
Päiväaikaisen toiminnan palvelujen kuvaus  
 
Myllärin Paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista tai yksilöllisesti eriytettyä 
päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ohjatun työtoiminnan lisääminen palveluvalik-
koon antaa asiakkaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin työtehtäviin sekä työpaikkoihin. Ohjattu työtoiminta 
on joko yksilöllistä tai ryhmämuotista. Toiminnan toteutuksessa lähtökohtana ovat KVANK:n Työn- ja päivätoi-
minnan valiokunnan luomat laatukriteerit sekä Green Care- Luontovoiman laatukriteerit. Päiväaikaista toimin-
taa tarjotaan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa asumisyksiköissä asuville, pitkäaikaisessa kuntoutuk-
sessa oleville, kotona asuville sekä Rovaniemen kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien palveluissa asu-
ville 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. Kuntoutusjaksoilla käyville asiakkaille Myllärin Pajalla on varattu oma ryhmä, jossa tehdään 
tiivistä yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa. Myllärin Pajan toimintaa toteutetaan 19 pienryhmässä 
yhteensä 110 asiakkaalle. Myllärin Pajan toiminta toteutuu kahdessa eri paikassa Varastotie 2:lla ja Myllärin-
tiellä; Myllärin Pajalla sekä Metsärinteellä. 
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Ammattiopisto Luovissa opiskelevien ja kotiasiakkaiden aamu- ja iltapäivätoiminta, Tupatiimi on osa Myllärin 
pajan toimintaa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Touhutupaan ja Nuokkariin haetaan vuosittain Ro-
vaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen kautta. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kaikille Myllärin 
koulun oppilaille, mutta on avoin myös muille kehitysvammaisille ja autismin kirjon piiriin kuuluville oppilaille. 
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 
Palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
taso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Valtakunnallisten Työn ja päi-
vätoiminnan valiokunnan laatu-
kriteerien käyttö päiväaikai-
sessa toiminnassa  

Yksilölliset ja tavoitteelliset asiak-
kaiden päiväaikaisen toiminnan 
suunnitelmat tehdään yhteis-
työssä asumisen ja kodin kanssa 

Jokaisella asiakkaalla on käytetty toimin-
nan suunnittelussa vähintään kahta laa-
tukriteeriä, joita toteutetaan sekä arvioi-
daan toimintakauden aikana 

Laatukriteerien itsearviointilo-
make 

Itsearviointilomakkeen kautta ar-
vioidaan päiväaikaisen toiminnan 
laatua 

Arviointilomake ryhmäkohtaisesti 
 1x vuosi tehty 30.9.2022 mennessä 

Asiakkaan henkilökohtaiset 
suunnitelmat ja tavoitteet kirjat-
tuina 
 

Tavoitteet yhteistyössä asumis-
palvelujen ja kodin kanssa yhteis-
työlomake käytössä 

Lomake löytyy kaikkien asiakkaan asia-
kirjoista.  
 

Green Care – laatuVoiman mu-
kainen toiminta, toiminnassa 
näkyy laatumerkin edellyttämät 
arvot ja asenteet 

Laadun arviointiin tehdyn arvioin-
tilomakkeen kautta ryhmä arvioi 
toimintaansa. 

Arviointilomake käytössä kaikissa ryh-
missä x 2 / vuosi. (*) 

Prosessit ja rakenne 
Asiakkaiden osallisuuden li-
sääntyminen. 
 

 
Asiakkaiden oma tiimiryhmä ja 
työntekijät osallistuvat tiimityön 
kehittämiseen yhdessä  

 
Yhteistyö näkyy esim. tapahtumissa 

Asiakkaiden tyytyväisyyden 
mittaaminen 

Kysely tehdään päivätoiminnassa 
asiakkaille sekä sidosryhmille 

Palautekysely tehty 31.10.2022 men-
nessä 

Ohjatun työtoiminnan kehittä-
minen. 
 

Tarjotaan yksilöohjausta ja ohjat-
tua ryhmämuotoista työtoimintaa 
lisää  

Työhönvalmentajat tekevät 10 %:ia 
enemmän sopimuksia eri työnantajien 
kanssa. (*) 
 
 

Uuden toimintamallin kehittä-
minen yksilöohjaukseen ja oh-
jattuun työtoimintaan 

Etäyhteyksien ja sosiaalisten kes-
kustelukanavien hyödyntäminen 
 

Hinnastoon lisätään hinta digitaaliselle 
etäohjaukselle  
 

Talous ja resurssit 
Suunnitelmallinen ja oikea-ai-
kainen reagointi asiakkaiden 
päiväaikaisen ja aamu- ja ilta-
päivätoiminnan tarpeeseen 
 
 
 

 
Sijoituspaikka järjestetään suun-
nitellusti puolivuosittain tai kriisita-
pauksissa nopeammin. Talousar-
vioon varatuista 110 paikasta 
kaikki ovat käytössä. Uusien asi-
akkaiden lukumäärän seuranta 

 
Päiväaikaisen toiminnan paikat toteutu-
vat 100%.  
Talousarvio toteutuu 100%. (*) 
 
 
 

Uusi toimitila päiväaikaiselle 
toiminnalle.  

Vuokratilojen löytyminen ja Met-
särinteen tilasta luopuminen. 

Uusi toimitila tai vaihtoehtoinen tila käy-
tössä 1.8.2022 alkaen. (*) 
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Henkilöstönäkökulma 
Henkilöstön hyvinvoinnista 
huolehtiminen tulevan SOTE-
uudistuksen toteutuessa 

 
Aktiivinen tiedottaminen ja mah-
dollistetaan henkilöstön osallistu-
minen työryhmiin, mikäli sellaisia 
järjestetään 

 
Tiedotuksesta huolehditaan sekä yhtei-
sesti että palavereissa  

Yhteistyön lisääminen tiimien 
kesken ja tiimien sisällä  
 

Ryhmien erilaisuuden tunnista-
mien ja tiedon hyödyntäminen 
sekä henkilöstön omien taitojen 
hyödyntäminen, hyvän työyhtei-
söhengen olemassaolo 

Yhteiset tapaamiset eri tiimien kesken ja 
yhteistyön lisääminen 
 

Osaava ja hyvinvoiva henki-
löstö 
 
 
 

Koulutuskalenterissa huomioi-
daan päiväaikaisen toiminnan 
koulutustarpeet 
 

Koulutussuunnitelma laadittu 31.1.2022 
mennessä. (*) 

Ryhmäytyminen ja tiimityöskente-
lyn kehittäminen. Tiimien kehittä-
misiltapäivät 
 

Tiimeillä kehittämispäivä x 2 /vuosi 
 
 

Kehityskeskustelut kevään 2021 
aikana 

Kehityskeskustelut toteutuneet 
30.4.2022 mennessä.  

 
 
Asiakaspaikat tehtävittäin  
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2.1.3. Vammaispalvelut    
 

Palvelujen kuvaus 

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen hen-
kilöiden selviytymistä arjessa.  Palveluita toteutetaan Kelan tulkkauspalvelulain, vammaispalvelulain tai kehi-
tysvammalain nojalla. Kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta voidaan kustantaa myös lääkinnällisenä 
kuntoutuksena. 

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluita tuottavat ammattihenkilöt, joilla on koulutusta autismikuntoutuk-
seen, aggressionhallintaan, haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn (AVEKKI), ratkaisukeskeiseen psykote-
rapiaan, neuropsykiatriseen valmennukseen ja PRT-ohjaukseen (oppimisen ydinalueiden kuntoutus vuorovai-
kutuksessa). Kommunikaatiopalveluja antavat ammattihenkilöt, joilla on viittomakielen tulkin tai puhevammais-
ten tulkin erikoisammattitutkinto. Viittomakielen tulkkauspalveluja ja puhevammaisten tulkkauspalveluja tuote-
taan joko kolmannen sektorin tai Kansaneläkelaitoksen tilaamana. Palvelut tuotetaan lähipalvelua tukevina ja 
toimipisteet ovat Rovaniemellä, Kemissä, Sodankylässä, Kemijärvellä ja Kittilässä.  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 
Kuntoutuspäällikkö Eija Halonen 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
taso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Asiakkaat saavat tarvitse-
mansa palvelun oikea-aikai-
sesti 
 
 

 
Palvelupyyntöihin vastataan 1-3 
kk sisällä 
Kuntien lähityön tukeminen täy-
dentäen kuntien omaa osaamista. 

 
Jonoseuranta lähiesimiestasolla. 
 
Etäyhteyksien hyödyntäminen. 
 

Palvelujen ja lähiosaamisen 
laatu pysyy hyvällä tasolla 

Kaikki palveluprosessit räätälöi-
dään yksilöllisesti. 

 

Prosessit ja rakenteet 
 
 
 
 
 
 
 

Uusien asiakkaiden kohdalla kun-
toutusohjauksen tarve ja tavoit-
teet kartoitetaan esim. GAS-tavoi-
teportaiden avulla. 

 
 

Varaudutaan vammaislakien (ke-
hitysvammalaki ja vammaispalve-
lulaki) yhdistämisestä johtuvaan 
toiminnan muutokseen. 
Varaudutaan IMO-lainsäädännön 
muutoksiin. 
Osallistutaan hyvinvointialueen 
valmisteluun tarvittaessa. 

 
 
 

Jalkautuvan palvelun alueelli-
nen saavutettavuus 
 

Henkilöstön määrää kehitetään 
suhteessa palveluiden kysyntään 
ja asiakasmäärään. 

Tulkkien ja kuntoutusohjaajien luku-
määrä on alueellisesti tasaisesti jakautu-
nut. 
 

Talous ja resurssit 
Toiminta ja talous ovat tasapai-
nossa  

Kuukausittainen alueellinen suori-
tetoteuma on suunnitelman mu-
kainen.  

Talousarvio toteutuu 100 % (*) 
Uusien asiakkaiden lukumäärä nousee 
20 % edellisen vuoden tasosta. 
 

Toiminta Kelan tulkkauspalve-
lun palveluntuottajana.  Sopi-
mus on voimassa 31.12.2022 
asti.  Kela ilmoittaa sopimuk-
seen liittyvän option käytöstä 

Tulkkauspalvelut toteutetaan Ke-
lan kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti 

Reklamaatioita palvelun toteuttamisesta 
ei ole. 
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vuosille 2023 ja 2024 touko-
kuussa 2022. 

Toiminnalliset ja rakenteelliset 
muutokset vähentävät menoja. 
 

Palvelut ja palaverit toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan etänä. 

DigiNepsy –hankkeen kehittämien  etä-
konsultaation palvelutuotteet vähentävät 
matkakuluja 20 % edelliseen vuoteen 
verraten. (*) 

Henkilöstönäkökulma 
Osaava ja hyvinvoiva henkilö-
kunta 
Erityisosaamisen ja työssä jak-
samisen jatkuva kehittäminen 
 

Yksin tehtävässä verkostotyössä 
työntekijän jaksamisen tukeminen 
Etätyöskentelyn hyödyntäminen 
tilajärjestelyissä 
Määräaikaisen kuntoutusohjaa-
jan vakinaistaminen Kemin yksik-
köön.  

Yhteiset case-käsittelyt toteutetaan ker-
ran viikossa etäyhteydellä. 
 
Etätyöpäivien määrä sopimuksen mukai-
nen  
 

Johtamisjärjestelmä on ajan-
mukainen, esimiestyötä ja 
työntekijää tukeva. 
 

Ammattihenkilöiden merkinnät 
asiakastietojärjestelmässä ovat 
lain mukaisesti ajantasaiset. 

Asiakasmerkintöjen (Mediatri) seuranta 
neljännesvuosittain esimiestasolla.  
 
 

Asiantuntijuuden varmistaminen. 
Täydennyskoulutusseuranta, vä-
hintään 3 pv/henkilö 
 

Koulutussuunnitelma tehty 31.1.22 men-
nessä. (*) 
 
 

Kehityskeskustelut toteutetaan 
vakituisille työntekijöille kerran 
vuodessa ennen seuraavan ta-
lousarviosuunnittelun aloitta-
mista. 

30.6.2022 mennessä. 

 
Taulukko (tuloslaskelma)  

                      
 
 

TULOSLASKELMA

Selite TP 2020 TA 2021 TA-esitys 2022

Vertailu ed. 

vuoden ta

Vertailu ed. 

vuoden ta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 517 779 716 737 583 039 81,3 -133 698,0

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 7 861 -7 861,0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 517 779 724 598 583 039 80,5 -141 559,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -326 862 -456 502 -407 533 89,3 48 969,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut -55 431 -77 682 -69 924 90,0 7 758,0

Muut henkilösivukulut -11 909 -17 219 -15 498 90,0 1 721,0

Henkilöstökulut yhteensä -394 202 -551 403 -492 955 89,4 58 448,0

Palvelujen ostot -76 888 -66 400 -16 075 24,2 50 325,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 935 -7 550 -6 800 90,1 750,0

Avustukset

Vuokrat -30 426 -39 000 -47 000 120,5 -8 000,0

Muut toimintakulut -222 -1 000 -1 000,0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -512 673 -664 353 -563 830 84,9 100 523

TOIMINTAKATE 5 106 60 245 19 209 31,9 -41 036,0

Rahoitustuotot ja -kulut -12

VUOSIKATE 5 094 60 245 19 209 31,9 -41 036,0

TILIKAUDEN TULOS 5 094 60 245 19 209 31,9 -41 036,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 5 094 60 245 19 209 31,9 -41 036,0
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2.1.4. Perusopetus    
 
Palvelujen kuvaus 
 
Opetustoiminta muodostuu Myllärin koulussa tapahtuvasta perusopetuslain mukaisesta perus- ja lisäopetuk-
sesta 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 tukitoimenpiteitä, ope-
tuksen ja kuntoutuksen yhdistämistä sekä henkilöstöresursseja. Myllärin koululla on oma opetussuunnitelma 
ja opetusta annetaan toiminta-alueittain, Myllärin koulu kuuluu Elmeri-kouluverkostoon. Elmeri kouluilla tarkoi-
tetaan erityiskouluja, jotka toimivat erityishuollon palvelujen yhteydessä. Myllärin koulun toimintaa tukee kou-
lulaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.  
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
Päätös opetuksen järjestämisvastuun siirtämisestä tehdään vuoden 2022 aikana. Kolpeneen palvelukeskuk-
sen kuntayhtymän hallitus tekee päätöksen Myllärin koulun liikkeenluovutuksesta Rovaniemen kaupungille.  
 
Palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
jakso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Laadukas opetussuunnitelman 
mukainen perus- ja lisäopetus 
lukuvuosina 2021-2022 ja 
2022 -2023 

 
Opetussuunnitelma toteutuu luku-
vuonna 2022-2023 suunnitellusti 
 

 
Työ – ja lukuvuosisuunnitelma lu-
kuvuodelle 2022-2023 tehtynä 
30.9.2022 mennessä (*) 
 

Koulun opetussuunnitelman 
päivittäminen pidennetyn oppi-
velvollisuuden, oppilaan oh-
jauksen ja tehostetun oppilaan 
ohjauksen osalta. 

Päivitetään kevätlukukaudella 2022. 
 

Päivitetyn opetussuunnitelman 
käyttöönotto 1.8.2022 (*) 

Prosessit ja rakenne 
VIP-OYS-VAATU-toiminnan 
kehittäminen yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. 

 
VAATU-toiminta jatkuu vakiintu-
neena toimintana. Case-tapausten 
selvittelyyn osallistumista seurataan  

 
Case-tapausten lukumäärän seu-
ranta 

Talous- ja resurssit 
Wilma- järjestelmä käytössä 
 
 

 
Wilma-järjestelmä vakiintuu osaksi 
Myllärin koulukäytänteitä.  

 
Reissuvihkoista luopuminen pää-
osin tehty ja Wilma-järjestelmä en-
sisijainen yhteydenpitotapa 

Arvioivan opetuksen järjestä-
minen tutkimus- ja kuntoutus-
jaksoilla oleville oppivelvolli-
suusikäisille ja 5-vuotiaille. 
Syksystä 2021 alkaen vain op-
pivelvollisuusikäisille 

Tavoite 475 suoritetta / arvioiva ope-
tus. 
 
 
 
 
 

Suoritteet toteutuvat 100%:sti. (*) 
 
 

Perus- ja lisäopetuksen järjes-
täminen opetussuunnitelman 
mukaisesti.  
 

Perus- ja lisäopetuksen järjestämi-
nen 27 oppilaalle lv 2021–2022. Lu-
kuvuonna 2022–2023 arviolta 27 
oppilaalle. 
 

Oppilaiden laskentapäivänä 
21.9.2022 tavoite on toteutunut. (*) 
 
 
 

Koulupihan turvallisuus 
 
 

Pihasuunnitelman toteuttamista jat-
ketaan 

Pihan kunnostus osittain valmis 
1.10.2022. 
 

Valmistautuminen SOTE-uu-
distukseen 1.1.2023. 

Neuvottelut Rovaniemen kaupungin 
kanssa koulun tulevaisuudesta jat-
kuvat. Yhdistymissuunnitelma toteu-
tuu. 

Yhdistyminen tapahtuu 1.8.2022(*) 
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Henkilöstönäkökulma 
Henkilöstön siirtyminen Rova-
niemen kaupungin työnteki-
jöiksi 
 

 
Tiedotetaan henkilöstöä tulevasta 
siirtymästä sekä yleisellä kokouk-
sella että pienemmissä ryhmissä. 
Henkilöstön kuuleminen ja Yt-neu-
vottelujen pitäminen  

 
Henkilöstö siirtyy vanhoina työnte-
kijöinä Rovaniemen kaupungin pal-
velukseen. 

Osaava ja hyvinvoiva henki-
löstö 

Luokittain kehittämisiltapäivä 2 x / 
lukuvuosi, Koko koulun yhteinen ke-
hittämisiltapäivä 1 x /lukuvuosi 

Kehityskeskustelut pidetty 
31.5.2022 mennessä 

 
 
Taulukko (tuloslaskelma)  
 

 
  

TULOSLASKELMA

Selite TP 2020 TA 2021 TA-esitys 2022 TA 2022 + m

Vertailu ed. 

vuoden ta

Vertailu ed. 

vuoden ta muutos

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 123 802 1 303 541 626 856 1 264 843 48,1 -676 685,0 637 987

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 20 000

Vuokratuotot 42 000 42 000 42 000,0

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 143 802 1 303 541 668 856 1 306 843 51,3 -634 685,0 637 987

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -813 261 -940 313 -661 065 -1 333 868 70,3 279 248,0 -672 803

Henkilösivukulut

Eläkekulut -139 575 -158 896 -111 100 -224 173 69,9 47 796,0 -113 073

Muut henkilösivukulut -29 723 -35 336 -24 836 -50 113 70,3 10 500,0 -25 277

Henkilöstökulut yhteensä -982 559 -1 134 545 -797 001 -1 608 154 70,2 337 544,0 -811 153

Palvelujen ostot -47 666 -41 155 -38 920 -78 531 94,6 2 235,0 -39 611

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 609 -17 100 -17 000 -34 302 99,4 100,0 -17 302

Avustukset

Vuokrat -4 165 -5 800 -2 250 -4 540 38,8 3 550,0 -2 290

Muut toimintakulut -1 946 -3 000 -1 500 -3 027 50,0 1 500,0 -1 527

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 062 945 -1 201 600 -856 671 -1 728 553 71,3 344 929 -871 882

TOIMINTAKATE 80 857 101 941 -187 815 -421 711 -184,2 -289 756,0 -233 896

Rahoitustuotot ja -kulut -22

VUOSIKATE 80 835 101 941 -187 815 -421 711 -184,2 -289 756,0 -233 896

TILIKAUDEN TULOS 80 835 101 941 -187 815 -421 711 -184,2 -289 756,0 -233 896

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 80 835 101 941 -187 815 -421 711 -184,2 -289 756,0 -233 896
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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 hen-
kilöstöhallinnon/palvelujen koordinointi, viestintä ja kehittämistoiminta. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravinto-
, kiinteistönhuolto-, talous-, henkilöstö- ja tietoliikennepalvelut. Yleishallinto ja tukipalvelut tukevat ja mahdol-
listavat tuki- ja osaamiskeskuksen muita vastuualueita tuottamaan palveluja taloudellisesti ja vaikuttavasti asi-
akkaille.   

Erityishuollon johtoryhmä on lakisääteinen yhtymähallituksen alainen toimielin. Se tekee päätökset mm. tah-
dosta riippumattomasta erityishuollosta, seuraa ja ohjaa rajoitustoimenpiteiden ja niihin liittyvän ohjeistuksen 
toteutumisesta.  

Kuntayhtymä vastaa sopimuspohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön 
sekä sen hankkeiden hallinnoinnista.  
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen koko henkilöstö, kiinteistöt, varat ja velat sekä sopimukset siirtyvät hy-
vinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Vuonna 2022 yleishallinto ja tukipalvelut valmistautuvat kaikessa toimin-
nassaan tulevaan hyvinvointialueeseen.  
 
Kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari 

Strateginen tavoite/näkö-
kulma 

Toimintasuunnitelma/tavoite-
taso 

Arviointikriteerit/mittarit 

Vaikuttavuus 
Osallisuuden lisääminen  
 
 
 
 
 

 
Kuntayhtymän 60. toimintavuo-
den juhlistaminen 
 
Erilaisten asiakkaille kohdistettu-
jen tapahtumien järjestämiseen 
osallistuminen   

 
Tapahtuman/tapahtumien järjestäminen 
koko maakunnan kehitysvammaisille 
juhlavuonna 2022 (*) 
 

Prosessit ja rakenne 
Palveluprosessit ja tuki- ja 
osaamiskeskuksen organisaa-
tiorakenne selkiytyvät ja toimi-
vat taloudellisesti ja asiakas-
lähtöisesti.   
 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskes-
kuksen organisaatiorakenteen 
hiominen ja valmentaminen ns. 
hyvinvointialue kuntoon  
 
 
Kiinteistöhuollon ja toimistopalve-
lujen prosessien kehittäminen.  
 

Hyvinvointialueelle integroitavat Kolpe-
neen tuki- ja osaamiskeskuksen palvelut 
säilyvät toimivana kokonaisuutena  
 
 
 
Hyvinvointialueelle integroitavat tukipal-
velut ovat toimivat ja selkeät ja tehtä-
vänimikkeet ajantasaisia 

Lapin hyvinvointialueen val-
misteluun osallistuminen 

Yleishallinnon ja tukipalvelujen 
henkilöstön sujuva yhteistyö La-
pin hyvinvointialuevalmistelun 
kanssa  

Selvitys omaisuudesta ja sopimuksista 
ovat valmiit 28.2.2022 (*) 

Perusopetuksen järjestämis-
vastuun ratkaiseminen  
 

Päätös järjestämisvastuun siirty-
misestä on tehty 30.6.2022  
 

Järjestämisvastuu siirtyy Rovaniemen 
kaupungille 1.8.2022.  
Sopimus omaisuuden ja henkilöstön siir-
rosta laadittu ja hyväksytty (*). 

Talous ja resurssit 
Toiminta ja talous ovat tasa-
painossa.  
 

Käyttötalous-, investointi- ja vuo-
sikorjaussuunnitelman toteutta-
minen  
 

Tilikauden tulos vähintään 0 (*) 

Tiloja, tietojärjestelmiä ja pal-
veluympäristöjä kehitetään jär-
jestelmällisesti. 
 

Digitalisaation edistäminen. Säh-
köisen arkistoinnin käyttöönotto 
Titanian ja taloushallinnon osalta.  
 

Sähköisen arkistoinnin ohjelmistojen 
käyttöönotot on toteutettu 31.12.2022 
mennessä 
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 Uudet kiinteistöt pysyvät hyvässä 
kunnossa ja korjausvelkaa ei 
synny.   
 
Vanhoja kiinteistöjä poistetaan 
käytöstä.   
Päiväaikaisen toiminnan tilatar-
peet on ratkaistu.  

Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito-
suunnitelmat on laadittu. 
 
 
Päiväaikaiselle toiminnalle on löydetty 
uudet vuokratilat 30.7. 2022 mennessä 
(*). 

Henkilöstönäkökulma 
Osaava ja hyvinvoiva henki-
löstö  
 

 
Vuosittaisen koulutussuunnitel-
man tekeminen. 
Huomioidaan uusien työntekijöi-
den perehdyttäminen 

 
Koulutussuunnitelma toteutuu suunnitel-
lusti   

Rekrytointi Ammattimiehen/kiinteistön hoita-
jan ja hallinnon sihteerin rekry-
tointi. Väliaikaisen toimistosihtee-
rin rekrytoiminen.  

Onnistuneet rekrytoinnit.  

Onnistunut liikkeenluovutus  Yhteistoimintamenettelyjen käy-
minen  
sekä perusopetuksen että koko 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskes-
kuksen osalta 

Yhteistoimintamenettelyt on läpikäyty ja 
henkilöstön siirtosopimukset allekirjoi-
tettu 31.12.2022 2022 mennessä.    
Alustavat tiedot siirtyvästä henkilöstöstä 
on Henkilöstösiirtosopimukset perusope-
tuksen osalta valmiina 30.6.2022 

 

Taulukko (tuloslaskelma).  
 

 
  

  

TULOSLASKELMA

Selite TP 2020 TA 2021 TA-esitys 2022

Vertailu ed. 

vuoden ta

Vertailu ed. 

vuoden ta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 74 218 160 980 92 160 57,2 -68 820,0

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -32 404 88 000 158 000 179,5 70 000,0

Vuokratuotot 438 275 436 677 471 860 108,1 35 183,0

Muut toimintatuotot 3 844

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 483 933 685 657 722 020 105,3 36 363,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -504 750 -517 365 -674 941 130,5 -157 576,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut -858 736 -925 084 -926 045 100,1 -961,0

Muut henkilösivukulut 9 201 -19 419 -26 147 134,6 -6 728,0

Henkilöstökulut yhteensä -1 354 285 -1 461 868 -1 627 133 111,3 -165 265,0

Palvelujen ostot -1 347 538 -1 493 708 -1 717 071 115,0 -223 363,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -442 471 -464 100 -444 600 95,8 19 500,0

Avustukset

Vuokrat -97 552 -111 174 -112 300 101,0 -1 126,0

Muut toimintakulut -136 012 -277 239 -175 850 63,4 101 389,0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 377 858 -3 808 089 -4 076 954 107,1 -268 865

TOIMINTAKATE -2 893 925 -3 122 432 -3 354 934 107,4 -232 502,0

Rahoitustuotot ja -kulut -28 024 -62 400 -38 280 61,3 24 120

VUOSIKATE -2 921 949 -3 184 832 -3 393 214 106,5 -208 382,0

Suunn.mukaiset poistot -767 782 -803 251 -608 580 75,8 194 671,0

TILIKAUDEN TULOS -3 689 731 -3 988 083 -4 001 794 100,3 -13 711,0

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 166 599 79 500 167 000 210,1 87 500,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 523 132 -3 908 583 -3 834 794 98,1 73 789,0
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2.2. Kehittämistoiminta  
 

2.2.1. Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet 
 

 
1.Tulevaisuuden sotekeskus Lapissa 2020-2022  
 
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelu-
keskuksen kuntayhtymä ja hanke toimii koko Lapin maakunnan alueella vuoden 2022 loppuun saakka. Hank-
keen budjetti on 2,6 milj. €. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen mukainen kehittäminen jatkuu kunnissa ja 
sote-kuntayhtymissä vuonna 2022. Hanke tukee sote-palveluissa tapahtuvaa palvelutuotannon kehittämistä 
valtakunnallisen sote-keskusohjelman ja alueella hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Tulevaisuuden    
sote-keskusohjelmasta on haettavana syksyn 2021 aikana täydentävää valtionavustusta vuosille 2022-2023. 
Lapin maakunnan osuus haettavasta valtionavustuksesta on 5,3 milj. €. Valtionavustus myönnetään käynnissä 
oleville hankkeille vuoden 2021 lopussa. Valtionavustusta myönnetään täydentämään jo aloitettujen kehittä-
mistoimien sisältöä ja parantamaan hoitoon/palvelun piiriin pääsyä. Kehittämistoimia voidaan täydentävällä 
valtionavustuksella jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka. Hanketoimia ja hankkeen resursseja täydennetään 
myönnetyn valtionavustuksen perusteella vuoden 2022 alussa.  
 
Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteen sovitettuna niin, että toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteis-
työkäytänteet ovat sujuvia. Tavoitteena on myös, että hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä 
ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyö-
dynnetään laajasti.  
 
 
 
Hankkeen osatavoitteet jakautuvat neljään osa-alueeseen: 
 

1. Sote-keskuksen kehittäminen 
 
Sote-keskuskehittämisen tavoitteena on vahvistaa terveyskeskustoimintaa ja eri toimijoiden välistä monialaista 
yhteistyötä, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, työttömien työ- ja toimintakykyarvioiden 
laadintaa, ennaltaehkäisevien työmenetelmien käyttöön ottoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluoh-
jausta ja neuvontaa.  
 

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut,  
 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa jatketaan perhekeskustoimintamallin ja sähköisen perhekeskustoi-
mintamallin rakentamista. Olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja sähköisiä palveluita hyödynnetään ja niiden 
käyttöä laajennetaan. Sähköisen perhekeskuksen kautta erityisosaajien palvelut ja konsultaatiot saadaan en-
tistä paremmin kuntien sote-keskuksien yhteyteen tai suoraan asiakkaan kotiin. Lasten ja nuorten mielenter-
veyttä tukevaa ennaltaehkäisevää työtä suunnitellaan ja sovitaan ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen 
menetelmien käyttöönotosta yhteistyössä alueen ammattilaisten kanssa. Lasten, nuorten ja perheiden palve-
luiden kehittäminen kytkeytyy myös Oys psykososiaalisten menetelmien osaamiskeskusyhteistyöhön sekä 
Pohjois-Suomen OT-keskus (erva-aluetason osaamisen tukikeskukset) valmisteluun. 
 

3. Saamenkielen ja kulttuurinmukaiset palvelut  
 
Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kehittämisessä vahvistetaan perhepalveluiden ja mielen-
terveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja laatua. Palvelujen kielellistä ja kulttuurista saavutettavuutta vah-
vistetaan.  Kehittämisen yhteydessä huomioidaan rajat ylittävien mielenterveys- ja päihdepalveluiden saata-
vuus, toimivuus sekä osaaminen (mm. SANKS). Kehittämisen yhteydessä tuetaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaista osaamista.  
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4. Ikäihmisten palvelut 
 
Ikäihmisten palveluiden kehittämisessä tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten arjessa pärjäämistä monikanavai-
sesti. Tavoitteena on myös tunnistaa ikäihmisten palvelutarpeet monialaisesti ja yhtenäisin kriteerein. Perhe-
hoidon kehittämisen mahdollisuudet selvitetään ja tuetaan perhehoitajien osaamista 
 
 Taulukko (Tulsote 2022) 
 

                                   
 
 
   
 

2.2.2. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus  
 
 
Kuntayhtymä vastaa sopimukselliselta pohjalta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimin-
tayksikön (Poske) toiminnasta ja hallinnosta. Toimintatilat on vuokrattu osoitteesta Rovakatu 3, jossa Poskella 
on 117 m2 toimistotilaa. Posken ja eri hankkeiden resursseilla on palkattu oma talous- ja henkilöstösuunnitte-
lija, joka hoitaa Posken Lapin toimintayksikön ja sen yhteyteen liittyvien hankkeiden taloudesta ja kirjanpidosta. 
Kehitysjohtaja/työelämäprofessori, kehittämispäällikkö sekä tutkija työskentelevät koko Posken alueella. Koko 
Posken toimintaa ohjaa neuvottelukunta. Lapin toimintayksikössä toimii aktiivisesti seutukuntien ja muun so-
siaalialan verkoston edustajista koostuva ohjausryhmä. Toiminnan rahoitus perustuu lakisääteiseen valtion 
rahoitukseen sekä kehittämishankkeiden erillisrahoitukseen. Lisäksi Lapin kunnat maksavat joka vuosi kunta-
osuutta suhteessa väestömäärään. Kuntaraha käytetään vuosittain sopien ohjausryhmässä. Pääsääntöisesti 
kuntarahaa käytetään eri hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja virtu.fi –palveluportaalin kuluihin. Vuonna 2022 
toiminnan painopiste on rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä yhdessä Lapin kuntien kanssa (sosiaalinen 
raportointi) sekä koordinointi ja asiantuntijuus Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa. Lisäksi vuonna 2022 
kehitetään viestinnän osaamista ja toimintaa. 
 
Tehtävät 
 
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) 
Kunkin osaamiskeskuksen tehtävänä on toimialueellaan turvata 
 
1. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen 
2. peruspalveluiden kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden 
kehittyminen ja välittyminen 
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3.sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 
4.sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen 
 
Painopistealueet  
 

– 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 2022 
 

– Rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen Lapin kunnissa. 
– Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisen kehittämisrakenteen rakentaminen Pohjois-Suomeen  
– Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ylläpito (Posken perusrahalla) ja edelleen kehit-

täminen.  
– Asiakkaiden osallisuuden tukeminen: kehittäjäasiakkaat, keskustelukahvilatoiminta (Poske & 

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

ja Virtu. fi -alusta) 
– Lastensuojelun kehittäminen Pohjois-Suomen alueella 
– Viestinnän kehittäminen Posken toiminnan ja sen eri hankkeiden ja henkilökunnan osalta. 
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III Tuloslaskelma 
 
Kolpeneen palvelukeskuksen ky  
 

 

 
Suoritteet  
 

 

 

TULOSLASKELMA

Selite TP 2020 TA 2021 TA-esitys 2022 TA 2022 muutos TASU 2023 TASU 2024

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 18 092 554 20 298 102 20 442 197 21 080 184 20 748 830 21 163 807

Maksutuotot 510 412 450 000 475 000 475 000 482 125 491 768

Tuet ja avustukset 436 894 201 081 158 000 158 000 160 370 163 577

Vuokratuotot 455 130 450 477 530 880 530 880 538 843 549 620

Muut toimintatuotot 4 844

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 499 834 21 399 660 21 606 077 22 244 064 21 930 168 22 368 772

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -11 852 581 -13 073 399 -13 279 799 -13 952 602 -13 478 996 -13 748 576

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 785 554 -3 038 158 -3 083 087 -3 196 160 -3 129 333 -3 191 920

Muut henkilösivukulut -407 066 -487 895 -504 470 -529 747 -512 037 -522 278

Henkilöstökulut yhteensä -15 045 201 -16 599 452 -16 867 356 -17 678 509 -17 120 366 -17 462 774

Palvelujen ostot -2 274 976 -2 414 512 -2 706 106 -2 745 717 -2 746 698 -2 801 632

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -948 717 -807 436 -968 575 -985 877 -983 104 -1 002 766

Avustukset 0 0

Vuokrat -288 618 -304 512 -336 620 -338 910 -341 669 -348 503

Muut toimintakulut -160 605 -300 789 -222 020 -223 547 -225 350 -229 857

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -18 718 117 -20 426 701 -21 100 677 -21 972 559 -21 417 187 -21 845 532

TOIMINTAKATE 781 717 972 959 505 400 271 505 512 981 523 240

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 382 400 700 700 711 725

Korkokulut -60 816 -61 900 -62 100 -62 100 -63 032 -64 292

Muut rahoituskulut -2 881 -900 -2 420 -2 420 -2 456 -2 505

VUOSIKATE 718 402 910 559 441 580 207 684 448 204 457 168

Suunn.mukaiset poistot -767 782 -803 251 -608 580 -608 580 -617 709 -630 063

TILIKAUDEN TULOS -49 380 107 308 -167 000 -400 896 -169 505 -172 895

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 166 599 79 500 167 000 167 000 169 505 172 895

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 117 219 186 808 0 -233 896 0 0

Palvelu TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2022 m Muutos % TASU 2023 TASU 2024

Kehitysvammahuolto 60 396 67 203 68 529 68 529 2 75 889 75 889

Vammaispalvelut 3 886 3 982 3 916 3 916 -2 3 797 3 797

Peruskoulu 4 946 5 635 2 875 5 700 1,15 0 0

Kaikki yhteensä 69 228 76 820 75 320 78 145 1,15 79 686 79 686
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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, tulossa oleva sosi-
aali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus ja sen tuekseen tarvitsemat tiedonhallinta- ja tietojärjestelmät. Eri-
tyishuoltopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla eli niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siir-
tyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  
 
Rakentamis- ja peruskorjaushankkeet painottuvat tulevaisuuden kehitysvammaisten ja autismin kirjon henki-
löiden yksilöllisten asumisen palvelujen kehittämiseen. Lähtökohtana investoinneissa on pidemmällä täh-
täimellä tarpeellisten tilojen rakentaminen ja peruskorjaus sekä tarpeettomien tilojen purkaminen.  
Investointien määrärahat vahvistetaan hankkeittain. Perusteena investointiesitykselle on pitkältä aikaväliltä 
kertynyt investointi- ja korjausvelka sekä tietojärjestelmien päivittäminen lainsäädännön ja nykyajan vaatimalle 
tasolle.  Investointien kokonaissumma vuonna 2022 on 3 054 662 euroa. Valtuusto vahvistaa investointien 
määrärahat aineettomien hyödykkeiden, kiinteän omaisuuden, peruskorjausten ja irtaimen omaisuuden koko-
naisuuksien tasolla.  Kolpeneen kuntayhtymän hallituksen päätöksellä näiden kokonaisuuksien sisällä olevia 
euromääräisiä summia ja kohteita voidaan muuttaa ja siten reagoida joustavasti muuttuviin ja äkillisiin inves-
tointitarpeisiin. Mikäli kiinteän omaisuuden investointeihin tulee muutostarpeita, niin niistä päättää valtuusto.   
 

Vuonna 2022 toteutettavat/käynnistettävät hankkeet 

Tunturi-Lapin seudullisen asumispalveluyksikön rakentamisen loppuunsaattaminen. Kittilään sijoittuvalle 21-

paikkaselle asumisyksikölle on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntänyt investointiavus-

tusta (40 %). Hanke rahoitetaan pitkäaikaisella korkotukilainalla. Kustannusarvio on noussut alustavasta 3,7 

miljoonasta eurosta 4,9 miljoonaan euroon (avustettavat kustannukset enintään 4946 104 euroa/ARA pää-

tös).  Asumisyksikkö rakennetaan kahdelle Kittilän kunnan myöntämälle tontille, käyttöönotto vuonna 

10/2022.   

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen digiloikka etenee asiakastietojärjestelmään sisältyvän Sosiatri- Sagan 

käyttöönotolla loppuvuodesta 2022 sekä laatujärjestelmän hankinnalla.   

Metsärinne 1 B-C:n peruskorjaus jatkuu vesikaton uusimisella. Peruskorjaus on käynnistynyt vuonna 2021. 

Vesikaton uusimisen kustannusarvio on 150 000 euroa.  Peruskorjauksen myötä Mäntyrinne 1 rakennuksen 

käytöstä on luovuttu ja rakennus puretaan.  

Myllärin koulun valaistuksen uusiminen ja piha-alueen peruskorjaaminen turvallisuusmääräysten mukaiseksi.   

Vuosien 2022-2023 hankkeet 

Pääkohteina vuonna 2022 käynnistyneiden ja/tai suunniteltavien hankkeiden loppuunsaattaminen.  
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Taulukko  

 

  

Investoinnit, Eur TA 2021 TAE 2022 TAE 2023 TAE 2024

Aineettomat hyödykkeet

Stäyd/Asiakastietojärjestelmän päivitys (sagasosiatri)

Asianhallintajärjestelmä 65 000

Sähköinen arkistointi (kirjanpito ja Titania) 10 000 10 000

Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmä 40 000

Web-Titania 40 000

Laatujärjestelmä 40 000

Turvajärjärjestelmä/ Tunturi-Lappi 20 000

Paloilmoitinjärjestelmä 75 000

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 90 000 210 000 0 0

Kiinteä omaisuus

Tunturi-Lapin rakentaminen 1 000 000 3 946 104

Ara-avustus 40% -400 000 -1 578 442

Kiinteä omaisuus yhteensä 600 000 2 367 662 0 0

Peruskorjaukset

Metsärinne 1 vesikatteen uusinta 150 000

Myllärin koulun pihasuunnitelman toteutus 100 000

Myllärin koulun valaistus 50 000

Metsärinne 1 c-osan takapiha 10 000

Ruokasalin sokkelin maalaus + paikkakorjaukset 10 000

Jätepisteiden muutokset 50 000

Asfaltoinnin korjaukset Myllärintie 35 20 000

Peruskorjaukset yhteensä 0 390 000 0 0

Irtain omaisuus

Kulunvalvontalaitteiston uusiminen/Paja, Varastotie 25 000

Kattonostinjärjestelmä/ TunturiLappi 12 000

Tunturi-Lapin kalustot 50 000

Irtain omaisuus yhteensä 0 87 000 0 0

Investoinnit yhteensä 690 000 3 054 662 0 0
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V Rahoituslaskelma 
 
Rahoituslaskelma on kuntayhtymän taloutta kuvaava laskelma. Rahoitusosassa esitetään toiminnan, inves-
tointien ja rahoituksen rahavirrat. Toiminnan rahavirta osoittaa tulorahoituksen määrän, joka on varainhoito-
vuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksu-
valmiuden vahvistamiseen. 
 
Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaa-
vien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Mainitut erät siirtyvät talousarvion investointiosasta ja esite-
tään rahoitusosassa bruttomääräisenä riippumatta siitä, onko määrärahat tai tuloarviot investointiosassa hy-
väksytty brutto- tai nettomääräisenä.  
 
Rahoituksen kassavirtaan ja lainakannan muutoksiin budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pää-
oman muutokset. Erät ovat määrärahoja tai tuloarvioita, jotka tulee esittää sitovina brutto- tai nettomääräisinä 
kokonaisuuksina.  
 
Oman pääoman muutoksissa oman pääoman lisäyksiin budjetoidaan jäsenkunnan pääomasijoitus kuntayhty-
mään ja vähennyksenä pääoman palautus jäsenkunnalle. Muihin maksuvalmiuden muutoksiin budjetoidaan 
merkittävät maksuvalmiuden muutokset pitkäaikaisissa saamisissa tai korottomissa pitkäaikaisissa veloissa.  
 
Taulukko 

RAHOITUSLASKELMA TP 2020 TA 2021 + TA 2022 TA 2022 SU 2023 SU 2024

€ muutos € € muutos € € €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 597 594 675 000 441 580 207 684 448 204 457 168

Satunnaiset erät 0

Tulorahoituksen korjauserät -15 651

Toiminnan rahavirta yhteensä 581 943 675 000 441 580 207 684 448 204 457 168

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 567 368 -940 000 -3 946 104 -3 946 104 -40 000 -40 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 438 488 0 1 578 442 1 578 442 0 0

Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0 0 0 0

Investoinnit yhteensä -4 128 880 -940 000 -2 367 662 -2 367 662 -40 000 -40 000

Toiminnan ja investointien kassavirta -3 546 937 -265 000 -1 926 082 -2 159 978 408 204 417 168

Rahoituksen kassavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 898 320 600 000 2 000 000 2 000 000 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -116 037 -340 000 -390 000 -390 000 -420 000 -420 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Lainakannan muutokset yhteensä 3 782 283 260 000 1 610 000 1 610 000 -420 000 -420 000

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 795 836 0 0 0 0 0

Rahoituksen kassavirta yhteensä 4 578 119 260 000 1 610 000 1 610 000 -420 000 -420 000

Kassavarojen muutos 1 031 182 -5 000 -316 082 -549 978 -11 796 -2 832
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Liite 1 

Palvelujen alustavat hinnat  

 
 

 
 
 
 
                       ./.. 

  

Palvelut ja hinnat 

Asumisen palvelut Eur Eur Yksikkö Muutos %

ASOHV Asumisen ohjaus ja valmennus, 90 min. 90,00 90,00 käynti 0,0 %

TEPA1 Tehostettu valmentava asumispalvelu TEPA1 187,00 187,00 vrk 0,0 %

TEPA3 Tehostettu valmentava asumispalvelu TEPA3 231,00 231,00 vrk 0,0 %

TEPA5 Tehostettu valmentava asumispalvelu,TEPA5 281,00 274,00 vrk -2,5 %

TEPA6 Tehostettu valmentava asumispalvelu, TEPA6 310,00 310,00 vrk 0,0 %

TEPA7 Tehostettu valmentava asumispalvelu, TEPA7 346,00 346,00 vrk 0,0 %

TEPA8 Tehostettu valmentava asumispalvelu TEPA8 645,00 645,00 vrk 0,0 %

TEPA9 Tehostettu valmentava asumispalvelu, TEPA9 374,00 374,00 vrk 0,0 %

TEPA10 Tehostettu valmentava asumispalvelu, TEPA10 426,00 426,00 vrk 0,0 %

TETU2 Tukiasuminen 150,00 150,00 vrk 0,0 %

MUVAL2 Muuttovalmennus, MUVAL 125,00 125,00 vrk 0,0 %

LYHY1 Lyhytaik. 303,00 vrk

LYHY2 Hoito 464,00 vrk

Asiantuntijapalvelu Eur Eur Yksikkö Muutos %

ASPA2 Työntekijän päiväkäyntihinta (käynti/asiakas) 273,00 293,00 käynti 7,3 %

AUTKU1 Autismikuntoutus, AUTKU1 577,00 577,00 vrk 0,0 %

AUTKU2 Autismikuntoutus, AUTKU2 625,00 645,00 vrk 3,2 %

AUTKU3 Autismikuntoutus, AUTKU3 712,00 712,00 vrk 0,0 %

KOOP1 Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus, yksilöopetus 140,00 160,00 tunti 14,3 %

KOOP2 Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus, ryhmäopetus 100,00 100,00 tunti 0,0 %

KUNE1 Kuntoutusohjaus/Nepsy 60 min 140,00 160,00 tunti 14,3 %

KUNE2 Kuntoutusohjaus/Nepsy 90 min 210,00 210,00 kerta 0,0 %

KUNE3 Päiväkäynti 273,00 293,00 käynti 7,3 %

KUNTNLA1 Kuntoutuspoliklinikka 1 1 350,00 1 350,00 käynti 0,0 %

KUNTNLA2 Kuntoutuspoliklinikka 2 779,00 779,00 käynti 0,0 %

KUNTNLA3 Kuntoutuspoliklinikka 3 2 109,00 2 129,00 käynti 0,9 %

KUJA1 Kuntoutusjakso,KUJA1 577,00 577,00 vrk 0,0 %

KUJA2 Kuntoutusjakso,KUJA2 625,00 645,00 vrk 3,2 %

KUJA3 Kuntoutusjakso, KUJA3 712,00 vrk

NEPSY Nepsy ryhmävalmennus 90 min 150,00 150,00 kerta 0,0 %

NEPSYKL1 Neuropsykiatrinen kuntoutuspoliklinikka 1 1 350,00 1 350,00 käynti 0,0 %

NEPSYKLI2 Neuropsykiatrinen kuntoutuspoliklinikka 2 779,00 779,00 käynti 0,0 %

NEPSYKLI3 Neuropsykiatrinen kuntoutuspoliklinikka 3 2 109,00 2 129,00 käynti 0,9 %

MATAI Matka-ajan veloitus 50,00 60,00 tunti 20,0 %

MATVA Materiaalin valmistus 100,00 160,00 60,0 %

TUJA1 Tutkimusjakso,TUJA1 779,00 779,00 vrk 0,0 %

TUJA2 Tutkimusjakso,TUJA2 827,00 827,00 vrk 0,0 %

TUJA3 Tutkimusjakso,TUJA3 894,00 894,00 vrk 0,0 %

TUJAK Tutkimusjakso, TUJAK 779,00 779,00 vrk 0,0 %

TULK1 Perustulkkaus 100,00 100,00 tunti 0,0 %

TULK2 Vaativan tason tulkkaus 130,00 130,00 tunti 0,0 %

2021 2022 Muutos %
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Vaativan erityisen tuen palvelut Eur Eur Yksikkö Muutos %

ERVK4 Arviointijakso 645,00 vrk

ERVK1 Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus,ERVK1 323,00 333,00 vrk 3,1 %

ERVK2 Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus,ERVK2 484,00 495,00 vrk 2,3 %

ERVK3 Erittäin vaativa asuminen ja kuntoutus,ERVK3 645,00 645,00 vrk 0,0 %

MUVAL 2 Muuttovalmennus 125,00 125,00 vrk 0,0 %

LYAS1 Lyhytaikainen asuminen 287,00 287,00 vrk 0,0 %

LYAS2 Erittäin vaativa lyhytaikainen asuminen 323,00 333,00 vrk 3,1 %

LYAS3 Runsaasti tukea tarvitsevat asiakkaat 484,00 484,00 vrk 0,0 %

LYAS4 Jatkuvaa tukea tarvitsevat asiakkaat 645,00 645,00 vrk 0,0 %

LYAS5 Lyhytaikainen hoito, osavuorokausi 242,00 vrk

LEVU2 Henkilökohtainen tuki osan päivää 200,00 250,00 vrk 25,0 %

LEVU3 Henkilökohtainen tuki koko päivä 300,00 300,00 vrk 0,0 %

LEVU4 Jatkuva henkilkohtainen tuki 350,00 vrk

Päiväaikaisen toiminnan palvelut Eur Eur Yksikkö Muutos %

KEKU1 Kesäkurssit/4 pv 50,00 50,00 päivä 0,0 %

KEKU2 Kesäkurssit/ 1 pv 60,00 60,00 päivä 0,0 %

KOKO3 Kokopäivätoiminta, KOKO3 146,00 146,00 päivä 0,0 %

KOKO4 Kokopv. toiminta henk.koht tuella/yksilöohjaus, KOKO4 180,00 180,00 päivä 0,0 %

KOKO4+ Kokopv. toiminta henk.koht tuella/ 2 ohjaajaa 250,00 250,00 päivä 0,0 %

KOUAI Aamu- ja iltapäivähoito, KOUAI 71,00 71,00 päivä 0,0 %

LEIR1 Leiritoiminta, aikuiset ryhmässä 175,00 175,00 päivä 0,0 %

LEIR2 Henkilökohtainen tuki osan päivää 200,00 200,00 päivä 0,0 %

LEIR3 Henkilökohtainen tuki koko päivä 300,00 300,00 päivä 0,0 %

PUPÄ2 Puolipäivätoiminta,lisätuettu, PUPÄ2 78,00 78,00 päivä 0,0 %

KOTY1 Kokopäiväohjaus ohjatussa työtoiminnassa 146,00 146,00 päivä 0,0 %

PUTY1 Puolipäiväohjaus ohjatussa työtoiminnassa 78,00 78,00 päivä 0,0 %

TYÖTOI2 Etäohjaus/ digiverkko-ohjaus tai puhelu 39,00 39,00 kerta 0,0 %

Peruskoulutoiminta Laskutus Intime Eur Eur Yksikkö Muutos %

OPE1 Oppilaiden kotikuntakorvaus Myllärin koulussa 36,00 36,00 koulupv 0,0 %

OPE2 Tutkimus-, kuntoutus- ja omaishoidonjaksolla olevat oppilaat 140,00 140,00 koulupv 0,0 %

OPE 3 Muut oppilaat 185,00 185,00 koulupv 0,0 %

Opetukseen tai ohjaukseen liittyvä päiväkäynti/lapsi 140,00 140,00 koulupv 0,0 %

Matkustuskulut > 150 km ja asiakkaita väh. 2 273,00 273,00 koulupv 0,0 %

Konsultaatiopalvelut Eur Eur Yksikkö Muutos %

ASPA1 1 työntekijän etäkonsultaatio/käynnin korvaava yhteydenotto/h 140,00 160,00 kerta 14,3 %

ASPA2 Konsultaatio/päiväkäynti (käynti/asiakas) 273,00 293,00 kerta 7,3 %

TUJAK Työparikonsultaatio/ 90 min. 779,00 779,00 kerta 0,0 %

TYÖOH1 Työnohjaus, yksilöohjaus 45 min. 105,00 105,00 kerta 0,0 %

TYÖOH2 Ryhmätyönohjaus 90 min. 210,00 210,00 kerta 0,0 %

Koulutuspalvelut Eur Eur Yksikkö Muutos %

Luento 45 min. (sisältää valmistelun) 140,00 140,00 0,0 %

Luento 90 min. (sisältää valmistelun) 210,00 210,00 0,0 %

Työyhteisökoulutus, puolipäivä 4* 45 min. 500,00 500,00 0,0 %

Työyhteisökoulutus, kokopäivä 8 * 45 min. 1 000,00 1 000,00 0,0 %
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Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, tuki- ja osaamiskeskus 
Myllärintie 35 
96400 Rovaniemi 
www.kolpene.fi 
kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi 
etunimi.sukunimi@kolpene.fi 

 

 

 

 

 


