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Loimaan väkiluku ja yli 65-
vuotiaiden osuus
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Väkiluvun muutos ja yli 65-vuotiaiden osuuden muutos

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä Väestö 31.12.



• Ikäihmisten palveluiden monimuotoisuuden 
kehittäminen.
• Nykyisellä palvelurakenteella kustannusten kasvu 

merkittävää.
• Työtehtävien muuttaminen ja uudenlaisen 

huokuttelevamman työn kehittäminen.
• Loimaalta ja lähikunnista vähenee työikäinen väestö. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työtehtäviä on muutettava 
siten, että työn koetaan mielekkäinä ja tekeminen 
tehokasta.
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Keskeisiä muutostarpeita 
tilanteesta johtuen



• Osaston 2 sulkeminen toistaiseksi. 
• (menot -2,6m€ ja tulot -2m€)

• Avosairaalan perustaminen. 
• (menot +334t€ ja tulot +25t€)

• Oman lastensuojeluyksikön perustaminen elokuun 
alusta 2021 ja ostopalvelujen vähentäminen. 
• (nettomenot +186t€, vuoden 2022 arvio nettomenot -

200t€)
• Terveysasemaverkkoselvityksen mukaisen 

toimeenpanon aloittaminen.
• Intervallihoidon järjestäminen Kuusela-yksikössä.
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Keskeiset muutokset palveluissa



• Osastohoidon odotuspaikat vähenevät palvelun 
vähentyessä ja hoidosta tulee entistä lyhytaikaisempaa.

• Avosairaala mahdollistaa sairaalatasoisen hoidon 
kotona sekä vähentää osastolle siirtymisen tarvetta.

• Lastensuojeluyksikön perustaminen mahdollistaa 
sijoitettavien lasten elämän myönteisten osa-alueiden 
säilyttämisen.

• Terveysasemaverkon myötä palveluiden 
toimintavarmuus paranee, mutta osalla kuntalaisista 
asiointimatka pitenee.

• Intervalliyksikön eriyttäminen lisää mahdollisuuksia 
toteuttaa tilapäishoitoa kattavammin myös korona-
epidemian kaltaisessa tilanteessa.16.9.2020 5

Asukasvaikutukset



• Osaston 2 lakkauttamisesta johtuen terveys- ja 
hoivapalvelujen henkilöstön kokonaismäärä vähenee 22 
henkilöllä.

• Uuden lastensuojeluyksikön perustaminen lisää 
sosiaalityön henkilöstöä seitsemällä. Sosiaalityön 
henkilöstön kokonaismäärä lisääntyy viidellä henkilöllä.

• Työpaikkojen nettomuutos Loimaalla on -17 työpaikkaa.
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Työntekijävaikutukset



• Vuoden 2020 lopulla toteutetaan sosiaalihuoltolain ja 
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen 
kilpailuttaminen.

• Tehostetun palveluasumisen kilpailuttaminen vuoden 
2021 aikana. Mahdollisesti lisätään tavallinen 
palveluasuminen kilpailutettavaksi.
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Palveluiden hankinta
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Talousarvioesitys

TP 2019 TA 2020 Raami TAE 2021

Tulot 11 206 000 11 202 000 11 194 000 9 662 000

Menot -69 916 000 -72 019 000 -70 943 000 -70 459 550

Netto -58 890 000 -60 817 000 -59 029 000 -60 790 370


