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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN NETTOTOIMINTAMENOJEN
TOTEUMATIEDOT
Tietojen sisältö
Tehtäväluokkien, toimintojen ja tietojen määrittelyt ovat samat kuin Kuntien ja kuntayhtymien
automatisoidun talousraportoinnin käsikirjassa (AURA, Valtiokonttori). Eli toimitaan yleisillä
kaikkien yhteisesti tuntemilla ja käyttämillä käsitteillä ja rajauksilla.
Sosiaalitoimeen sisältyy karkeasti jaoteltuna mm. lastensuojelun palvelut, lapsiperheiden
palvelut, ikääntyneiden palvelut, vammaisten palvelut, perustason päihde- ja mielenterveystyö
sekä muut sosiaalihuoltolaissa kunnalle velvoitetut palvelut.
Terveydenhuoltoon sisältyy karkeasti jaoteltuna mm. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon nettotoimintamenoja ei kysytä
erikseen, mutta ne sisältyvät terveydenhuollon yhteensä menoihin. Suun terveydenhuolto on
luonnollisesti osa perusterveydenhuoltoa – samoin muut kansanterveyslaissa ja terveydenhuoltolaissa kunnalle velvoitetut tehtävät ja toiminnot.
Tietyt palvelut voidaan järjestää osittain tai kokonaan joko sosiaalitoimen tai terveystoimen
tehtävänä.
Vuoden 2021 talousarvioiden tiedot (1.1.2021) saimme tammi-joulukuun 2020 kyselyn
yhteydessä. Käytämme vertailussa talousarvion vuoden alun tietoja. Näin talousarvion täydellisyysperiaatteen toteutuminen saadaan näkyviin. Eli vuoden aikana talousarvioon tehtyjä lisäyksiä, supistuksia tai säästötavoitteita ei oteta huomioon.
Jos vuoden 2021 talousarvion (1.1.2021) tietoina oli alun pitäen annettu virheellisiä tietoja, korjaa virheelliset tiedot vastauspohjaan. Selvitä virheellisten tietojen korjaukset ”Mahdolliset kommentit” -tekstikehyksessä.
Tammi-joulukuun tiedon keruun yhteydessä täytetään lisäksi vuoden 2022 talousarviotiedot
(1.1.2022).
Huomioitavaa: Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maaliskuussa julistetun koronapandemian takia. Poikkeustilanne jatkuu vuonna 2021. Nyt erityisesti toivotaan muiden kommenttien lisäksi
sanallisia arvioita koronan vaikutuksista vuoden 2021 toimintaan ja talouteen.
Luonnollisesti kaikki koronasta aiheutuneet kustannukset tulee kohdentaa niille tehtäville ja
palveluille mitä ne ovat koskeneet, vaikkakin niitä olisi lisäksi seurattu erillisellä laskentatunnisteella.

Verkkopalveluun kirjautuminen
Verkkopalvelun osoite on https://60suurinta.kuntaliitto.fi
Kirjaudu palveluun sähköpostissa saamillasi tunnuksilla.
Mikäli et ole saanut tunnuksia tai kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä Mari Sjöholmiin.
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Tietojen tallentaminen ja vastauspohjan toiminnot
Täytä kunnasta/kuntayhtymästä vain yksi vastaus, johon on koottu kaikki pyydetyt tiedot.
Syötettyäsi vastauspohjan tyhjiin kenttiin tarvittavia tietoja, muutokset (M€, %) ja toteutumisasteet näkyvät automaattisesti sarakkeissa.
Suuret muutokset (yli 15 %) korostuvat vastauspohjassa punaisella. Selvitä suuret muutokset
”Mahdolliset kommentit” -tekstikehyksessä.
Kovin suuret kasvut tai supistumiset ovat - ilman erityistä syytä - yleensä mahdottomia ja
useimmiten seurausta virheellisistä tiedoista.
Vastauspohjassa ei ole valmiita summalaskimia. Syynä on se, että kuntien rakenteet ovat erilaisia.
Tallenna-painike
Kun olet syöttänyt tietoja vastauspohjaan, voit välillä tallentaa tiedot painamalla Tallenna-painiketta. Vastauspohjassa näkyy viimeisin tallennusajankohta.
Tietoja ei tarvitse syöttää yhdellä kerralla. Ohjelmasta voi kirjautua ulos sivun oikeasta ylälaidasta. Muista kuitenkin tallentaa syöttämäsi tiedot ennen uloskirjautumista.
Tallenna ja vahvista valmiiksi -painike
Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat tiedot, tarkasta muutosten suuruuden perusteella jo ennen
tietojen vahvistamista, että yhteenvetoon tulevat oikeat tiedot.
Tämän jälkeen paina Tallenna ja vahvista valmiiksi -painiketta. Ohjelma pyytää vielä varmistamaan, että tiedot ovat oikein.

Vahvistamisen jälkeen tietoja ei voi enää muuttaa.
Mikäli havaitset vahvistamisen jälkeen vielä virheitä tai tietoja täytyy täydentää, ota yhteyttä
Mari Sjöholmiin. Avaan tallennusmahdollisuuden uudelleen.
Syötä tiedot viimeistään vastauspohjassa mainittuna ajankohtana.
Työstämme yhteenvedon vastaajakuntien käyttöön mahdollisimman pian viimeisten tietojen
tultua.
Vaihda salasana
Salasanan voi vaihtaa sivun oikeasta ylälaidasta klikkaamalla tekstiä Vaihda salasana ja syöttämällä tarvittavat tiedot kenttiin.
Lisätietoja:
Mari Sjöholm
tietopalvelusuunnittelija
mari.sjoholm@kuntaliitto.fi
09 771 2614
050 338 2502

