Toimintakertomus 2021

KONSERNIA KOSKEVAT TIEDOT
Kulunut vuosi oli
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n
76 toimintavuosi. 							
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten
hyvinvointia, terveyttä, virkeyttä ja omatoimisuutta sekä kehittää
asumisolosuhteita.						

TILIKAUDEN TULOS
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kirjasi kertomusvuodelta tappiota 37 225,22 euroa. 		
						
Verollisen elinkeinotoiminnan tulos oli --25 911,61 euroa.						
		
Hallitus esittää alijäämän siirtämistä omaan pääomaan.
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RISKITEKIJÄT

TULEVA KEHITYS
Nykyinen sote-lainsäädäntö ja alueemme taloudelliset resurssit näkyvät myös Koskenrinteellä.
Hoitotyön laadun kehittäminen ja toiminnan tehostaminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja. Ratkaisuja
haetaan ensisijaisesti teknologiasta, mutta valmius
rakenteellisiin muutoksiin on olemassa.			
				
Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan merkittävästi. Tällä hetkellä alalla on valtava työvoimapula
ja Koskenrinteen houkuttavuudeksi on löydyttävä
uusia keinoja.

Kymenlaakson alueellinen talous ja terveystasapaino näkyvät vahvasti ikääntyneiden palveluntuotannossa ja sen tulevassa kehittymisessä. Hyvinvointialueen resurssit eivät riitä kaikkien vanhusten
tarvitsemien palveluiden järjetämiseen. Tämä huonontaisi Koskenrinteen kapasiteetin käyttöastetta ja
toiminnan kannattavuuttaa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön jaksamista koeteltiin niin kulkutaudin kuin uuden sotelainsäädännön myötä. Uusia toiminta-tapoja otettiin käyttöön samaa tahtia kuin
mukautettiin omaa toimintaamme jatkuvasti muuttuvien koronasäädösten
myötä.
Väsymys näkyi. Henkilöstön vaihtuvuus oli suurinta moneen vuoteen,
muutoksia tapahtui myös esimieskunnassa. Loppuvuodesta 2021 käynnistettiin koko työyhteisöä koskeva työnohjaus/ryhmävalmennus, joka jatkuu
edelleen ja laajenee myös esimiestyön kehittämiseen.
Loppuvuodesta palkittiin työntekijöitä merkittävistä urista Koskenrinteen
palveluksessa Vallin ansiomerkeillä.

Pandemian vaikutuksia tulemme seuraamaan
pitkään, kun yksinäisyydestä syntyneet tuntemukset
konkretisoituvat.

Työyhteisön kehitämissuunnitelmaa rakennetaan
vahvemmin tukemaan henkilöstön lisääntyvää
osaamistarvetta ja muuttuvaa työntekijärakennetta.

Kilpailu osaavista työntekijöistä kasvaa edelleen.
Uudet hoitajamitoitukset edellyttävät hoiva-avustajakoulutusohjelmien toteutumista, samoin kuin lähihoitaja- ja sairaanhoitaja koulutuksia on tarve lisätä
nopeassa aikataulussa. Riskinä on, että emme saa
tarvittavaa henkilökuntaa.

Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa sekä pyrkii
lisäämään ja vahvistamaan opiskelijoiden ja nuorten mielenkiintoa vanhustyöhön.

Kiinteistöjen investointiohjelmaa jatketaan suunnitellusti. Riskinä on, että meillä ei ole varoja investointiohjelman toteuttamiseen.

T
YMPÄRISTÖTEKIJÄ
Koskenrinteen Kodeissa tehdään hoiva- ja huolenpitotyötä. Toiminnoista muodostuu jätettä kohtalaisesti, mutta energiaa ja muita luonnonvaroja
kulutetaan vähän. Yhdistykselle on laadittu
ympäristösuunnitelma. Kestävä kehitys huomioidaan hankinnoissa.					
			

2

3

Jännittävä oli vuosi 2021 - enemmän alamäkeä, mutta onneksi myös muutama taloutta, toimintaa ja sieluakin ilahduttava asia
mahtui tuohon vaiherikkaaseen vuoteen.
Asukkaiden ja henkilöstön kanssa jatkettiin
elämää rajoitteiden viidakossa.

Varsinainen toiminta:
Kymsoten uudet palvelukuvaukset astuivat voimaan
1.1.2021 ja edellyttivät merkittäviä toiminnallisia
muutoksia. Vaikutus talouteen näkyi myös heti alkuvuodesta, koska tavallisen palveluasumisen hinnoittelu oli
vedetty alhaiseksi.

Rokotusten eteneminen vapautti meitä
hieman ja antoi rohkeutta tavata toisiamme ”terveysturvallisesti”. Saatiin sanavarastoomme aivan uusi muotisana.

Yhteiset tapaamiset Kymsoten kanssa ratkaisujen
etsimiseksi haasteisiin käynnistetiin heti tammikuussa.
Tavallisen palveluasumisen kuvaus oli laadittu miltei
suoraan tehostetun palveluasumisen kuvauksesta ja
sisälsi epäkohtia, joissa palveluntuottajalta edellytettiin
palvelua ilman asianmukaista korvausta - mm. yli 120
h/kk:ssa palvelua vaativa asiakkaat.
Ravitsemispalveluihin tulivat hintakatot ja palveluntuottajan kanssa etsittiin uusia ratkaisuja tuottaa palvelua
edullisemmin. Siirryttiin kahden valmistuskeittiön (Koskenrinne ja Kotka) ja kahden jakelukeittiön (Karhula ja
Maria) malliin. Neuvottelut venyivät pitkälle kevääseen.
Tämä lisäsi myös hoitohenkilökunnan työn määrää
jakelukeittiöyksiköissä. Compass Groupin työntekijöiden työpäivän pituutta lyhennettiin ja keittiötöitä siirtyi
hoitohenkilökunnan tehtäväksi. Tämä tarkoitti myös
työrutiinien uudelleenorganisointia. Muutokset aiheuttivat aluksi epäselviä tilanteita ja niiden selvittämistä,
mutta kaiken sen jälkeen ovat yhteiset rutiinit keittiön ja
hoitohenkilökunnan välillä muokkautuneet varsin sujuviksi. Aikaa, töiden suunnittelua ja keskustelua tämä on
vaatinut.
Pyykkihuollon ja siivouksen kattohinnat ja vaatimukset
palveluntuottajille aiheuttivat haastetta. Pesulayritysten
kanssa saatiin neuvoteltua uudet sopimukset. Siivouksille pyrittiin neuvottelemaan lisäsiivouksia asiakaskohtaisesti.
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Palvelutalomaksua ei voitu enää veloittaa palveluasumisen päätöksen saaneilta asukkailta. Vuokrien kelakatto pienensi isojen asuntojen vuokratuottoa. Turvarannekemaksukatto oli liian alhainen.

tajille yhdessä ja erikseen vielä valituille. Koskenrinne
oli mukana molemmissa ja jätti tarjouksen tavallisesta
ja tehostetusta palveluasumisesta sekä kehitysvammaisten tuetusta asumisesta. Kilpailutusten tulokset
saatiin joulukuun puolivälin jälkeen, samalla vahvistettiin vuoden 2022 kattohinnat.

Palvelukuvaukset siis edellyttivät merkittävää palvelutason nostoa ja samalla merkittävää palvelusta saatavan
maksun alennusta.

Koskenrinne voitti tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen eteläisessä Kymenlaaksossa, sijoittui toiseksi
tavallisessa palveluasumisessa ja voitti kehitysvammaisten tuetun asumisen. Tämä viimeisin tosin mitätöitiin, koska Koskenrinteellä ei ollut voimassa olevaa
lupaa kehitysvammaisten tuetun asumisen tuottamiseksi. Lupaprosessi on työn alla ja sidonnainen Kotka- Kodin rakenteellisiin muutoksiin. Palvelua voidaan
jatkossa tuottaa erilaisella hankintamallilla.

Uusia asiakasmaksulaki 1.7.2021 teki uuden voltin
hinnoitteluun ja laskutukseen. Palveluntuottajat tekivät
Kymsoten puolesta myös merkittävää asiakastiedottamista ilman minkäänlaista kompensaatiota. Asiakkaiden informoinnin lisäksi ovat hoitajat, palveluesimiehet
ja toimiston henkilöstö saaneet käydä näitä muuttuneita käytäntöjä läpi varsin kattavasti myös omaisten
kanssa.
Oma hinnoittelumalli määriteltiin kokonaan uusiksi
vuoden 2022 alusta alkaen.

Päiväkeskustoiminta toteutui aiempaa pienimuotoisemmin koronarajoitusten edelleen vaikuttaessa, toimintapaikkana Närhinnurkka.

Palveluasumisen puitesopimukset avattiin lokakuussa.
Kymsote järjesti markkinavuoropuheluita palveluntuot-
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Vapaaehtoistoiminta:

Kiinteistöt:

Syksyllä 2021 saatiin käynnistettyä porinat, jumpat
ja laulut asukkaiden kanssa eri palvelutaloissa – iloa
kesti vuoden loppuun asti, kunnes omicron vuorostaan sotki suunnitelmat.

Koronarajoitukset vaikuttivat kiinteistöjen kunnostustoimenpiteisiin. Karhula-Kodin pihalle valmistui yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa upea ulkoliikuntapaikka.
Pihojen kukkaloistolla ilahdutettiin niin asukkaita kuin
työntekijöitäkin

Ohjelmistollinen ja tietotekninen
kehitys:

Kotona täälläkin -hanke:
Eteni ja toimi myös korona-aikana erinomaisesti –
löydettiin uudenlaisia ratkaisuja kohdata asiakkaita.
Hanke oli vahvasti mukana valtakunnallisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa.

Ohjelmistokehitys keskittyi erityisesti työnohjausjärjestelmä Hilkkaan, hoitotyön kirjaaminen ja laskutusosio
merkittävimpinä. Kehitystyöllä valmistauduttiin palvelukuvauksissa edellytetyn oman järjestelmän käyttöön ja
SosiaaliKanta -yhteyteen. Nämä toteutuvat lähivuosina.

Tiedottaminen:
Viikottaiset Teams-infot henkilöstölle jatkuivat, ja myös
sähköpostin käytössä on aktivoiduttu. Hilkan yksikön
huomiot -kohtaa ollaan myös opeteltu käyttämään
tiimin sisäisen viestinnän välineenä, jotta asukasasioista tiedottaminen tapahtuisi nykysääntöjen mukaisesti
yksilön tietosuoja huomioiden. Kymsotelta saatu hyvää
koronaohjeistusta, mikä on käyty läpi viikottaisissa
istunnoissa ja välitetty meilitse.

Markkinointi:
Yhteistyösopimus FC KTP:n kanssa -> kausiliput henkilöstölle ei saanut aikaan suurta intoa, kiitos koronan.
Mainokset sellaisinaan toimivat kyllä.
Markkinointiin ei ollut aikaa panostaa, mutta tässä kohtaa asiakkaita tuli tavalliseen palveluasumiseen paljon.

Talous:
Talouden kehitys oli äärimmäisen haasteellinen. Toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi on tehty jo paljon ja
niiden parissa jatketaan myös kuluvana vuonna.

Hallinto:
Yhdistyksen syyskokouksessa Anne Heikkilä luovutti puheenjohtajan nuijan Nina Braskille. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Raija Keveri.

Asukkaiden elämä jatkui kaiken
myllerryksen keskellä –
kiitos upeiden hoitajiemme.
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TULOSLASKELMA

TASE
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LIITETIEDOT

Taseen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

							
								

1. Konsernitilinpäätös

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry, Kotka, omistaa Sapokan Helmi Kiinteistö
Oy:n koko osakekannan. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry emoyhteisönä
laatii konsernitilinpäätöksen, mikä on saatavissa yhdistyksen toimistosta,
Närhintie 2 A, Kotka.

2. Arvostusperusteet
Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettynä
Raha-automaattiyhdistykseltä saaduilla avustuksilla ja poistoilla.
						
								
Toteutuneet poistot:							
								
Ohjelmistohankinnat		
tasapoisto 3 vuotta
Rakennukset			
menojäännöspoisto 4,0 %
Rakennelmat			
menojäännöspoisto 10 %
Kalusto				menojäännöspoisto 25 %
Rakennukset Sapokan Helmi
tasapoisto 15 - 60 vuotta 2005-2018
Rakennukset Sapokan Helmi
maksimipoisto 2019Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja siinä on huomioitu tytäryhtiö.

								

Tuloslaskelman liitetiedot
1. Henkilöstöä koskevat liitetiedot
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Muut liitetiedot
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN
ALLEKIRJOITUS

LUETTELO TILIKAUTENA 1.1.-31.12.2021 KÄYTETYISTÄ
KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN
SÄILYTYSTAVOISTA.							
						
						
KIRJANPITOKIRJAT						
						
						
Varsinaiset kirjanpitokirjat						
						
Tasekirja erikseen sidottuna					
Pääkirja sähköisenä tallenteena					
Päiväkirja sähköisenä tallenteena					
						
						
Apukirjat						
						
Ostoreskontra sähköisenä tallenteena					
Myyntireskontra sähköisenä tallenteena					
Palkkakirjanpito sähköisenä tallenteena				
						
Tositelajit						
						
			
tositelaji			
Pääkirja			1
sähköinen arkisto		
Kassatositteet		2
paperitosite		
Pankkitositteet		3
paperitosite		
Muistiotositteet		4
paperitosite		
Ostotositteet		5
sähköinen arkisto		
Myyntitositteet		6
sähköinen arkisto		
Tilinpäätöstositteet
7
paperitosite		
Palkkatositteet		
8
paperitosite, sähköinen arkisto
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Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Närhintie 2A
48230 Kotka
puh. 044 723 3100

Mainostoimisto Henrietta

www.koskenrinne.fi

