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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 

 
 
1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus 
 
 
Seitsemän vuotta sote-yhteistoimintaa Pohjois-Satakunnassa: uusi toimintamalli 2015 
 
Vuodesta 2009 alkanut Pohjois-Satakunnan kuntien perusterveydenhuollon, sosiaalitoimien ja ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoimintamalli kehittyi uuteen vaiheeseen vuonna 2015: siirryttiin sote-
yhteistoiminta-alueen hallinnollisessa toteutuksessa peruskuntayhtymämalliin. Kuuden vuoden mittai-
nen tilaaja-tuottaja-malli (kuntien yhteinen tilaajalautakunta Kankaanpään kaupungin organisaatiossa 
ja tuotanto-organisaationa liikelaitoskuntayhtymä) purettiin ja siirryttiin yhtenäisempään ja selkeäm-
pään sote-kuntayhtymämalliin. PoSan uusi perussopimus astui voimaan 1.1.2015 lukien. PoSan uudet 
päättäjät aloittivat toimintansa (yhtymävaltuusto ja –hallitus). 
PoSan sisäistä toimintamallia on kehitetty jatkuvasti sen olemassaolon ajan. Palvelut ovat sote-
uudistuksen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistelmäpalveluja. Vuoden 2015 
alusta lukien toteutettiin myös PoSa-työterveys –yksikön ns. kokonaisulkoistus. Tämä oli merkittävä 
uudistus, jolla tavoiteltiin sekä työterveyshuollon laadun ja asiakaspalvelujen parantamista että merkit-
tävää toimintaan liittyvän taloudellisen riskin pienentämistä. Kulunut vuosi näytti toteuttavan molem-
pia tavoitteita. 
 
Taloudellisesta ja toiminnallisesta tuloksesta 2015 
PoSan taseyksiköistä poistui siis työterveyshuolto. Tämä johdosta henkilöstö vähentyi n. 17 työnteki-
jällä ja muutos vaikutti myös maksutulojen määrään (v. 2014 työterveyshuollon maksutuotot olivat n. 
1,4 milj. euroa). 
Tuotebudjetointia ja toimintamallia kehitettiin edelleen: vanhuspalvelujen seniorineuvola-toiminta 
sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki –tuotteet ja toiminta siirrettiin aikuispalvelujen toiminnaksi 
(vanhuspalvelujen tuotteet 4110 ja 4125 siirrettiin aikuispalvelujen tuotteiksi 3140 ja 3450). Lisäksi 
vanhuspalveluissa vanhusten päivätoiminta (uusi tuote 4230) erotettiin omaksi tuotteekseen tuotteesta 
4220 (vanhusten kotona asumista tukevat palvelut). 
 
Toimintatuotot ja –menot 2015: 
Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat vuoden aikana 370.203 euroa (nyt yhteensä 58.872.811 euroa), kas-
vua tässä oli 0,63 %. Työterveyshuollon myyntituottojen poistuminen näkyy tässä kehityksessä.  
Myyntituotot olivat 2.068.361 euroa (vähennystä 1.029.597 euroa, työterveyshuollon palvelujen 
myynnit) ja maksutuotot olivat 7.015.486 euroa, kasvua 49.345 euroa (0,7 %). Muut toimintatuotot 
(tuet ja avustukset, vuokratuotot ja muut tuotot) säilyivät lähes ennallaan 1.406.960 eurossa (vähen-
nystä 13.543 eur). Kuntanettomaksuosuuksien määrä oli yhteensä 48.382.005 euroa ja nämä tuotot 
ovat nyt kaikista PoSan toimintatuotoista 82,2 %. 
Ulkoiset toimintamenot kasvoivat vuoden aikana 383.078 euroa ja 0,66 % (nyt yhteensä 58.546.827 
eur).  
Toimintakuluista oman henkilöstön palkkauskulut olivat yhteensä 28.046.523 euroa, jossa vähennystä 
506.217 euroa (-1,8 %). Oman henkilöstön kulut olivat siis 47,9 % kaikista PoSan menoista. Tältä osin 
oman henkilöstön palkkauskulujen laskeva menokehitys jatkui edelleen (vertailun vuoksi vastaava %-
osuus oli v. 2010 51,1 %, v. 2011 50,3 %, v. 2012 50,7 %, v. 2013 50,7 % ja v. 2014 49,1 %). Henki-
löstöresurssia on edelleen hankittu myös ostopalveluna, lääkäripalvelujen osalta 1.853.096 eurolla, 
jossa vähennystä edelliseen vuoteen 250.155 euroa. 
Uutena henkilöstöresurssin hankintamuotona otettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä käyttöön Seu-
turekryn sijaispalvelu, jonka ostopalvelukustannukset olivat yhteensä 496.891 euroa. 
Palvelujen ostot olivat yhteensä 22.271.049 euroa, jossa kasvua oli 3.2 %. Se sisältää myös ed. maini-
tut henkilöstöresurssin ostopalvelut. Huomattavaa kasvua oli laboratoriopalvelujen ostoissa (+149.079 
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eur, myyjänä Satadiag) ja kuljetuspalvelukustannuksissa (+99.494 eur, mm. vammaispalvelu-
asiakkaiden kuljetuspalvelut).  
Toiminnassa tarvittavien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden (esim. lääkkeet, hoitotarvikkeet, elintar-
vikkeet) menokehitys sen sijaan oli ilahduttavaa (vähennystä 138.546 eur, 5,8 %), ollen yhteensä 
2.248.654 euroa. Tarkka tarvikkeiden ja lääkkeiden seuranta tuotti tulosta! 
Avustukset (pääosin kotitalouksille, esim. henkilökohtaiset avustajamenot) olivat sen sijaan rajussa 
kasvussa. Menot olivat yhteensä 4.203.563 euroa, jossa kasvua oli 460.147 euroa ja 12,3 %.  
Asiakasmäärien kasvu vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten asiakasryhmissä näkyy selkeästi 
näitä kustannuksia kasvattavana kehityksenä. 
Muista toimintakuluista (yht. 1.777.038 eur, vähennystä 116.754 € ja 6,2 %) suurin osa kului toimitilo-
jen ja huoneistojen vuokrakuluihin (1.649.694 euroa). 
 
Kuntamaksuosuudet 

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia

kunnan väestö 1793 1948 11774 2478

väestön %-os. PoSasta 8,2 % 9,0 % 54,1 % 11,4 %

kunnan %-os. kuluista 8,6 % 10,2 % 49,2 % 12,0 %

Pomarkku Siikainen PoSa yht. Merikarvia

kunnan väestö 2242 1524 21759 3188

väestön %-os. PoSasta 10,3 % 7,0 %

kunnan %-os. kuluista 11,5 % 8,3 %  
 
Kuntien nettomaksuosuuksien kehitys jatkui epätasaisena. Kustannusten jakamisen perusteena 
ovat perussopimuksen mukaisesti toteutuneet palvelujen käyttömäärät kunnittain. Pienten 
jäsenkuntien kohdalla tämä tarkoittaa vuotuisen palvelujen ja kustannusten vaihteluvälin mel-
koista suuruutta (tähän mennessä vuosivaihtelun ääripäät ovat olleet +16,5 % ja -6,2 %).  
Keskimääräinen maksuosuuden kustannuskehitys v. 2015 oli 2,9 %, joka ylitti tavoitetason, 
mutta alittaa selvästi ennakkotietojen mukaan keskimääräisen valtakunnallisen kustannuskehi-
tyksen (10.2.2016 Kuntaliiton arvio vuoden 2015 toimintakatteen keskimääräisestä muutok-
sesta 3,7 %).  
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Kuntien nettomaksu- PoSa muutos HONKAJOKI muutos

osuuksien kehitys YHTEENSÄ ed.v.  % ed.v.  %

TP 2015 48 382 005 €       2,9 % 4 157 649 €         0,7 %

TP 2014 47 018 007 €       2,4 % 4 128 318 €         4,1 %

TP 2013 45 924 708 €    1,4 % 3 967 487 €      -1,9 %

TP 2012 40 093 948 €    6,9 % 4 046 092 €      7,6 %

TP 2011 37 501 686 €    3,1 % 3 758 864 €      4,6 %

TP 2010 36 249 825 €    7,6 % 3 592 857 €         4,9 %

TP 2009 33 679 720 €    0,8 % 3 426 641 €      5,0 %

TP 2015 €/as 2 224 €              2 319 €              

Kuntien nettomaksu- JÄMIJÄRVI muutos KANKAANPÄÄ muutos

osuuksien kehitys ed.v.  % ed.v.  %

TP 2015 4 921 006 €         5,6 % 23 805 940 €       1,7 %

TP 2014 4 660 024 €         3,5 % 23 400 263 €       2,0 %

TP 2013 4 501 362 €      0,8 % 22 951 328 €    4,9 %

TP 2012 4 464 053 €      9,4 % 21 880 774 €    5,1 %

TP 2011 4 078 884 €      -4,7 % 20 813 845 €    5,4 %

TP 2010 4 282 251 €      16,5 % 19 747 778 €       5,7 %

TP 2009 3 676 559 €         -5,9 % 18 686 619 €       2,2 %

TP 2015 €/as 2 526 €                 2 022 €                 

Kuntien nettomaksu- KARVIA muutos SIIKAINEN muutos

osuuksien kehitys ed.v.  % ed.v.  %

TP 2015 5 827 345 €         9,8 % 4 034 149 €         -1,2 %

TP 2014 5 309 133 €         -0,4 % 4 085 045 €         7,6 %

TP 2013 5 328 376 €      -3,6 % 3 795 477 €      -6,2 %

TP 2012 5 528 654 €      12,1 % 4 047 849 €      6,5 %

TP 2011 4 931 281 €      -0,8 % 3 800 398 €      4,0 %

TP 2010 4 972 222 €         8,1 % 3 654 717 €         11,0 %

TP 2009 4 598 419 €         -1,8 % 3 291 482 €         -1,1 %

TP 2015 €/as 2 352 €                 2 647 €                 

Kuntien nettomaksu- POMARKKU muutos Merikarvia muutos

osuuksien kehitys ed.v.  % ed.v.  %

TP 2015 5 549 918 €         3,6 % 85 998 €               8,4 %

TP 2014 5 355 881 €         1,2 % 79 343 €               -10,0 %

TP 2013 5 292 489 €      -5,0 % 88 189 €            -4,3 %

TP 2012 34 339 €            -0,6 % 92 187 €            9,9 %

TP 2011 34 548 €            83 866 €            

TP 2010

TP 2009

TP 2015 €/as 2 475 €                 

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 2009 - 2015
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Toiminnasta vuonna 2015 
Toimintaa tarkasteltaessa voidaan havaita eräiden asiakasryhmien palvelukysynnän ja kustan-
nusten nousseen merkittävästi. Tällaisena ryhmänä erottuu erityisesti vammaisten ja kehitys-
vammaisten palvelut (tuotteet 3410-3440: kertaluonteiset vammaispalvelut, toistaiseksi voi-
massaolevat vammaispalvelut, kehitysvammapalvelut, vammaisten ja kehitysvammaisten 
asumispalvelut ja laitoshoito), joiden kuntakustannukset olivat nyt yhteensä 8,3 milj. euroa, 
kasvua 701.704 euroa (9,2 %). Aikuispalvelujen muiden ns. perinteisten sosiaalitoimen palve-
lujen kustannukset olivat yhteensä 5.043.282 euroa, jossa muutosta oli 1,3 %. Ilahduttavana 
kehityksenä voidaan todeta tältä osin esim. toimeentulotukimenojen pienentyneen vuoden 
aikana 5,4 %, vaikka taloudellinen taantuma jatkui ja pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. 
Vanhuspalveluissa (kaikista kuntakustannuksista yhteensä 34,5 %) jatkettiin määrätietoista 
laitospalvelujen purkamista. Vanhusten laitoshoitokustannukset pienentyivät 20,1 % ja vas-
taavasti panostettiin vanhusten kotona asumisen tukemiseen sekä tehostettuun palveluasumi-
seen. Asiakasmäärien kasvusta johtuen vanhuspalvelujen kuntakustannukset kasvoivat kui-
tenkin 3,5 %.  
Erityispalveluissa toimintaa suunnattiin asiakkaiden kuntoutukseen ja kotiin annettaviin pal-
veluihin (kotisairaalatoiminta). PoSan sairaalan (osastot) paikkalukua laskettiin vuoden aikana 
60:een ja samanaikaisesti käynnistettiin myös ns. kotiinkuntouttavan yksikön toiminta (van-
huspalvelujen toimintana). Erityispalvelujen kuntakustannukset kasvoivat 1,2 %, tähän vai-
kutti osaltaan hammashuollon väliaikaiset ostopalvelusopimukset (kilpailutuksen mukaiset 
hankintasopimukset astuvat voimaan 1.1.2016 lukien). 
Perhepalveluissa saavutettiin pitkään tavoiteltu tulos, kuntakustannukset kääntyivät laskuun 
(2,7 %), panostukset ennaltaehkäisevään ja perheiden peruspalveluihin näyttivät tuottavan 
tulosta.  
 

TP 2015 TP 2014 muutos eur muutos-%

Palvelualueen %-
osuus kaikista 
kustannuksista 

2015

5 305 613 €    5 451 267 €   145 654 €-    -2,7 % 11,0 %
13 347 549 €  12 582 815 € 764 734 €    6,1 % 27,6 %
16 679 059 €  16 113 957 € 565 102 €    3,5 % 34,5 %
12 309 238 €  12 165 263 € 143 975 €    1,2 % 25,4 %

740 546 €       704 705 €     35 841 €      5,1 % 1,5 %
48 382 005 €  47 018 007 € 1 363 999 € 2,9 %

PALVELUALUEITTAINEN 
KUSTANNUSKEHITYS

Ympäristöpalvelut
Yhteensä

Perhepalvelut
Aikuispalvelut

Vanhuspalvelut
Erityispalvelut

 
 
Kohti SaTaSoTea 2019 
Kaikki Satakunnan kunnat ovat ilmaisseet tahtonsa yhteisen maakunnan ja sote-palvelujen 
tuotantomallin kehittämiseen. Tavoitteet ovat haastavat: kustannuskehityksen tulee olla alle 
1 %:n vuosimuutoksen tasolla ja samanaikaisesti palvelutaso tulee säilyttää korkeana.  
Pohjois-Satakunnan palvelut on tähän saakka pystytty pitämään määrältään, laadultaan ja kus-
tannuksiltaan kilpailukykyisinä. Kiitos tästä kuuluu sekä palveluja tuottaneelle kehitys-
myönteiselle henkilöstölle että tarvittaessa radikaaleihin päätöksiin kykeneville kuntapäättäjil-
le. 
 
  Esa Hakala, kuntayhtymäjohtaja 
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1.2 Kuntayhtymän talous 
 

Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 

2015 2014 
1 000 € 1 000 € 

Toimintatuotot  58 873 58 503 
Toimintakulut - -58 547 -58 164 
Toimintakate  326 339 
Rahoitustuotot ja -kulut 
  Muut rahoitustuotot  21 23 
  Muut rahoituskulut  -15 -20 
Vuosikate  331 341 
Poistot ja arvonalentumiset  -346 -359 
Tilikauden tulos  -15  -18 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -15  -18 

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Toimintatuotot/Toimintakulut, %  100,6 100,6 

Vuosikate/Poistot, %  96 95 

Vuosikate, euroa/asukas  15,23 15,48 

Asukasmäärä  21759 22035 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) 

Vuosikate prosenttia poistoista 

= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 
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Toiminnan rahoitus 
 
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

2015 2014 
1000 eur 100 eur 

RAHOITUSLASKELMA 

  
  TOIMINNAN RAHAVIRTA 
  Vuosikate 331 341 

Tulorahoituksen korjauserät 
 

-40 
331 301 

  INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
     Investointimenot                      -207 -414 

   Pysyvien vastaavien                   
 

40 
   hyödykkeiden luovutustulot 

  Investointien rahavirta                  -207 -374 
Toiminnan ja invest. rahavirta           124 -73 

  RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys muilta 0 0 

Oman pääoman muutokset                   0 0 

  Muut maksuvalmiuden muutokset 
     Toimeksiant.varat/po muutos           -8 -21 

   Vaihto-omaisuuden muutos              
     Saamisten muutos                      -1 055 582 

   Korottomien velkojen muutos           89 -649 
Muut maksuvalmiuden muutokset            -975 -87 

  Rahoituksen rahavirta                    -975 -87 

  RAHAVAROJEN MUUTOS                       -850 -160 

  
  Rahavarojen muutos 
     Rahavarat 31.12.                  2 784,00 3 634,21 

   Rahavarat 1.1. 3 634,00 3 794,44 
   Rahavarojen muutos -850,00 -160,23 

  
  RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
  Toiminnan ja investointien rahavirran  
 kertymä 5 vuodelta € 1 433 -80 314 

Investointien tulorahoitus, % 160,16  82,37 
Lainanhoitokate 701,6 973,6 
Kassan riittävyys, pv 17,3 22,60 
Asukasmäärä 21 759 22 035 

   Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno 
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
Rahavarat 31.12 = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 
Kassan riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 



9 

Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
 
 

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
2015 2014 2015 2014

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
VASTAAVAA VASTATTAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA
Aineettomat hyödykkeet   Peruspääoma                 254 254
  Aineettomat oikeudet 198 263   Ed. tilikausien yli/alijäämä -326 -307
  Muut pitkävaikutteiset menot 0 10   Tilikauden Ylialijäämä         -15 -18
Aineettomat hyödykkeet        198 273 OMA PÄÄOMA                    -86 -71

Aineelliset hyödykkeet C PAKOLLISET VARAUKSET
  Muut kiint. rakenteet ja laiteet 109 114
  Koneet ja kalusto           334 396 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

  Muut toimeksiantojen pääomat 49 57
Aineelliset hyödykkeet        443 509 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT       49 57

Sijoitukset E VIERAS PÄÄOMA
  Osakkeet ja osuudet         17 15 Pitkäaikainen vieras pääoma
Sijoitukset                   17 15

PYSYVÄT VASTAAVAT             659 798 Pitkäaikainen viera pääoma

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lyhytaikainen vieras pääoma   
  Saadut ennakot              3 1

C VAIHTUVAT VASTAAVAT   Ostovelat                   2 549 2 227
  Muut velat                  589 659

Saamiset   Siirtovelat                 4 835 5 000
Lyhytaikainen vieras pääoma   7 976 7 887

Lyhytaikaiset saamiset VIERAS PÄÄOMA                 7 976 7 887
  Myyntisaamiset              3 475 2 398
  Muut saamiset               859 692 VASTATTAVAA                   7 938 7 873
  Siirtosaamiset              162 350
Lyhytaikaiset saamiset        4 496 3 441

TASEEN TUNNUSLUVUT
Rahat ja pankkisaamiset Omavaraisuusaste, % -1,1 -0,9
Rahat ja pankkisaamiset       2 784 3 634 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,5 13,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT           7 280 7 075 Kertynyt yli/alijämä, 1000 € -341,0 -325,0

Kertynyt yli/alijämä €/ asukas -15,67 -14,75
VASTAAVAA                     7 938 7 873 Lainakanta 31.12., 1000 € 0 0

Lainakanta 31.12 €/asukas 0,00 0,00
Lainasaamiset, 1000 € 0 0
Asukasmäärä (vrk) 21 759 22 035

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset
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Käyttötalous kuukausittain ja kumulatiivinen netto 
 

 
 
 

Tuloksen käsittely ja talouden tasapaino 
 
Tilikauden tulos on alijäämäinen 14 908,30 euroa. Alijäämää aiheutti työterveyshuollon taseyksikön 
lopetuksen jälkiselvittely vuonna 2015. Taseyksikkö lopetettiin vuoden 2014 lopussa toiminnan ul-
koistuksen myötä. Kuluja aiheutui tietojärjestelmästä sekä työterveyshuollon myyntituottojen selvitte-
lystä.  
 
Yhtymähallitus esittää tilikauden alijäämän 14 908,30 euroa kirjattavaksi taseen oman pääoman 
yli/alijäämätilille.  
 
Vuoden 2015 tuotebudjetti laadittiin kuntien varaamien määrärahojen mukaan. Ero PoSan ja  jäsen-
kuntien ja näkemyksen välillä oli talousarvion laadintavaiheessa n kaksi miljoonaa. Uutta alijäämää ei 
palvelusopimuksen tuotteissa syntynyt, koska nettokustannukset laskutettiin toteutuneen mukaisina 
jäsenkunnilta. Lisälasku jäsenkunnille oli kaikkiaan 1,27 miljoonaa euroa. 
 
Taseessa on 340 000 euron alijäämä, joka on seurausta työterveyshuollon tappiollisista tuloksista. 
Muun toiminnan osalta kattamattomia alijäämiä ei enää ole. PoSan peruspääoma on 254 305 euroa, 
oma pääoma on 86 000 euroa negatiivinen.  
 
Kertyneen alijäämän kattamisesta tehdään päätökset taloussuunnittelun yhteydessä. Taloussuunnitel-
man on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntalain 110 §:n 3 
momentissa säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäi-
sen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään.  
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1.3 Kuntayhtymän henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä 
Vuoden 2015 lopussa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän palveluksessa oli 620 henkilöä. 
Lukumäärä sisältää sekä vakinaiset, määräaikaiset että sijaiset.  
 
Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain 31.12. 
 2014 2015 
 Yhteensä %-osuus Yhteensä %-osuus 
Vakituiset kokoaikaiset 454 64,0 436 70,3 
Vakituiset osa-aikaiset 67 9,4 73 11,8 
Määräaikaiset kokoaikaiset 172 24,3 99 16,0 
Määräaikaiset osa-aikaiset 16 2,3 12 1,9 
Yhteensä 709 100,0 620 100,0 
 
Koko- ja osa-aikaiset 31.12 

 2014 2015 
Lukumäärä   
Kokoaikaiset 626 535 
Osa-aikaiset 83 85 
Yhteensä 709 620 
   
Prosenttiosuus %   
Kokoaikaiset 88,3 86,3 
Osa-aikaiset 11,7 13,7 
Yhteensä 100,0 100,0 
 
Henkilöstön ikärakenne 
Henkilöstö ikäryhmittäin 31.12 
 2014 2015 
ryhmä kpl kpl 
19 6 3 
20 - 24 v 19 15 
25 - 29 v 55 53 
30 - 34 v 71 66 
35 - 39 v 53 52 
40 - 44 v 64 56 
45 - 49 v 102 86 
50 - 54 v 116 90 
55 - 59 v 128 114 
60 - 65 v 86 82 
66 - v 9 3 
 709 620 

 
 
 

 
 
Naisten keski-ikä 31.12.2015 oli 46,24 ja miesten 46,38 vuotta. 
 
Sairauspoissaolot 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Kalenteripäivien lukumäärä 12580 10198 11366 10735 12010 
Sairauspoissaolopv/hlö/v 19,84 15,45 15,94 15,14 19,37 
 
Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. 
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1.4 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. 
Toteuttamis- ja valvontavastuu on kuntayhtymäjohtajalla sekä tehtäväalueen esimiehillä alaisensa toi-
minnan osalta. 
 
Yhtymävaltuusto vahvisti sisäisen valvonnan periaatteet 19.3.2015 § 14. Sisäiseen valvontaan liittyviä 
määräyksiä sisältyy myös kuntayhtymän hallintosääntöön, erityisesti sen 7 lukuun. 
 
Sisäinen valvonta koostuu 
- sisäisestä tarkkailusta, 
- luottamushenkilöiden suorittamasta seurannasta ja 
- sisäisestä tarkastuksesta. 
Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen 
käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet, vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä 
tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtä-
vään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvon-
taa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen 
valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että jäsenkuntien kustannustenjaon perusteena olevat toiminnal-
liset suoritteet kirjataan ajallaan ja oikein palvelut tuottavissa yksiköissä. Seuranta ja tarkistukset teh-
dään kuukausittain palvelusopimuksen toteutumaraportin laadinnan yhteydessä. 
 
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa laajem-
min ja taloudellisen tilanteen osalta kuukausittain. Sisästä valvontaa auttavat ja helpottavat asianhallin-
nan ja ostolaskujen käsittelyn tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa 
kuin laskuliikenteessäkin. Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita. 
 
Riskienhallinta 
PoSa ei ole tehnyt erillistä riskienkartoitusta. Aineelliset ja vastuuriskit tarkistetaan vuosittain vakuutus-
yhtiön edustajan kanssa. Vakuutusturvaa on tuottanut vuoden 2011 kesästä lähtien vakuutusyhtiö If. 
Kuntayhtymä on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin 
se on katsottu järkeväksi. 
 
Toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja osa muutoksista tuo riskin kun-
tayhtymän mahdollisuuksille tuottaa ja tarjota hyvinvointipalveluja kuntalaisille ja muille asiakkailleen. 
Lainsäädännölliset vaatimukset toiminnan laadulle ja resursoinnille ja lisääntyvä valvonta kuluttavat 
sekä henkilöstön että talouden voimavarat. Suurimpana riskinä on epäsuhta kuntien taloudellisen kanto-
kyvyn ja palvelujen kustannuskehityksen välillä. Merkittävä huolenaihe on myös henkilöstön ja erityi-
sesti erityisosaamista vaativien avainryhmien saatavuus. 
 
Sopimustoiminta 
Erittäin suuri osa eli reilusti yli kolmannes kuntayhtymän toimintakuluista on ostopalveluja. Voimak-
kaimmin kasvavia ovat asiakaspalvelujen ostot, joka on pääosin toiminnallista alihankintaa. Sopimus-
toiminnan onnistuminen on tärkeää toiminnan ja talouden kannalta. Tarvikehankinnat suoritetaan suu-
relta osin yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin ja Kankaanpään kaupungin kanssa. Sopimusten hallinta 
hoidetaan asianhallintajärjestelmän sopimusosiossa. 
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 
 
2.1 Hallinto 
 
Tarkastustoimi 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa, 
joista vuoden 2015 tarkastusta varten uudessa 
kokoonpanossa kolme kertaa. Tilintarkastajana 
toimi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. 
 
Tarkastuslautakuntaan kuuluivat: 
Pasi Rajala, pj 13.10.2015 asti 
Petri Ylikoski pj 13.10.2015 alkaen 
Helena Lehtiö (vpj 13.10.2015 asti) 
Anne Aho 
Aila Kalliomäki 
Keijo Silvola 
Antti Wasse 13.10.2015 asti  
Aulis Vehmasto vpj 13.10.2015 alkaen 
Erkki Ylikoski 
 
Tilintarkastaja: 
BDO Audiator Oy 
Vastuutarkastaja JHTT Vesa Keso  
 
Talouden toteutuminen 
Talous (1.000 €) TA 2014 TP 2015 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 11 9 
Sisäiset erät, tulot 11 9 
Tulos 0 0 
 

Luottamuselimet 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
PoSan hallinto järjestettiin uudelleen vuoden 2015 
alussa tavallisia kuntayhtymiä koskevien säännös-
ten mukaisesti.  
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jo-
hon varsinaiset jäsenkunnat valitsevat 23 edusta-
jaa, Kankaanpäästä valitaan kahdeksan ja muista 
jäsenkunnista kolme edustajaa kustakin. Yhtymä-
valtuuston keskeisiä tehtäviä ovat talousavion ja 
taloussuunnitelman vahvistaminen, toimielinten 
valitseminen ja tilinpäätöksen käsittely. Yhtymä-
valtuusto kokoontui kuusi kertaa. 
 

Yhtymähallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta 
sekä mm. sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallituk-
sen esittelijänä toimi kuntayhtymäjohtaja. Yhty-
mähallitus kokoontui 11 kertaa. 
 
Yksilöön kohdistuvien, lähinnä sosiaalitoimen 
alaan kuuluvien viranhaltijapäätösten muutoksen-
hakuelimenä on oikaisuvaatimuslautakunta. Lau-
takunta kokoontui kuusi kertaa. 
 
Ympäristöpalvelujen operatiivisesta toiminnasta 
ja hallinnosta vastaa ympäristö- ja terveyslauta-
kunta, johon kuuluu jäsen myös osajäsenkunnasta. 
Lautakunta kokoontui viisi kertaa. Tämän lauta-
kunnan kulut kohdistetaan ympäristöpalvelujen 
hallinnon kustannuspaikalle. 
 
Yhtymävaltuuston kokoonpano: 
Honkajoki: 
Pasi Haapanen 2. vpj, Tapio Rauhala ja Aulis 
Vehmasto 
Jämijärvi: 
Kati Mansikkamäki, Rainer Rajamäki ja Olli Sep-
pälä. 
Kankaanpää: 
Hely Alhainen, Keijo Kerola puheenjohtaja, Tapio 
Laurila 1. vpj, Antti Raittila, Nina Rajamäki, Hei-
di Viljanen, Kristiina Yli-Rajala ja Petri Ylikoski. 
Karvia: 
Heikki Huhtaluoma, Kaija Kangas ja Jukka Oh-
rankämmen 3. vpj. 
Pomarkku: 
Jarkko Lehtolammi, Aila Salmela ja Ari Viitala. 
Siikainen: 
Anneli Lahtinen, Arja Lehtinen ja Seija Unto. 
 
Yhtymähallitus 
Risto Peltomaa, puheenjohtaja 
Satu Jokela, varapuheenjohtaja 
Jari Koskela 
Sari Lehtinen 
Voitto Raita-aho 
Pauli Saarinen 
Maritta Uusitalo  
Sari Vuorela 
Marko Vuorenmaa 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta 
Miia Sjöman, puheenjohtaja 
Raili Kunnaspuro, varapuheenjohtaja 
Matti Anttila 
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Tarja Hietikko 
Mikko Rajakangas 
Timo Röpetti 
Leena Termala 
 
Ympäristö- ja terveyslautakunta 
Mikko Uusitalo, puheenjohtaja 
Kristiina Peltomaa, varapuheenjohtaja 
Harri Hieta  
Arja Lehtimäki  
Olli Mäkelä  
Erkki Rudenberg  
Anne Vastamäki-Ahola  
Heta Östergård  
 
Talouden toteutuminen 
 
Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus 
Talous (1.000 €) TA 2014 TP 2015 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 14 22 
Sisäiset erät, tulot 14 22 
Tulos 0 0 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta 
Talous (1.000 €) TA 2014 TP 2015 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 3 4 
Sisäiset erät, tulot 3 4 
Tulos 0 0 
 
 

Hallinnon tulosyksikkö 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 

Hallinnon tehtävänä on tuottaa yhtymävaltuuston 
ja -hallituksen päätöksentekoa varten riittävät 
tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihto-
ehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täy-
täntöönpanosta. Tehtävänä on myös huolehtia 
yleisestä raportoinnista, seurata ja valvoa talouden 
kehitystä, maksuliikennettä ja huolehtia keskite-
tystä henkilöstöhallinnosta ja potilasasiamiestoi-
minnasta Tulosyksikköön kuuluvat kuntayhtymä-
johtaja, talousjohtaja, henkilöstösihteeri, hallin-
tosihteeri ja osa-aikainen potilasasiamies. Suuri 
osa taloushallinnon ja laskentatoimen palveluista 
hoidetaan yhteistoimintasopimuksen perusteella 
Kankaanpään kaupungin taloushallintopalveluissa 
ja yli puolet käyttökustannuksista on tästä johtuvia 
ostopalveluita.  
 
Talouden toteutuminen 
 
Talous (1.000 €) TA 2014 TP 2015 

Toimintatuotot (ulk) 0 9 
Toimintakulut (ulk) 1 024 921 
Sisäiset erät, tulot 1 024 914 
Tulos 0 -21 
 
 
Työsuojelu ja yhteistoiminta 
Kuntayhtymän henkilökuntaneuvoston, virkistys-
toiminnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarvit-
semat määrärahat on keskitetty kustannuspaikalle 
1140.  
 
Talous (1.000 €) TA 2014 TP 2015 

Toimintatuotot (ulk) 4 1 
Toimintakulut (ulk) 64 66 
Sisäiset erät, tulot 64 66 
Tulos 0 0 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2 Tukipalvelut 
 
1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Tukipalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää 
omalta osaltaan siivous-, vaate- ja ruokahuolto-
palvelut, teknisen huollon ja lähettipalvelut sekä 
tietohallintopalvelut. PoSa toimii pelkästään 
vuokratiloissa, joten omaa kiinteistöhuoltoa ei ole.  
 
Ravintohuolto 
Ruokapalvelut tuottavat päivittäin ruokahuoltoa 
Jämijärven ja Karvian vanhainkotien ja palvelu-

asuntojen asukkaille sekä Peruspalvelukeskus 
Tapalaan ja ateriapalveluina kotiin sekä henkilö-
kunnan työpaikkaruokailuna laitoksissa.  
 
Omia valmistuskeittiöitä oli kolme. Siikaisten, 
Kankaanpään, Honkajoen ja Pomarkun vanhus-
palvelujen ateriat ostettiin peruskunnilta. 
 
Työpaikkaruokailua ostetaan monelta ravintolalta. 
PoSan työntekijöillä oan mahdollisuus työpaikka-
lounaisiin näissä yksityisissä ravintoloissa. 
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Puhtauspalvelut 
Tulosyksikkö huolehti PoSan toimitilojen huollos-
ta Pomarkun ja Tapalan sairaalan osastojen toimi-
tiloja lukuun ottamatta.  
 
PoSan omien toimitilojen puhtaudesta huolehdit-
tiin, tuotettiin oheispalveluina erilaisia välinehuol-
lon palveluja ja opiskelijaohjausta 26 työntekijän 
voimin. Resistenttien mikrobien tartunnat työllis-
tivät ajoittain runsaastikin aiheuttaen ylimääräisiä 
kuluja. 
 
Tekninen huolto, materiaalihuolto ja lähetti-
palvelu 
PoSan tekninen huolto toimii yhden vakituisen 
työntekijän varassa varsin rajallisin resurssein 
tuottaen välineiden ja laitteiden huolto- ja korja-
uspalvelua sekä jonkin verran kiinteistöhuoltoa 
yhteistyössä Kankaanpään kaupungin tilapalvelu-
jen kanssa. 
Materiaalihuolto ostettiin SataDiagin logistiikka-
keskukselta. PoSan ainoa materiaalihuollon työn-
tekijä siirtyi SataDiagin logistiikkakeskuksen 

palvelukseen 1.5.2015. Hän koordinoi ostopalve-
luna edelleen jonkin verran materiaalihuoltoa ja 
hankintoja. 
 
Lähettitoiminta huolehtii keskitetystä postin ja 
muiden lähetysten kuljettamisesta Kankaanpään 
alueella.  
 
Tietohallintopalvelut 
Tietotekniikan käyttötuki ostetaan PoSaan Kan-
kaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä. Tällä 
hetkellä palvelut tuottaa Turun Tietokeskus Oy. 
Tukipalveluiden tietohallinnossa toimii kaksi tie-
tojärjestelmäasiantuntijaa vakituisessa työsuhtees-
sa. Heidän tehtävänään on osaltaan huolehtia Po-
San tietotekniikan toimivuudesta ja tietojärjestel-
mäkokonaisuuden toteuttamisesta käyttötuen 
kanssa, käyttäjien hallinnoinnista ja perehdyttämi-
sestä. 
 
Keskitettyjen valtakunnallisten palvelujen vaati-
mat tietoliikenne- ja tukipalvelut tuottaa Medbit 
Oy, jossa PoSa on osakkaana.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.3 Perhepalvelut 
 
 
1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Perhepalvelujen tulosalue vastaa alle 21-vuotiaille 
lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja per-
hesuunnittelua tarvitseville, alle 45-vuotiaille tuo-
tettavista ja järjestettävistä terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistävistä ja korjaavista peruspalveluista. Tu-
losalue jakaantuu kolmeen tuoteryhmään: 1) Hy-
vinvointia edistäviin palveluihin, 2) Vanhem-
muutta tukeviin palveluihin ja 3) Lastensuojelun 
sijoituspalveluihin. 
 
Avopalvelupainotteisuuden vaikuttavuus on li-
sääntynyt moniammatillisella yhteistyöllä PoSan 
palveluissa ja yhteistyössä kuntien lasten ja nuor-
ten sekä heidän perheidensä kanssa toimivien 
kesken.  
 
Olennaisia muutoksia vuonna 2015 
 
1. Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollossa on 

ollut edelleenkin vaikeutta saada lääkäreiden 
ja psykologien palvelua. Oppilas- ja opiskeli-
japsykologipalvelu tehtiin noin 1,2 henkilö-
työvuoden osalta omana työnä ja ostopalvelu-

na 3,8 henkilötyövuoden osalta. Virkoja on 
viisi. Vastuukuraattorina oppilas- ja opiskeli-
jahuollossa toimii lastensuojelun sosiaalityön-
tekijä. 

2. Henkilöstötilanteen vakiintuminen ja tehtävi-
en vakinaistaminen on lisännyt avopalvelu-
painotteisuutta ja sen tehokkuutta perhesosiaa-
lityössä. Henkilöstö on ollut pysyvää. Elo-
kuusta lähtien kaikissa viidessä virassa on ol-
lut kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityönteki-
jä. 

3. Uudistettu Sosiaalihuoltolaki 20.3.2015/269 
tuli voimaan 1.4.2015. Laki koskee mm. lap-
siperheiden kotipalvelua, tukihenkilö- ja tuki-
perhepalvelua, perhetyötä ja muita perheiden 
palveluja, jotka eivät edellytä lastensuojelun 
asiakkuutta. Lapsiperheiden kotipalvelun osal-
ta laki tuli voimaan 1.1.2015. Sosiaalihuolto-
lain muutokseen synkronoitiin mm. Tervey-
denhuoltolain ja Oppilas- ja opiskelijahuolto-
lain muutokset. 

4. Sijoituksista on tehty 2/3 perheisiin. Pitkäai-
kaisessa yli 3 kk sijoituksessa laitoksessa on 
ollut noin viisi lasta ja nuorta vuositasolla. 
Lyhyitä interventiojaksoja/sijoituksia on tehty 
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laitoksiin. Tehostuneella (työntekijäresurssi) 
omalla työllä laitossijoituksia on voitu myö-
hentää ja lyhentää siirtämällä lapsi/nuori pian 
omaan kotiinsa perhesosiaalityön työntekijöi-
den oman työn tuella ja avotyön ostopalveluil-
la. 

 
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Hyvinvointia edistävät palvelut 
 
Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut si-
sältävät perinteiset terveydenhuollon palvelut 
kuten perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola-
palvelut. 
 
Valtioneuvoston asetus (380/2009) neuvolatoi-
minnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuol-
lon järjestämisestä ja terveydenhuoltolain 
1326/2010 täytäntöönpanosta ovat toteutuneet 
tavoitteiden mukaisesti. 
 
Perhesuunnitteluneuvolassa on nuorten synnyttä-
jien osuus kasvanut aiemmasta. Nuorten raskau-
denkeskeytykset ovat vähentyneet. Raskaudeneh-
käisypalvelut tarjotaan alle 45-vuotiaille naisille ja 
ensimmäinen ehkäisymenetelmä on maksuton. 
 
Äitiysneuvolan rakenneultrat on tehnyt 6/2015 
asti PoSan oma röntgenlääkäri, ja loppuvuodesta 
lähtien tutkimukset on tehnyt kätilö keskussairaa-
lassa. 
 
Lastenneuvolatoiminnassa on rokotuskattavuus yli 
90 % ja yli valtakunnan tason riippuen rokotteesta 
valtakunnallisen tilastoinnin mukaan. Influenssa-
rokotuksia on otettu paria viime vuotta aktiivi-
semmin. Uutena on ollut 24-35 kk ikäisten nenään 
annettava influenssarokote. 
 
Kaikki terveydenhoitajat ovat suorittaneet LOVE-
lääkehoitotentit ja heillä on voimassa olevat lääke-
luvat. Lääkärityövoimaa on saatu lisättyä neuvo-
laan. Vauva- ja pikkulapsi perhetyön työntekijän 
tehtävä on vakiintunut. Perhetyöntekijä toimii 
neuvolan terveydenhoitajan tai lastensuojelun 
työntekijöiden toimeksiannosta työparina ja itse-
näisesti. Pomarkun terveydenhoitaja ja perhetyön-
tekijät ovat olleet käynnistämässä nuorten äitien 
ryhmää. Moniammatillisina yhteistyöryhminä 
lapsiperhetiimi ja lasten kuntoutustyöryhmä LA-
KU ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Työmuotoina 
terveystarkastusvastaanottokäyntien ohella on 

kaksi kotikäyntiä synnyttäjän perheen kotiin sekä 
puhelinneuvonta ja sähköinen palvelu. 
 
Perhetyön ohjaaja on aloittanut käynnit kerran 
viikossa Tapalan neuvolassa. Neuvolakäynnin 
yhteydessä voidaan ottaa esiin esim. lapsiperhei-
den kotipalvelun, tukihenkilön, tukiperheen, ta-
loudellisen tuen tai muun tuen ja avun tarve. 
 
Puheterapiapalvelussa oli vielä 1,5 omaa työnteki-
jää. Palveluja ostettiin myös yksityisiltä palvelun-
tuottajilta. Palvelua on pystytty vielä järjestämään 
saman verran kuin edellisenä vuonna oman työn 
ja ostopalvelun avulla. Palvelua ei kuitenkaan ole 
ollut riittävästi. 
 
Turvapaikan hakijoiden alle 18-vuotiaille 25 lap-
selle on tehty terveystarkastukset. 
 
Perheterveyshenkilöstön työntekijät ovat kokenei-
ta ja osa on ollut pitkään PoSan kunnilla töissä. 
Sairauslomia on ollut tavanomaista enemmän. 
Sijaisia on ollut hyvin saatavissa. Töitä on myös 
priorisoitu, jos poissaoloja on ollut useita saman-
aikaisesti. Kesällä tehtiin työhyvinvointi-kysely, 
joka käytiin läpi työterveyshoitajan johdolla. Kak-
si puheterapeutin virkaa siirrettiin perhesosiaali-
työn henkilöstöön. 
  
Jäsenkuntien kesä- ja joulusulkujen ajan palvelut 
keskitettiin Tapalaan Kankaanpäähän. Neuvolan 
työntekijöiden työtä mitattiin valtakunnallisen 
neuvolakyselyn, THL:n rokotuskattavuuskartoi-
tuksen, Satakunnan Radion äitiyshuollon netti-
kyselyn ym. voimin ja palaute on ollut hyvää. 
 
Tilakysymykset. Tapalassa suunnitellaan remont-
tia, jonka kakkos- tai kolmosvaiheessa myös neu-
volan tilat tulevat saneerattaviksi. Yhtenä ajatuk-
sena on ollut tehdä lisätilaa, jotta lasten ja perhei-
den perus- ja ennalta ehkäisevät palvelut olisivat 
saman katon alla. Lastensuojelun viranomaistyö 
olisi edelleenkin Peruspalvelukeskus Virastotalos-
sa.  
 
Tehtäväjärjestelyt. Perhepalvelujohtajan loka-
kuussa vapautunut virka on jätetty täyttämättä. 
Molemmat päälliköt ovat hoitaneet lähiesimies-
tehtävät kuten ennenkin, perhesosiaalityön pääl-
likkö on hoitanut hallinnollisia tehtäviä osaltaan ja 
perhesosiaalityön asiakaspalvelun johdon sekä 
virastoaikaisen päivystyksen kiireellisissä lasten-
suojelutehtävissä. PoSan hallinnon muututtua 
kuntayhtymäksi, jolla on yhtymävaltuusto, ovat 
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perhepäälliköt osallistuneet osaltaan yhtymäval-
tuuston seminaareihin ja kokouksiin. 
 
Perheneuvolapalvelut sisältävät psykologien ja 
perheneuvojien tutkimusta ja hoitoa sekä kasva-
tusneuvonta- ja ohjauspalveluja. Perheneuvolan 
täysimittaista toimintaa on haitannut se, ettei psy-
kologeja ole saatu rekrytoitua. Toinen perheneu-
voja on koordinoinut ostopalvelupsykologien töitä 
perheneuvolan ja kuntien sivistystoimien las-
ten/nuorten tarpeisiin. Palvelukonseptiin on oltu 
pääosin tyytyväisiä, mutta tehty psykologityö jää 
kapea-alaiseksi, koska työ on pääasiassa erilaisten 
tutkimusten tekoa. Pitkäjänteinen, suunnitelmalli-
nen ja kokonaisvaltainen perheneuvontatyö on 
tuloksellisempaa pitkän ajan kuluessa. Perheneu-
volassa järjestettiin Neppis-ryhmiä, jotka ovat 
arjen taitoja tukevia ryhmiä perheille, joissa on 5 
– 8 -vuotiaalla lapsella sosiaalisten taitojen haas-
teita tai neuropsykiatrisia piirteitä. 
 
Vanhemmuutta tukevat palvelut 
 
Perheoikeudelliset palvelut sisältävät lastenvalvo-
jan palvelut kuten isyyden selvitykset, huolto-, 
tapaamis- ja asumissopimukset, lausunnot tuomio-
istuimille ja muille kunnille. 
Lastenvalvojan vahvistamia elatussopimuksia oli 
119 (143) ja lasten huollosta, tapaamisesta ja 
asumisesta vahvistettuja sopimuksia oli 177 (234). 
Sopimusten määrän laskuun voi olla selityksenä 
käräjäoikeuden Lapsiystävällinen huoltoriitojen 
sovittelu (Follo-malli), joka käynnistyi vuoden 
2015 aikana. Vahvistettuja isyyksiä oli 116 (111). 
Eroavien vanhempien sopimusneuvotteluja on 
pidetty ja saatu tehtyä sopimuksia. Tämä toiminta 
vähentää käräjäoikeudelle meneviä vanhempien 
välisiä sopimuskiista-asioita. SHL:n mukaiset 
valvotut ja tuetut tapaamiset järjestetään sopimuk-
sella A-kodin kanssa. 
 
Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut sisäl-
tävät perheille suunnatut palvelut, joista keskei-
simmät ovat perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö ja -
ohjaus, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta sekä 
taloudellinen tuki.  
 
Vanhemmuutta tukevien avohuollon palvelujen 
piirissä oli 292 (294) lasta ja nuorta. Avohuollon 
asiakkaita on ollut keskimäärin 199 (215) kuu-
kaudessa. Sosiaalityöntekijöiden asiakasvirtauma 
on noin 300 lasta vuodessa. Yhtä aikaa asiakkuu-
dessa on noin 200 lasta. 
 

Perhetyön asiakkaita oli vuoden aikana 54 (126) 
Vuonna 2014 tilastointi on ollut lapsen mukaan ja 
vuonna 2015 perheittäin. Avohuollon palveluja 
saavien lasten/nuorten määrä näyttäisi vakiintuvan 
tälle tasolle, kun henkilöstöresurssi on suhteessa 
esiintyvään palveluntarpeeseen.  
 
Turvakotipalvelu. Laki valtion varoista maksetta-
vasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle 
(30.11.2014/1354) muutti PoSan käytänteitä.  
PoSalla oli A-kodin kanssa sopimus, joka loppui 
vuonna 2015. Turvakoteja on suurimmissa kau-
pungeissa. Lähin on Tampereella. Sinne PoSa voi 
myöntää maksusitoumuksen ja hakea kustannuk-
set valtiolta jälkikäteen. Porin kolme turva-
asuntoa ovat myös käytössä ostopalveluna. Porin 
turva-asunnot eivät vastaa palvelun tasoltaan tur-
vakotiverkoston palveluita. 
 
Lastensuojelutarpeen selvittäminen sisältää las-
tensuojelutarpeen arvioimiseen liittyvän selvittä-
mistyön. Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin 
178 (210). Vuoden aikana tuli ilmoituksia yhteen-
sä 330 (411). Selvityspyyntö jäi pois SHL:n muu-
toksessa. Sen tilalle on tullut hakemus lastensuo-
jelutarpeen selvittämiseksi ja hakemuksia oli 4 
(12). Lastensuojeluilmoitusten määrä on vähenty-
nyt 81 ilmoituksella. Ilmoitukset on käsitelty 7 
arkipäivän kuluessa ja selvitykset on tehty lähes 
100 %:sti 7 päivän ja 3 kk määräaikoina. Aluehal-
lintovirasto teki valvontatarkastuksen aj. 1.4.-
30.9.2015. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia 
(raskaana oleva äiti) oli 4 (6). 
 
Lastensuojelun sijoituspalvelut 
 
Sijoitus kodin ulkopuolelle perhehoitona sisältää 
sijoitukset sijaisperheisiin sekä läheis- ja sukulais-
sijoitukset. Lastensuojelun sijaisperhehoidossa oli 
vuoden lopussa 24 lasta (21). Hoitopäiviä oli 8953 
(8610). Sijoitusten suuntaaminen perhesijoituksiin 
on tehostunut lain muutoksella, joka edellyttää 
selvittämään läheis- ja sukulaissijoituksen mah-
dollisuuden. Perhekoteja oli 15 (13). Perhehoidos-
sa oli keskimäärin 21 (19) lasta kuukaudessa. 
  
Sijaishuollon laitospalvelut sisältävät lapsille ja 
nuorille järjestettävät sijaishuollon laitospalvelut, 
joita tarjoavat lastensuojelulaitokset, ammatilliset 
perhekodit ja vastaavat yksiköt. Lastensuojelun 
laitoshoidossa oli vuoden lopulla 15 lasta/nuorta 
(11). Vuoden aikana laitoshoidossa olleita lapsia 
oli keskimäärin 13 (16,6) kuukaudessa. Hoitopäi-
viä oli 4112 (5520). Hoitopäivien lasku on huo-
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mattavan suuri, 1408 päivää, mutta ei ennusta 
vielä pitempiaikaista trendiä. 
 
Jälkihuoltopalvelut sisältävät palvelut, joissa kes-
keisiä ovat lastensuojelun sosiaalityö, tukihenkilö- 
ja tukiperhepalvelut, perhetyö, taloudellinen tuki, 
jälkihuolto laitoksen yhteydessä ja muut tukitoi-
met (mm. edunvalvonta). Jälkihuoltopalvelujen 
piirissä oli 25 (34) lasta tai nuorta. Jälkihuollossa 
olleita oli keskimäärin 24 (25) nuorta kuukaudes-
sa. 
 
Vastuukuraattorin tehtäviä järjesteltiin siten, että 
yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii oppi-
las- ja opiskelijahuollon vastuukuraattorina koko 
PoSan alueen sivistystoimien tarpeisiin. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivit-
täminen käynnistettiin vuoden aikana, mutta sen 
jatkokäsittely on siirtynyt vuodelle 2016. Työ-
voimaresurssi on kohdentunut edelleenkin korjaa-
vaan lastensuojelutyöhön. Sosiaalityöntekijä-
resurssi on ollut 8/2015 täysimittaisesti käytössä. 

 
Tuloja on saatu kartutettua, kun on määritelty 
jokaisen sijoitetun lapsen vanhemmalle elatus-
maksu. Elatusmaksusta siirretään lapselle/nuorelle 
itsenäistymisvaroja 40 % ja PoSalle hoidon kor-
vaukseksi 60 %. Jollei huoltajalla ole maksuvaraa, 
PoSa hakee elatustuen Kelalta. 
 
3. Talouden toteutuminen 
 
Palvelusopimuksen toteutumaraportin tammi-
joulukuulta 2015 mukaan perhepalvelujen meno-
jen toteutuma oli 109,07 %, tulojen toteutuma 
163,69 %, nettototeuma 107,87 %. Menot ylittyi-
vät 387 113 € palvelusopimukseen nähden. Yksit-
täinen menojen ylitys tuli laitossijoituksista, joihin 
oli varattu vain varmat toteutuvat laitoshoidot. 
Lyhytaikaiset budjetoimattomat interventiojaksot 
nuorille ovat aiheuttaneet ylityksen. Ylitys oli 
371 873 €. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4 Aikuispalvelut 
 
 
1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Aikuispalveluiden tulosalue vastaa aikuisväestölle 
suunnatusta terveyden edistämisestä, aikuisneuvo-
latoiminnasta, täysi-ikäisille annettavista sosiaali-
palveluista, taloudellisen toimeentulon turvaami-
sesta, pitkäaikaistyöttömien palveluista, päihde-
huollosta ja mielenterveystyöstä sekä vammais-
ten/kehitysvammaisten palveluista. Lisäksi tulos-
alueen toimintaan kuuluu perustason mielenterve-
ys- ja päihdepalveluihin keskittynyt palvelukeskus 
Tähti. Toiminnan lähtökohtana on turvata aikuis-
väestölle (alle 65-vuotiaat) tarkoitetut sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalvelut mahdollisimman 
asiakaslähtöisesti, asiantuntevasti ja kustannuste-
hokkaasti. Vuoden 2015 alusta lukien aikuispalve-
lujen tulosalueelle siirtyivät vanhuspalveluista 
seniorineuvolapalvelut ja alle 65-vuotiaiden 
omaishoidontuki senioripalvelupäällikön ja ai-
kuisterveydenhuollon päällikön virkojen yhdistä-
misen myötä. 
 
Kertomusvuosi oli PoSan seitsemäs toimintavuo-
si. Aikuispalvelujen organisaatio ja toimintatavat 

ovat suurelta osin vakiintuneet ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteistyö muotoutunut. 
 
Aikuispalvelujen organisoitumisen ja palvelujen 
luonteen vuoksi toiminta ei noudattele elämänkaa-
rimallia kaikilta osin. Resursseja ohjataan pienissä 
peruspalvelukeskuksissa myös erityispalveluille, 
perhepalveluille ja vanhuspalveluille. Vastuu hoi-
totarvikejakelusta kuuluu aikuispalveluille ilman 
kotihoitoa toimeentulevien ja aikuispalvelujen 
asumispalveluihin sijoittamien kuntalaisten osalta. 
Vammaispalvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä 
samoin kuin esim. toimeentulotuki tai päihde- ja 
mielenterveyspalvelut. Aikuispalvelut järjestävät 
myös vanhuksille tarkoitetut sosiaalihuoltolain 
mukaiset kuljetuspalvelut ja yli 65-vuotiaiden 
seniorineuvolapalvelut. 
 
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Aikuisten terveydenhuolto 
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Kertomusvuoden alusta lukien lakkautetun se-
nioripalvelupäällikön virkaan kuuluneet tehtävät 
ja tuotekortit siirrettiin aikuispalvelujen tuotealu-
eelle. 
 
Kertomusvuonna toteutettiin asetuksen (VNA 
seulonnoista 2011/339, VNA 6.4.2012 § 2) mu-
kaiset naisten kohdun kaulaosan seulontatutki-
mukset 30 – 60 –vuotiaille naisille viiden vuoden 
välein.  
Tutkimuksessa kävi Honkajoella 65 (54), Jämijär-
vellä 60 (79), Kankaanpäässä 475 (412), Karvias-
sa 76 (66), Pomarkussa 71 (83) ja Siikaisissa 44 
(45) naista. Laajennetut terveystarkastukset koh-
dennettiin 40- ja 60 -vuotiaille naisille. 
 
Rintasyöpäseulonta mammografiakuvauksin to-
teutettiin 50 – 69 -vuotiaille naisille, vuonna 1946 
tai sen jälkeen syntyneille naisille 20 – 26 kuu-
kauden välein. Palvelun tuotti Suomen Terveysta-
lo Oy syksyllä 2015. Mammografiatilastot ovat 
käytettävissä vuodelta 2014, jolloin tutkimuksessa 
kävi Honkajoelta 111 (85,38 % kutsutuista) ja 
löydöksenä 1 rintasyöpätapaus, Jämijärveltä 120 
(86,33 %) ja löydöksenä 1 rintasyöpätapaus, Kan-
kaanpäästä 751 (85,44 %) ja löydöksenä 5 rin-
tasyöpätapausta, Karviasta 153 (85,47 %) – ei 
löydöksiä, Pomarkusta 129 (85,43 %) – ei löydök-
siä ja Siikaisista 88 (88 %) – ei löydöksiä.  
 
Miesten laajennetut terveystarkastukset toteutet-
tiin 40–vuotiaille, jotka eivät käytä työterveys-
huollon palveluita. Miesten terveystarkastuksissa 
kävi Honkajoella 8 (osallistumisprosentti 100 %), 
Jämijärvellä 9 (90 %), Kankaanpäässä 53 (5,6 %), 
Pomarkussa 2 (13 %) ja Siikaisissa 5 (50 %) mies-
tä. Karviassa järjestettiin PoSan, kunnan, apteekin 
ja kolmannen sektorin yhteistyönä terveellisiin 
elämäntapoihin ohjaavia yleisötilaisuuksia, joihin 
osallistujia oli 8 – 60 tilaisuuden aihepiiristä riip-
puen, myös 40-vuotiaita miehiä.  
 
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehtiin 
kaikissa jäsenkunnissa. Kohderyhmänä ovat akti-
vointisuunnitelman piiriin kuuluvat asiakkaat. 
Yhteistyö Te-toimiston, PoSan kuntouttavan työ-
toiminnan ja aikuisterveydenhuollon välillä on 
toiminut hyvin. Terveystarkastuksessa kävi Kan-
kaanpäässä 16 (5), Honkajoella 1 (2), Jämijärvellä 
4 (2), Karviassa 0 (2), Pomarkussa 3 (5) ja Siikai-
sissa 2 (1) pitkäaikaistyötöntä. 
 
Monissa yleisötilaisuuksissa on oltu mukana. Yh-
teistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa järjes-
tetyissä tilaisuuksissa on käsitelty mm. elämänhal-

lintaa, hyvinvointia, diabetesta, sydänterveyttä ja 
jalkojen hoitoa. 
 
Terveydenedistämistyössä olemme mukana Erva-
alueen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaan-
hoitopiirien terveyden edistämisen yksiköiden 
järjestämässä verkostotoiminnassa. Tavoitteena on 
juurruttaa hyviä terveydenedistämisen käytäntöjä 
ja luoda uusia toimivia ratkaisuja väestön tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Terveyden-
edistämisen verkostotapaamiset järjestettiin Huit-
tisissa ja Eurassa. 
 
Tilastoituja hoitajakäyntejä terveyttä edistävissä 
palveluissa oli 4088 (3678). 
 
Aikuisneuvolatoimintaa toteutettiin jokaisessa 
kunnassa. Pienissä peruspalvelukeskuksissa ai-
kuispalvelujen hoitajien työ jakaantui itsenäiseen 
hoitotyöhön ja avosairaanhoitoon, jota tehdään 
yhteistyössä erityispalvelujen lääkäritoiminnan 
kanssa. Hoitotarvikejakelu ja siihen liittyvä ohja-
us, neuvonta ja tarkoituksenmukaisten hoitotar-
vikkeiden arviointi on iso osa aikuisneuvolan 
hoitotyötä. 
 
Laboratorionäytteenotto jäsenkunnissa on toteu-
tettu aikuisterveydenhuollon terveydenhoitajien 
työnä SataDiagille Pomarkkua lukuun ottamatta, 
jossa SataDiagin omat laboratoriohoitajat ottavat 
näytteet. 
 
INR-klinikkatoiminta aloitettiin terveydenhoitaja-
työnä. Tällä on vähennetty näytteenottoaikojen 
asiakasmäärien aiheuttamaa kuormitusta. Asiakas 
saa yhden käynnin aikana INR-tuloksen, Mare-
van-hoidon annosteluohjeen ja ajanvarauksen 
seuraavaa kontrollikäyntiä varten sekä hoitajan 
kanssa yhdessä arviointia, mikä on saattanut aihe-
uttaa INR-arvon nousun tai laskun. Vaihtelu vä-
henee tutkimustulosten mukaan paremmin INR-
klinikkatoiminnassa käyvillä Marevan-asiakkailla. 
 
Terveydenhoitajien täydennyskoulutuksilla vah-
vistettiin lääkeosaamista, diabetestyön, tartunta-
tautityön ja tupakasta vieroittamisen tuen osaa-
mista. Toimipaikkakoulutuksin on vahvistettu 
ATK-taitojen hallintaa. 
  
Peruspalvelukeskusten sulut toteutettiin pienissä 
jäsenkunnissa heinäkuun aikana siten, että täydel-
linen sulku kussakin palvelukeskuksessa oli kes-
toltaan kolme viikkoa ja vuodenvaihteen aikaan 
kaksi viikkoa. 
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Tilastoituja hoitokäyntejä hoitajalla aikuisneuvo-
lassa oli 14871 (13238) ja lääkärissäkäyntejä 459 
(467). Puheluita tilastoitui hoitajille 8085 (8476) 
ja lääkärille 364 (264). 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden 
vastaanottotoiminta siirtyi Taipaleenkatu 1:n ja 
toimintakeskus Kuninkaanlähteenkatu 6:n toimiti-
loihin.  
Toimintakeskuksen palvelutuotannon varmistami-
seksi henkilöresurssia lisättiin syksyllä yhden 
sosiaaliohjaajan verran. Tavoitteena on ollut ke-
hittää sosiaalisen kuntoutuksen osaamista ja saada 
yksikölle mahdollisuudet tuottaa kuntouttavan 
työtoiminnan palveluita.  
 
Päihdeasiakkaiden vastaanottopalvelut on tuotettu 
omana toimintana. Lääkärin vastaanottotoimintaa 
on ollut noin kerran viikossa 4 – 6 tuntia kerral-
laan. Lääkärikäyntejä kirjattiin 198 (174). Muun 
henkilökunnan vastaanottokäyntejä kirjattiin 2724 
(2287) ja puheluita 498 (386). Ryhmäkäyntitunte-
ja kirjattiin 1450 (2378). 
 
Seniorineuvola tuottaa 65 vuotta täyttäneille toi-
mintakykyä ylläpitäviä palveluita sekä ikäänty-
neille pitkäaikaissairaille palveluohjausta, apuvä-
lineneuvontaa, pitkäaikaissairauksien hoidonohja-
usta, hoitoa ja seurantapalveluita. Hyvinvointi-
kyselyt lähetetään 70-, 75- ja 80-vuotiaille ja vas-
tausten perusteella riskiryhmään kuuluvat kutsu-
taan hyvinvointitarkastukseen tai tarjotaan hyvin-
vointikotikäyntiä, tavoitteena vähentää toiminta-
kyvyn heikkenemisen riskiä ja lisätä kotona asu-
misen vuosia myöhentäen palveluasumisen ja 
laitoshoidon tarvetta (vanhuspalvelulain vaatimus-
ten mukaisesti). Hyvinvoinnin portaat -kurssille 
kutsutaan vuosittain 65 vuotta täyttävät tavoittee-
na vahvistaa itsehoitovalmiuksia ja vastuun otta-
mista omasta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
tutustuttaa alueen palvelutarjontaan mm. liikunta- 
ja kulttuuripalveluihin sekä yhdistys- ja järjestö-
toimintaan.  
Muistikoordinaattori koordinoi muistihoitotyötä 
koko PoSan alueella, konsultoi geriatria muistisai-
rauksien hoidossa ja järjestää muistihoidon koulu-
tusta kaikkien palvelualueiden muistihoitajille. 
Hoitajakäyntejä seniorineuvolassa on kirjattu yh-
teensä 5645.  
 
Aikuisten sosiaalityö 
 
Laajaa aikuisterveyden ja aikuissosiaalityön yh-
teistyötä ja toimintojen uudistamista on tehty 
1.1.2013 aloittaneessa PoSan mielenterveys- ja 

päihdepalvelukeskuksessa, joka toimii matalan 
kynnyksen periaatteella perustason asiakaspalve-
lukeskuksena. Toiminnan organisointi kuuluu 
kokonaisuudessaan aikuispalvelujen alaisuuteen. 
Toiminnan tarkoituksena on tarjota helposti saata-
via perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita, 
toimia konsultaatioyksikkönä PoSan työntekijöil-
le. Jatkossa keskuksen kautta pyritään tarjoamaan 
myös organisaation sisäistä koulutusta, jotta joka 
työpisteessä ko. asioihin pystytään puuttumaan ja 
ottamaan ne puheeksi varhaisessa vaiheessa. Kes-
kus vähentää ostopalveluiden tarvetta, parantaa 
palveluiden nopeaa saatavuutta, lisää PoSan si-
säistä ammattitaitoa ja osaamista sekä ehkäisee 
kalliiden hoitojen tarvetta ongelmien pitkittyessä 
liiaksi. Keväällä keskukseen palkattiin palveluvas-
taava. Kertomusvuoden lopulla päätettiin keskuk-
sen sijoittumisesta uusiin toimipisteisiin ja ryhdyt-
tiin suunnittelemaan ja valmistelemaan uudenlais-
ta toimintamallia ryhmätoimintojen kehittämiseksi 
ja sosiaaliohjauksen lisäämiseksi yksikön asiak-
kaille. 
 
Ostopalvelusopimus Kankaanpään A-klinikan 
kanssa päättyi keväällä 2015, koska lähes kaikki 
asiakkuudet olivat siirtyneet mielenterveys- ja 
päihdepalvelukeskus Tähden vastuulle. A-klinikan 
käyntejä oli enää 7, kun niitä oli vuonna 2014 
yhteensä 421 ja vuonna 2013 yhteensä 1089. 
Päihdehuollon asumispalveluja ostettiin yksityisil-
tä palveluntuottajilta 2736 (2644) asumisvuoro-
kautta. Laitoskuntoutusvuorokausia kertyi 249 
(198). 
 
Toimeentulotukiasioita käsittelivät Kankaanpääs-
sä etuuskäsittelijä, sosiaaliohjaajat ja aikuissosiaa-
lityön sosiaalityöntekijä. PoSan muissa jäsenkun-
nissa päätökset tehtiin paikallisten sosiaaliohjaaji-
en ja palveluohjaajan (Siikainen) toimesta. Toi-
meentulotukea myönnettiin keskimäärin kuukau-
dessa Honkajoella 6192 (6338), Jämijärvellä 2638 
(3124), Kankaanpäässä 46617 (53265), Karvialla 
5740 (4760), Siikaisissa 4754 (5565) ja Pomar-
kussa 6795 (7550) euroa. Yhteensä toimeentulo-
tuen menot olivat 872836 (967231) euroa. 
 
Toimeentulotuessa pystyttiin noudattamaan lain 
määräämiä käsittelyaikoja 99 (99) %:sti. Keski-
määräinen käsittelyaika oli 3,4 (2,7) vuorokautta. 
 
Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä oli 
vastuussa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja sekä 
pienten kuntien sosiaaliohjaajat ja palveluohjaaja. 
Kuntouttavan työtoiminnan prosessin ohjaus oli 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työtä. Kun-
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touttavaan työtoimintaan ohjaavat aktivointisuun-
nitelmat teki Kankaanpäässä kuntouttavan työtoi-
minnan ohjaaja ja aikuissosiaalityön sosiaalityön-
tekijä sekä muissa jäsenkunnissa sosiaaliohjaajat 
ja palveluohjaaja. Aktivointisuunnitelmia tehtiin 
387 (334). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 
oli kuukaudessa keskimäärin 265 (274). Joulu-
kuussa oli työtoiminnan piirissä 282 (263). Kun-
touttavaa työtoimintaa järjestettiin kaikissa kun-
nissa. Kyseisen toiminnan tehokkuus on hillinnyt 
kuntien maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuk-
sien nousupainetta sekä lisännyt kuntien sisäistä 
toimintaa työttömien palveluiden parantumiseksi 
(mm. työpajatoiminta). Kankaanpään kaupungin 
kanssa on tehty erillinen sopimus siitä, että kau-
punki ostaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan 
työpanosta yhden päivän viikossa vuoden 2011 
alusta lukien. Yhteistoiminta on sujunut saumat-
tomasti ja sujuvasti. 
 
Uuden sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista 
kuntoutusta ryhdyttiin loppukesästä tarjoamaan 
Tähden toimintakeskuksessa ryhmämuotoisena. 
Ryhmien vetäjinä on toiminut useampi sosiaalioh-
jaaja. Ryhmiin on osallistunut kerrallaan 4 – 7 
asiakasta. Kukin ryhmä kokoontuu 12 kertaa kol-
men kuukauden aikana. Tarkoitus on parantaa 
ryhmäläisen elämänhallintaa ja estää mm. syrjäy-
tymistä. 
 
Vammaispalveluiden/kehitysvammahuollon pää-
töksenteko on keskitetty Kankaanpäähän vam-
maispalvelun sosiaalityöntekijälle ja kahdelle 
sosiaaliohjaajalle. Vanhuksille tarkoitetuista sosi-
aalihuoltolain mukaisista kuljetuksista päättävät 
kuitenkin myös kuntien sosiaaliohjaajat ja palve-
luohjaaja (Siikainen). 
 
Vammaispalvelujen asiakkaita asumispalveluita 
lukuun ottamatta oli palvelujen piirissä keskimää-
rin kuukausittain 530 (469) ja joulukuussa 418 
(415) asiakasta. Joulukuussa kuljetuspalvelua sai 
351 (344), välineitä ja koneita/laitteita myönnet-
tiin 8 (4), henkilökohtaisia avustajia oli 117 (100), 
asunnon muutostöitä tehtiin 17 (14), SHL-
kuljetuspalvelua sai 31 (27) ja muita vammaispal-
veluja sai 16 (17) asiakasta. Vammaispalvelujen 
kysyntä on siis edelleenkin kasvanut. Tämä johtuu 

ikääntyneen väestön lisääntymisestä ja sitä kautta 
palvelutarpeen kasvamisesta. Varsinkin henkilö-
kohtaisen avun kysyntä on huomattavasti kasva-
nut. 
 
Lain mukaisissa käsittelyajoissa ei pysytty, koska 
palvelutarpeen selvitys pystyttiin tekemään 82 
(87) %:lle 7 vuorokauden aikana ja varsinainen 
päätös 97 (98) %:lle kolmen kuukauden aikana. 
Keskimääräinen palvelupäätöksen käsittelyaika 
oli kuitenkin kohtuullinen eli 8 (4,9) vuorokautta. 
 
Kehitysvammalain mukaiset palvelut hankitaan 
suurimmalta osin Satakunnan sairaanhoitopiirin 
sosiaalipalvelujen tulosalueelta. Joulukuussa kehi-
tysvammahuollon asiakkaita asumispalveluja ja 
laitoshoitoa lukuun ottamatta oli palvelujen piiris-
sä 118 (106). Koko vuoden kuukausittainen kes-
kiarvo oli 111 (113) asiakasta. Kertomusvuoden 
alusta lukien kehitysvammaisten kuntoutusohjaaja 
siirtyi PoSan palvelukseen sairaanhoitopiirin sosi-
aalipalvelujen tulosalueelta. 
 
Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalveluis-
sa asumisvuorokausien määrä on noussut vuoden 
aikana. Asumisvuorokausia oli 37129 (35872). 
Kustannuksia ovat lisäksi nostaneet asumispalve-
luyksiköiden hinnankorotukset. Kertomusvuoden 
elokuussa avasi uusi kehitysvammaisten palvelu-
koti Kultakangas ovensa Kankaanpäässä. Yksikön 
taustalla on Kehitysvammaisten palvelusäätiö. 
 
Laitoshoidossa oli laskennallisesti 1,7 (3,8) asia-
kasta kuukausittain ja joulukuussa 1 (2) asiakasta. 
 
Omaishoidon tukea myönnettiin yhteensä 67 alle 
65-vuotiaalle omaishoidettavalle ja kuukausittain 
keskimäärin 56,7 asiakkaalle. Uusia omaishoidon 
sopimuksia tehtiin vuoden aikana 12 asiakkaalle 
ja sopimuksia päätettiin 9 asiakkaan osalta.  
 
Vuoden 2015 aikana kaikki omaishoitajan vapaa-
päivien hoitojärjestelyistä aiheutuneet kulut on 
siirretty omaishoidon tuen kustannuspaikalle (pois 
kehitysvammahuollosta). 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.5 Vanhuspalvelut 
 
 
1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 

Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspal-
veluilla ohjata ja tukea väestöä omatoimiseen ja 
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itsenäiseen selviytymiseen sekä turvata tarpeen-
mukainen hoito ja huolenpito. PoSa-alueen yhtei-
set toimintaohjeet tarkistetaan vuosittain. Ohjeis-
tuksissa painotetaan kuntoutumisen tukemista 
sekä toimintakykyä ja asiakkaan omia voimavaro-
ja tukevaa työotetta kaikissa tulosyksiköissä. 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa 2014 – 2020 
noudatettiin toiminnan suunnittelun ja toteuttami-
sen pohjana. Henkilöstölle toteutettiin edelleen 
pitkäkestoista oppisopimuskoulutusta. Henkilös-
tölle järjestettiin yhteisiä kehittämispäiviä oman 
työn kehittämisen näkökulmasta. Toimintatapaan 
ovat myös kuuluneet säännölliset henkilöstökoko-
ukset, puheeksi ottamiset sekä työturvallisuus.  
 
Lohikon palvelukodilla aloitti touko-kesäkuussa 
Kotiinkuntoutusyksikkö entisen laitoshoidon yk-
sikön tiloissa. Toiminta lähti käyntiin ja otettiin 
vastaan hyvin. Yksiköstä pitkäaikaisasiakkaat 
siirtyivät ostopalveluihin. Asiakasvaihtuvuus yk-
sikössä on ollut odotetun mukaista, asiakkaita on 
voitu ottaa yksikköön Tapalan sairaalasta akuutti-
hoidon jälkeen. Toimintaa kehitetään edelleen. 
Kankaanpään kotihoito siirtyi yhteisiin tiimitiloi-
hin kolmen tiimitilan sijasta, samoihin tiloihin 
siirtyi myös vanhuspalvelukeskuksen toiminta.  
 
Kaste-hanke jatkui koko vuoden, hankkeessa ke-
hitettiin malli arkiliikunta-
/hyvinvointisopimukselle, joka otettiin myös käyt-
töön. Gerontologisen kokonaisarvioinnin mallia 
kehitettiin, samoin kuntouttavaa päivätoimintaa. 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena oli erityisesti 
kotiinkuntoutusyksikkö ja sen toiminnan aloitta-
minen. Myös yhteistyö seniorineuvolan kanssa 
ennaltaehkäisevästä toiminnasta jatkui.  
 
Palveluneuvoja toimi saatiin täytettyä syksystä, 
asiakkaat ovat ohjautuneet hyvin palveluneuvojan 
asiakkaiksi. Toimenkuvaa kehitetään asiakasläh-
töisesti. 
Asumispalvelupäällikön virkatehtävät jaettiin 
virkavapauden ajaksi avopalvelupäällikön ja van-
huspalvelujohtajan kesken, sijaista ei palkattu. 
Honkajoella vastaavan hoitajan tehtäväkuvaa 
muutettiin ja hänen vastuualueenaan oli myös 
kotihoito kunnassa. Palveluohjaajien tehtäviä ja 
aluejakoja muutettiin toimivimmiksi.  
Tulosalueen kokonaishenkilöstömäärä täytettyinä 
vakansseina oli vuoden 2015 lopussa 235. 
 
Omaishoidon tuen piiriin otetaan ensisijaisesti ne 
henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut niin, 
että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen jatkuvaa 
hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinnin perusteena on 

palveluohjaajan suorittama kotikäynti, toiminta-
kykymittaukset sekä mahdolliset asiantuntijalau-
sunnot ja hoitotiedot. Omaishoidon tukea myön-
netään yhtenäisin kriteerein koko toiminta-
alueella. Palveluseteli ja sijaisomaishoitosopimuk-
set ovat käytössä omaishoitajan lakisääteisen va-
paan järjestämisvaihtoehtona.  
 
Kotihoidossa otettiin ensimmäisenä Kankaanpään 
kotihoidon alueella käyttöön työn optimointi- ja 
mobiilijärjestelmä toukokuussa osittain ja loka-
kuusta alkaen kokonaisuudessaan. Tuloksia järjes-
telmän hyödyistä alettiin saada vuoden lopussa. 
Järjestelmä todettiin henkilöstöresurssien oikean 
kohdentamisen kannalta hyödylliseksi ja järjes-
telmä laajenee myös muihin kuntiin vuoden 2016 
kevään aikana. Kotihoidon palvelut kohdentuvat 
ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitse-
ville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoito 
toimii edelleen kahdessa vuorossa 7 päivänä vii-
kossa. Palvelut keskittyvät asiakkaan hoitamiseen, 
sekä tukipalveluiden osalta pesu-, päivätoiminta ja 
pyykkihuoltopalveluihin. Ateria- ja turvapalvelui-
ta välitetään asiakkaille palveluita tuottavien toi-
mijoiden kautta. Siivouspalveluita ei tuoteta Po-
San kautta eikä tukemana, asiointipalveluita ohja-
taan hankkimaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Asiakkaille on pystytty turvaamaan ensisijaiset 
palvelut. mutta kaikkien ikäryhmien (alle 65-v) 
asiakkaiden palveluihin ei ole pystytty edelleen-
kään vastaamaan täysin tarpeen mukaisesti, vaik-
kakin parannusta tähän on vuoden aikana tapahtu-
nut. 
Palveluseteli jatkuu omaishoidon lomapäivien 
lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa 
sekä asiointipalvelussa. Palveluntuottajia on Po-
San alueella vähän. Palveluntuottajien haku on 
jatkuvaa. 
 
Kuntouttava päivätoiminta tukee ikääntyvien ko-
tona selviytymistä ja nopeuttaa asiakkaan kotiu-
tumista sairaalahoidosta. Toiminnassa järjestetään 
toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimin-
taa eri kohderyhmille. Päivätoimintajaksot ovat 
tavoitteellisia, määräaikaisia ja arvioinnin kautta 
kriteerit täyttäville asiakkaille laaditaan yksilölli-
nen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Päivätoi-
mintaa järjestetään kunnissa myös palvelupäivinä. 
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelun tavoitteena 
on antaa hoitoa niille vanhuksille, jotka eivät enää 
selviydy kotiin annettavien palveluiden avulla, 
tarjoamalla heille pitkäaikaista hoitoa. Palvelua 
tarjotaan ensisijaisesti tehostettuna palveluasumi-
sena, tuettuna asumisena tai lyhytaikaishoitona 



23 

kotona asumisen tueksi. Tehostetun palveluasumi-
sen henkilöstön mitoituksen keskiarvo oli 0,56 ja 
laitoshoidon osalta 0,61, vaihdellen hiukan yksi-
köiden välillä esim. rakenteellisten olosuhteiden 
vuoksi. 
Laitoshoidon paikkoja muutettiin asiakasvaihtojen 
yhteydessä tehostetun palveluasumisen asunnoik-
si. Tehostetun palveluasumisen paikkoja ostettiin 
yksityisiltä ja säätiöiden omistamilta tuottajilta 
määrärahojen mukaisesti. Puitesopimuksellisia 
ostopalveluiden tuottajia oli yhdeksän. 
 
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
Omaishoidon tukea myönnettiin 65 vuotta täyttä-
neille yhteensä 194 eri hoitajalle, joiden hoidetta-
vista 65-74-vuotiaita oli 36 ja 75 vuotta täyttäneitä 
158. Omaishoidon tuen keskimääräinen käsittely-
aika oli 9 päivää. 
Kotihoidossa ensisijaiset palvelut on pystytty tur-
vaamaan. Toiminnanohjausjärjestelmän käytön 
myötä on pystytty vastaamaan paremmin tarpee-
seen. Kaikille asiakkaille ei välttämättä palvelu-
tarpeen ilmaannuttua ole pystytty tarjoamaan tar-
vittua määrää heti, mutta palvelut on pystytty 
kuitenkin aloittamaan pienemmällä määrällä.  
Kotihoidon osalta Ikäihmisten laatusuosituksen 
mukaisena tavoitteena on, että 13 – 14 % yli 75-
vuotiaista on säännöllisen hoidon piirissä, PoSan 
alueella päästiin 12,0 %.  
Palveluohjaus on vakiintunut kaikkien työnteki-
jöiden toimintatavaksi. Vastuuhoitaja nimetään 
asiakkaalle, jos tarve on olemassa. Palvelutarpeen 
arviointi pystyttiin kiireellisissä tapauksissa teke-
mään 1-2 arkipäivän kuluessa, kiireettömissä kes-
kimäärin 5 arkipäivän kuluessa. Kotiin annettava 
palvelu on asiakkaan henkilökohtaista hoitoa ja 
hoivaa, ei kodinhoitoa. 
Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2015 
säännöllisessä hoidossa 281 asiakasta, joista alle 

75-vuotiaita oli 21 ja yli 75-vuotiaita 260. Lyhyt-
aikaishoitopaikkoja oli 28.  
Laitospaikkavähennys oli 31 paikkaa vuoden ai-
kana. Laitoshoidon paikkoja on 31.12.2015 koko 
PoSan alueella jäljellä yhteensä 23. 
Ympärivuorokautisen hoitopaikan saaminen kesti 
pääosin alle 3 kk, odotusajan keskiarvon ollessa 
22 päivää. 
 
3. Talouden toteutuminen 
Vanhuspalveluiden suurimmat menoerät ovat 
kuten ennenkin henkilöstön palkkauskulut sekä 
tehostetun palveluasumisen ostopalvelut. Ostopal-
veluina hankittavat tukipalvelumenot (ravinto 
ym.) sekä vanhainkotikiinteistöjen vuokra- ja 
huoltokustannukset ovat menoja, joihin ei voida 
vaikuttaa tulosalueelta käsin. Koko tulosalueella 
noudatetaan tarkkaa talouden seurantaa ja koko 
henkilöstö on kustannustietoista, asiakkaat hoide-
taan hoito- ja kuntoutussuunnitelmissa sovitun 
hoidon tarpeen mukaisesti. 
Omaishoidon tuen kuntakohtainen määräraha 
ylittyi Honkajoella ja Karviassa, joissa kummas-
sakin asiakkaita tuli palvelusopimusta enemmän. 
Vanhusten perhehoito ylittyi Karviassa, määrära-
ha oli varattu 3 asiakkaalle, vuoden lopussa asiak-
kaita oli 5. Kotihoidon osalta pysyttiin kaikissa 
kunnissa talousarviossa, joskin tukipalveluihin 
varattu määräraha ylittyi pienen varauksen vuoksi 
kaikissa kunnissa. Ympärivuorokautisen hoidon 
osalta tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon 
tuotteissa oli runsasta vaihtelua, johtuen koko ajan 
menossa olevasta rakennemuutoksesta, jossa lai-
tospaikat muuttuvat tehostetun palveluasumisen 
paikoiksi aina kun se on mahdollista. 
Koko tulosalueen tulot toteutuivat 94,80 %, menot 
vastaavasti 95,19 %. Tulosalueen nettototeuma oli 
95,32 %. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6 Erityispalvelut 
 
1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Vuosi 2015 oli erityispalveluilla siinä mielessä 
hyvä, että ostolääkäripalveluita tarvittiin erityisen 
vähän. Joulukuussa oli ensimmäinen kuukausi 
PoSan historiassa, kun ostolääkäreitä ei ollut ta-
lossa yhtään, lukuun ottamatta Coronarian päivys-
tystä. Omia virkalääkäreitä saatiin kolme lisää. 
Jonotusajat lääkärin vastaanotolle eivät venyneet 
yli THL:n ohjeistuksen. Loppuvuodesta Kankaan-
päähän tuli turvapaikanhakijoita. PoSalle kuuluvi-

en turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten tulo-
tarkastukset saatiin tehtyä viikon kuluessa saapu-
misesta. 
 
PoSassa oli viime vuonna useita nuoria päteviä 
lääkäreitä. Aluehallintovirasto maksoi PoSalle 
kuukausittain merkittävää rahasummaa heidän 
palkkaukseensa, koska heille järjestettiin koulu-
tusmahdollisuus. Erityispalveluissa onkin panos-
tettu lääkäreiden ja muun henkilökunnan koulu-
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tukseen, jotta täällä olisi hyvä nuorenkin lääkärin 
tai hoitajan olla. 
 
Lääkäreillä oli kertomusvuonna enemmän mm. 
neuvola-, vanhainkoti-, kotihoito-, diabetes-, kou-
lu- ja opiskelijavastaanottoa. Nämä käynnit eivät 
tilastoidu lääkärin vastaanottokäyntitilastoihin. 
Tämä aiheuttaa laskua ”harhauttavasti” vastaanot-
tokäyntitilastoihin.  
 
Päivystyksen toimittaja vaihtui vuoden alussa ja 
Coronaria Oy otti vastuun ykköspäivystäjän (klo 
8-22) toimittamisesta. Alkuvaikeuksien jälkeen 
päivystys on sujunut hyvin. Porin päivystyksen 
käyttö ei lisääntynyt, koska edelleen on panostettu 
tehokkaaseen päiväpäivystykseen, jolloin on kaksi 
päivystävää lääkäriä. Päivystävän lääkärin rinnalla 
toimii päivystävän sairaanhoitajan ja rajatun lääk-
keenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan 
päivystysvastaanotto. 
 
Poliklinikan sairaanhoitajavastaanottoa laajennet-
tiin loppuvuodesta mm. siten, että meillä alettiin 
tehdä kuulolaitteiden korvakappaleita. Aikaisem-
min asiakkaan piti matkustaa sen tekemistä varten 
kuulokeskukseen Poriin.  
 
Osaston toiminnassa ratkaisevin muutos oli paik-
kaluvun laskeminen 70:stä 60:een kesäkuussa. 
Tehokkaan kotisairaalatoiminnan ja vanhuspalve-
luihin avatun kotiinkuntoutusyksikön avulla sekä 
tehokkaalla kotiuttamistoiminnalla siirtoviive-
maksuista on yhtä päivää lukuun ottamatta vältyt-
ty kokonaan. Osaston potilasmateriaali on ollut 
vaativampaa ja enemmän lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevaa kuin aikaisemmin. Tämä näkyy selke-
ästi mm. laboratoriomenoissa sekä lääkäreiden ja 
hoitajien työmäärässä. 
 
Vuodelle 2015 löi leimansa myös se, että epide-
mia- ja influenssakausi jatkui harvinaisen pitkään 
aina toukokuun loppuun saakka. Se rasitti sekä 
päivystystä että poliklinikkaa. 
 
Osastoilla vuosi sitten aloitetut geriatriset kuntou-
tusjaksot toteutuivat hyvin. Osastolla asiakas sai 
kokonaisvaltaisen kuntoutuksen, johon sisältyi 
mm. lääkityksen ja apuvälineiden tarpeen arvioin-
ti, fyysisen kuntoutusohjeiden lisäksi. Vanhusten 
kuntoutusjaksoissa oli moniammatillinen tiimi, 
jossa oli mukana hoitajien ja osaston lääkärien 
lisäksi mm. geriatri ja tarvittaessa toiminta- ja 
puheterapeutti. 
 

Fysioterapiassa aloitettiin uutena toimintana lonk-
kaproteesileikkauspotilaiden jälkitarkastukset, 
jotka aiemmin suoritettiin Satakunnan keskussai-
raalassa. Ryhmäkuntoutusta on edelleen lisätty 
voimakkaasti, samoin ennalta ehkäisevää kuntou-
tusohjaajan palveluita on käytetty yhä enemmän. 
Toimintavuonna kävi yhä selvemmäksi tarve re-
montoida osaston, poliklinikan ja fysioterapian 
tiloja tätä aikaa vastaavaksi, jotta potilaita pystyt-
täisiin jatkossakin palvelemaan hyvin. Kaupungin 
myötämielisellä suhtautumisella päästiin aloitta-
maan asian suunnitteluvaihe. 
 
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Vastaanottotoiminta 
 
Kertomusvuoden alussa ongelmia aiheutti Co-
ronaria Oy:n päivystävien lääkäreiden suoriutu-
minen päivystystehtävästä. Maaliskuuhun men-
nessä tilanne saatiin kuitenkin korjattua. 
Kertomusvuonna ei ollut erityistä epidemian uh-
kaa, ebola-infektiokin saatiin maailmalla rauhoit-
tumaan.  
 
Kauan kaivattu remonttihanke pääterveysasemalla 
liikahti eteenpäin. Kankaanpään kaupungin ja 
PoSan luottamusmiehet pitivät remonttia tarpeelli-
sena ja suhtautuivat siihen myötämielisesti. En-
simmäinen tilapalaveri pidettiin helmikuussa. 
Joulukuussa lähetettiin tarjouspyynnöt suunnitte-
lusta.  
 
Maahamme alkoi loppuvuonna virrata turvapaikan 
hakijoita hallitsemattomasti, yhteensä 32 478. 
Niinisalon vastaanottokeskukseen saapui joulu-
kuussa ensimmäiset turvapaikanhakijat, yhteensä 
heitä tuli 76. 
 
Valtakunnallinen Mediakeskus, johon potilastie-
dot kirjautuvat, otettiin käyttöön 26.2.2015. 
 
Lääkärin vastaanottokäyntejä oli, yhteen lasket-
tuina ajanvaraus ja päivystys, 27586 (30551) 
käyntiä. Sairaanhoitajan vastaanotolla käyntejä oli 
12422 (12710) ja puhelinkontakteja 3428 (3734). 
Marevan-määrityksiä sairaanhoitajilla oli 5228 
(5183).  
 
Ns. reseptihoitajat ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
palvelujärjestelmässämme. Vaativia hoitajakäyn-
tejä oli 1038 (1124). Uutena toimintana aloitettiin 
kuulokojeiden korvamuottien valmistus eikä asi-
akkaan tarvitse enää mennä sen takia Poriin. 
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Erikoissairaanhoidon toimenpiteinä sairaanhoita-
jat tekivät EKG:n vuorokausirekisteröintejä 147, 
verenpaineen vuorokausimittauksia 31 ja uniap-
neatutkimuksia 82. 
 
Jäsenkuntien peruspalvelukeskusten kesäsulkuai-
ka oli 22.6 – 2.8.2015. Kokonaan suljettuina oli-
vat Siikaisten, Honkajoen ja Jämijärven asemat 
22.6 – 12.7.2015. Pomarkun ja Karvian asemat ja 
olivat sulussa 13.7 – 2.8.2015. Kaksi lääkäriä oli 
nimetty jäsenkuntalääkäreiksi. Kesäsulkuaika 
sujui ilman suurempia ongelmia. Toiminnan su-
jumiseen vaikutti myös se, että Kankaanpään ai-
kuisneuvola ja mielenterveys- ja päihdekeskus 
eivät olleet samaan aikaan sulussa.  
Viikkojen 53 ja 1 ns. joulusulun aikana, jolloin 
kaikki peruspalvelukeskukset olivat kiinni yhtä 
aikaa, toiminta sujui hyvin. Pääterveysasemalla ei 
ollut ajanvarausvastaanottoa, vaan ainoastaan 
muutaman lääkärin päivystys eli ajat annettiin 
samana tai edellisenä päivänä. Sulkuajankohtina 
jäsenasemilta oli kaksi kokenutta, ko. toimintaan 
tottunutta terveydenhoitajaa töissä Tapalassa jä-
senkuntaterveydenhoitajina. 
 
Suun terveys  
 
Potilaskäyntejä oli 28433 PoSan alueelta eli 
suoritteita pystyttiin tuottamaan lähes 
tilaajasopimuksen mukainen määrä. 
Potilasmaksutulot olivat 12 % suuremmat kuin 
budjetoitu. 
Ulkopaikkakuntalaisia kävi kiireellisessä hoidossa 
550. Silti kysyntä oli tarjontaa suurempaa. Jonossa 
olevien määrää oli vuoden lopussa 403, joista yli 
6 kk odottaneita oli 133. 
 
Viikonloppu- ja iltapäivystys on toiminut hyvin 
Satakunnan keskussairaalassa vaikka 
kustannusten nousu on ollut huomattavaa, noin 
200 %, verrattuna vuoteen 2014. 
 
Joulukuussa kahteen hammaslääkärin virkaan 
Kankaanpäähän ei ollut hakijoita. Honkajoen, 
Jämijärven ja Pomarkun hammashoitolat olivat 
ulkoistettuna eikä toiminnassa ollut 
huomautettavaa. Samoin Karvia ja Siikainen toi-
mivat hyvin. Joulukuun alussa Siikaisten 
hammaslääkäri siirtyi väliaikaisesti väistötiloihin 
Kankaanpään hammashoitolaan. Kahta 
hammaslääkärin virkaa Kankaanpäässä hoidettiin 
ostopalveluna. Tämä nosti kustannuksia 
huomattavasti vuoden aikana. Vuoden aikana 
orientoivia hammaslääkäreitä oli neljä, mikä 
vuorostaan alensi palkkakustannuksia.  

 
Lapsia ja koululaisia ei unohdettu vaan heidän 
tarkastusvälinsä räätälöitiin asiakkaan tarpeen 
mukaisesti yksilöllisin hoitovälein. 
Hammaslääkäreiden suorittamia kontrollikäyntejä 
vähennettiin ja suuhygienistille siirrettiin 
välikontrolleja. Suuhygienistit tarjosivat PoSan 
kaikissa kunnissa ennaltaehkäisevää toimintaa 
koko väestölle. 
 
Geriatrinen toiminta 
 
Geriatri piti ajanvarausvastaanoton kerran viikos-
sa iltapäivisin. Aamupäivällä hän ylikiersi sairaa-
lan osastot. Osastoilla hän osallistui myös geriatri-
sella kuntoutusjaksolla olevan potilaan hoitotii-
miin. Sen lisäksi hän vastasi paperikonsultaatioi-
hin. Hänellä oli myös varattuna muistikoordinaat-
torille säännölliset konsultaatioajat. Geriatri piti 
luennot muistisairaiden ensitietopäivässä. Hän piti 
myös luentoja henkilökunnalle muistisairaan hoi-
dosta. 
 
Geriatrin työparina toimi geronomi, joka hoiti 
lähetteiden käsittelyn ja ajanvarauskirjan. Hänen 
tehtäviinsä kuului mm. potilaan ja omaisen haas-
tattelut, erilaiset testit, hakemusten teossa avusta-
minen ja kuntoutuksen suunnittelu ja järjestämi-
nen. 
 
Sairaala 
 
Koko vuonna päättyneitä hoitojaksoja oli yhteensä 
1869 (1998). Kesä-joulukuulla kirjattiin sisään 
1103 (1223) potilasta eli 5,15 (5,71) potilas-
ta/päivä. Keskimääräinen hoitoaika oli noin kah-
deksan vuorokautta. Se on laskenut edellisestä 
vuodesta vajaalla vuorokaudella.  
Kesäkuussa vähennettiin osastolla edelleen 10 
potilaspaikkaa, 60 sairaansijaan. Vastaavasti vä-
hennettiin hoitohenkilökuntaa.  
Jatkohoitopaikkaa jonottavien potilaiden hoito-
päivät laskivat tavoitteen mukaisesti vanhuspalve-
lupuolelle perustetun kotiinkuntoutusyksikön 
toiminnan alkaessa kevään-alkukesän aikana. 
Siihen vaikutti myös erikoissairaanhoidon tehos-
tettu kotiutus huhtikuun alusta alkaen.  
Toiminta on vakiintunut ja kotiuttamisesta on 
tullut entistä suunnitelmallisempaa, ja yhteistyö 
eri tahojen, erityisesti vanhuspalveluiden kanssa 
on tiivistynyt.  
Siirtoviivemaksupäiviä erikoissairaanhoitoon tuli 
yksi. Pääsääntöisesti siirrot erikoissairaanhoidosta 
tapahtui edelleenkin samana päivänä, kun siellä 
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arvioitiin voivan siirtyä, viimeistään seuraavana 
päivänä. 
Osastolla hoidettiin yhä vaikeampia sairauksia ja 
tämä vaati hoitohenkilökunnalta paljon työpanos-
ta. Potilaiden hoitoisuuden lisääntymisestä huoli-
matta hoitotarvike- ja lääkemenot eivät ole nous-
seet.  
Alkuvuoden epidemiakausi (influenssa, rs-virus, 
noro) kesti osastolla epätavallisen pitkään, tammi-
kuusta kesäkuun alkuun. 
 
Kotisairaala 
 
Toimintaa oli aamusta iltaan myös viikonloput. 
Kotisairaalassa on hoidettu haavoja, suonensisäi-
siä antibioottitiputuksia, lääkeinfuusioita, sydä-
men vajaatoiminta- ja diabetestasapainotuksia, 
saattohoitoa ja useita terminaalivaiheen potilaita, 
kivunhoitoja, nesteytyksiä ja punasolutiputuksia, 
joka käytännössä toteutetaan kotisairaa-
lan/sairaalan tiloissa.  
  
Asiakkaaksi ottamista rajoittaa alueen maantie-
teellinen laajuus ja kulloinkin potilaana olevien 
hoitoisuus, sillä kulloinkin vuorossa on vain yksi 
hoitaja. 
 
Kotisairaalan asiakkaaksi on tultu jatkohoitoon 
osastolta ja keskussairaalasta, kotihoidosta, päi-
vystyksestä ja lääkärin vastaanotolta. Suurin osa 
asiakkaista on ollut kotona asuvia kuntalaisia. 
Myös PoSan ostaman ympärivuorokautista hoitoa 
antavan yksikön ja laitoshoidon asukkaita on hoi-
dettu merkittävässä määrin. 
Kuukausimaksua esim. PoSan vanhuspalveluille 
maksavilta asiakkailta ei ole peritty käyntimaksua. 
Tämä vaikuttaa alentavasti kotisairaalan tuloihin. 
Kotisairaalan potilailla on aina lupa tulla osastol-
le, jos eivät jostain syystä selviä kotona. 
 
Toiminnan vaikuttavuus tulee esille osastohoito-
jaksojen tarpeessa vähenemisenä, jolloin myös 
minimoidaan riski sairaalabakteeritartunnoille, 
avohoitopainotteisuutena ja mahdollisuutena kuo-
leman lähestyessä sairastaa kotona tutussa ympä-
ristössä.  
Tavoitteena on hoitaa PoSan alueen ympärivuoro-
kautisessa asumispalvelussa ja laitoshoidossa 
olevat asukkaat mahdollisuuksien mukaan ole-
massa olevassa hoitopaikassa. Nyt, kun toiminta 
kattaa myös viikonloput, on sitä realistisempaa 
tavoitella.   
 
Kotisairaalaan hankittiin kotiin lainattava sairaa-
lasänky kuluneena vuonna, mikä on ratkaisevasti 

lisännyt vaikeasti sairaiden asiakkaiden hoito-
mahdollisuutta kotiin.  
 
Hygieniayksikkö 
 
Tartuntatautilakiin perustuvaa riskitietorekisteriä 
ylläpidettiin. Käsihuuhteen käytön seurantaa 
suunniteltiin, toteutettiin ja tilastoitiin eri toimiyk-
siköissä. 
 
Sairaanhoitopiirin infektioyksikön kanssa tehtiin 
yhteistyötä, jotta alueen hoitohygieniaan liittyvät 
asiat hoituvat nopeasti, asiakasvastaanottoa ja 
yhteistyötä eri toimiyksiköiden kanssa. Uusien 
positiivisten kantajien laitoskontaktien selvittelyä 
vuosi taaksepäin kantajuuden toteamispäivästä, 
seulontanäytteiden suunnittelua, ohjelmointia ja 
toteuttamista.  
 
Syksyllä turvapaikanhakijoiden maahantulotarkas-
tukset aiheuttivat vastaanottojen järjestämistä ja 
ohjeiden laatimista yhteistyössä tartuntatautilääkä-
rin, infektioyksikön ja lastenneuvolan kanssa. 
Käsihygieniakoulutusta työntekijöille jatkettiin 
kuukausittain. Sairaanhoitopiirin uudet ohjeet 
jaettiin toimialakohtaisena koulutuspakettina koko 
henkilökunnalle. 
 
Tartuntatautivastaavia pidettiin ajan tasalla eri 
infektio- ja epidemiatilanteista. PoSa-alueella oli 
laaja influenssaepidemia, sairaalan osastoilla ja 
muutamassa vanhuspalveluiden laitoksessa. Sai-
raalan molemmilla osastoilla oli influenssaepide-
miakohortti 8.1 – 14.6.15.  
 
Röntgen  
 
Röntgenhoitajien loma-aikoina ei käytetty ulko-
puolista työvoimaa, vaan sijaisuudet hoidettiin 
sisäisin järjestelyin.  
 
Tutkimusmäärät vähenivät 0,8 % edellisestä vuo-
desta. Ultraäänitutkimuksissa oli kasvua 9,7 %. 
Natiivitutkimusten määrä väheni 3,6 %. PoSan 
työterveyshuollon ulkoistamisen myötä paperilä-
hetteiden ja toimistotyön osuus kasvoi huomatta-
vasti. Syyskuulla Mediverkko yhdistyi Mehiläi-
seen ja tietoverkkoyhteydet PoSaan katkesivat. 
Tämä muutos teettää jokapäiväisessä arjessa 
huomattavasti hankaluuksia ja työtä lisää entiseen 
järjestelmään verrattuna. 
 
Ulospäin myytävien tutkimusten määrissä oli rei-
lua kasvua kaikissa tutkimustyypeissä. Ulospäin 
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tutkimuksia myytiin n. 166 000 €. Kuukausi-
myynnin keskiarvo oli 15 116 €. 
 
Kliinisen fysiikan asiantuntijapalvelut ostetaan 
Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Fyysikko vieraili 
yksikössämme lokakuussa. Lisäksi saimme hänel-
tä apua laaduntarkkailutehtävissä sekä hukkaeks-
ponointitilastoinnissa. 
 
Säteilysuojelun täydennyskoulutus on STUK:n 
ohjeen ST 1.7 mukaan pakollista ja sitä pitää suo-
rittaa 40 tuntia/ 5 vuoden seurantajakso. Tämän-
hetkinen seurantajakso alkoi v. 2015 alussa. Ny-
kyisellä henkilökuntamäärällä koulutuksiin osal-
listuminen on helpompaa ja toimipisteen työjär-
jestelyt ovat helpompia.  
 
Röntgenylilääkärin pitämiä meetingejä pidettiin 
14 kertaa.  
 
STUK:n viranomaistarkastus suoritettiin joulu-
kuussa. Tarkastaja huomioi suuret tutkimusmää-
rät/röntgenhoitaja. Kerroimme saaneemme yhden 
ylimääräisen röntgenhoitajan määräaikaisesti, 
mistä he olivat kovin tyytyväisiä.  
 
Kuntoutus  
 
Fysioterapiapalvelut jakautuvat vastaanottopalve-
luihin ja osastofysioterapiaan. Vastaanottopalve-
lun tuotteita ovat fysioterapiakäynti, ohjaus- ja 
neuvontakäynti, ryhmäkäynnit ja apuvälinekäyn-
nit. Osastolla tapahtuvat fysio-, toiminta- ja puhe-
terapiakäynnit sisältyvät asiakkaan hoitosuunni-
telman mukaan osastohoitoon.  
 
Fysioterapian hoitoonpääsyaika on pysynyt koh-
tuullisena, alle 2 kk, sen jälkeen, kun Seuturekryn 
kautta on voitu rekrytoida sijaisia. Fysioterapiassa 
hoitotilojen käyttö on yhteisen liikehoitosalin 
osalta ylikuormitettu, ja apuvälineiden käsittelyn 
tilat ovat liian ahtaat muodostaen paitsi työturval-
lisuusriskin, myös hygienian osalta hankalan tilan-
teen. Fysioterapia tarvitsee kiireesti toimivat asi-
akkaiden terapeuttiseen harjoitteluun sopivat tilat 
sekä apuvälinepalvelun logistiikan mukaisesti 
suunnitellun työtilan ja –tavan. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen ostoissa lymfaterapi-
an ostoon on kulunut 13775,19 € / 275 käyntiä.  
Lymfaterapian keskihinta on 50,00 €/käynti. 
Suunnitteilla on yhden fysioterapeutin koulutta-
minen lymfaterapeutiksi, mikä voisi vähentää 
lymfaterapiaostoja sekä selkiinnyttää turvotuksen 
hoitoketjua 

 
Toimintaterapia 
 
Toimintaterapian vastaanottotila vaihtui alku-
kesästä pääterveysasemalle. Lasten toimintatera-
pia on pääosin keskittynyt lasten visuo-, hieno- ja 
karkeamotoriikan, hahmottamisen, keskittymisen 
taitojen arviointiin ja kuntoutukseen. Lisäksi lap-
sen vanhemmille ja muille lapsen kanssa toimivil-
le yhteistyötahoille esimerkiksi päiväkoti- ja ope-
tushenkilöstölle on annettu ohjausta lapsen kehi-
tyksen tukemiseksi arjessa. Aikuisväestön osalta 
toimintaterapia on keskittynyt lähinnä pienapuvä-
line- ja kodin muutostyötarpeen arviointiin, lepo- 
ja rannelastojen valmistukseen, päivittäisen toi-
mintakyvyn sekä yläraajan toimintakyvyn arvioin-
tiin ja kuntoutukseen. Toimintaterapiakäynnit 
jakautuivat seuraavasti; vuodeosastokäynnit 94 
kpl, polikliiniset vastaanottokäynnit 278 kpl sekä 
kotikäynnit 123 kpl. 
 
Aikuisten puheterapia 
 
Puheterapiapalvelua ovat saaneet sairaalan osas-
ton ja avovastaanotolla käyneet yli 18-vuotiaat 
asiakkaat. Pääosa asiakkaista on ollut afasia- ja 
dysartria-asiakkaita sekä nielemishäiriöisiä 
/dysfagia, joilla on joko aivoverenkierron häiriöitä 
tai muita neurologisperäisiä pitkäaikaissairauksia. 
Lisäksi vastaanotolle on ohjautunut erikoissai-
raanhoidon lähetteellä myös työikäisiä äänihäiriö-
asiakkaita.   
Maalis-toukokuussa alkoi uutena palvelumuotona 
afasiakuntoutusryhmä. Ryhmän tarkoituksena oli 
tarjota yksilöllisen kuntoutuksen päätyttyä vielä 
vertaistukea ja sekä tilaisuus kommunikoida ver-
taisryhmässä niillä kyvyillä jota aivohalvauksen 
jälkeisellä puheterapialla on saavutettu. Osallistu-
jat antoivat jakson lopulla palautteen ryhmätoi-
minnasta ja se osoitti poikkeuksetta tyytyväisyyt-
tä.   
Aikuisten puheterapian avo- ja osastokäyntejä oli 
yhteensä 240.   
 
Puheterapian teemana yhteistyössä sairaalan osas-
tojen ja vanhuspalvelujen kanssa oli nielemishäi-
riöt. Nielemisen arvioimisessa ja kuntoutuksessa 
tarvitaan moniammatillista otetta. Vuoden aikana 
puheterapeutti piti luentoja, joilla lanseerattiin 
hoitohenkilökunnan käyttöön laajaan kirjallisuus-
katsaukseen perustuva nielemishäiriötesti. Testi-
koulutusta rakennettiin osittain yhdessä muun 
lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa. Luennoille 
osallistui myös keittiöhenkilökuntaa.  
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PoSan omalla tehtäväalueellaan yksin toimiva 
puheterapeutti osallistuu Satakunnan sairaanhoi-
topiirin puheterapeuttien aluetapaamisiin ja erityi-
sesti sairaanhoitopiirin aikuisneurologisten puhe-
terapeuttien yhteistyöhön. Viimeksi mainitun 
hankkeena on järjestää vuonna 2016 lääkäreille 
suunnattu koulutus nielemishäiriöitten kuvantami-
sen merkityksestä ja tarpeesta sairaanhoitopiirin 
palveluna.  
 
Debriefing-ryhmän toiminta  
 
Debriefing-toiminta tarkoittaa palvelua, jossa 
pyritään jonkin äkillisen, järkyttävän ja epätavalli-
sen tilanteen yhteydessä järjestämään tapahtunee-
seen läheisesti liittyville henkilöille järjestämään 
n. 3-5 päivää tapahtuneen jälkeen istunto, jossa on 
mahdollisuus käydä jäsentyneesti läpi tilanne ja 
siihen liittyneet kokemukset ja reaktiot koulutettu-
jen vetäjien ja saman kokeneiden kanssa. Istun-
nossa on mahdollisuus käsitellä järkyttävää asiaa 
ja saada vertaistukea, lisäksi istunnossa saa tietoa 
normaaleista reaktioista vastaavissa tilanteissa 

sekä käydään läpi keinoja, joiden avulla omai-
set/osalliset selviäisivät eteenpäin tapahtuneen 
jälkeen.  
 
Debriefing- ryhmän kokoonpano vaihtui suurelta 
osin. Aktiivisia toimintaan osallistuvia/päivystäjiä 
oli noin 10 henkilöä. Päivystysviikkoja oli päivys-
täjää kohden noin 5-8 vuodessa. Ryhmän aktiivi-
nen päivystäjäjoukko pienentyi; kaksi viikkoa oli 
kokonaan ilman päivystäjää ja seitsemän viikon 
osalta oli vain yksi päivystäjä. PoSan sisäinen 
rekrytointi tuotti viisi uutta jäsentä ryhmään. 
 
Vuoden aikana toteutui 7 debriefing-istuntoa, yksi 
puhelinkeskustelun muodossa. Määrä oli selvästi 
pienempi kuin vuonna 2014 (17 istuntoa). Vuoden 
aikana kävi kuitenkin ilmi, että kuolemantapaus-
ten yhteydessä ei oltu informoitu omai-
sia/osallisia. Jatkossa uuden esitteen myötä toi-
mintaa laajennetaan edelleen tavoittamaan kaikki 
tarvitsijat  
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TASEYKSIKÖN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
 
2.7 Ympäristöpalvelut 
 
 
1. Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Ympäristöpalvelut vastaa ympäristöterveyden-
huollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) 
järjestämisestä seitsemän kunnan alueella sekä 
ympäristönsuojelun järjestämisestä viiden kunnan 
alueella. Ympäristöpalveluiden toiminta on laki-
sääteistä ennaltaehkäisevää viranomaistoimintaa, 
jonka tarkoituksena on väestön ja elinympäristö-
jen terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. 
 
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut ja 
erityisesti ympärivuorokautinen päivystys isolla 
alueella toimi hyvin. Tavoitteena on ollut tasapuo-
lisen palvelun tarjoaminen koko alueella ja siinä 
on onnistuttu. Myös sijaisten rekrytoinnissa onnis-
tuttiin. Asiakasvalituksia ei tullut, vaikka ison 
alueen päivystys on toisinaan melko haasteellista. 
 
Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti on päivystys-
aikana käytössä keskitetty maksullinen yhteyden-
ottopalvelu, johon ollaan yleisesti tyytyväisiä. 
Lakisääteinen pieneläinpäivystyksen eriyttäminen 
on edelleen hoidettu ostamalla takapäivystys 
Tampereella toimivalta yksityiseltä palveluntarjo-
ajalta.  

 
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui 
kohtuullisesti huomioiden se, että yksi terveystar-
kastajan virka oli täyttämättä. Elintarvikevalvon-
nan muutosten takia tarkastuskäynnit nopeutuivat 
loppuvuodesta eikä niiden määrä oleellisesti 
muuttunut, vaikka mm. tietohallinnon muutokset 
olivat valtakunnallisesti merkittäviä. Terveysval-
vonnassa tulee jatkuvasti lukuisia valvontasuunni-
telman ulkopuolisia tehtäviä, jotka aiheuttavat 
sen, ettei suunnitelman toteutumisaste ole koskaan 
100 %. Näitä tehtäviä ovat mm. vuoden aikana 
ilmenevät sisäilmaongelmat ja uudet perustettavat 
toiminnot, joita ei voida etukäteen suunnitella. 
Terveysvalvonnan maksutuotot ovat vähentäneet 
kuntien maksuosuuksia, mikä on maksullisuudesta 
säädettyjen lakien periaatteiden vastaista. Maksu-
tuotoilla on ollut tarkoitus parantaa valvonnan 
resursseja, mutta todellisuudessa tuotot menevät 
heikon kuntatalouden paikkaamiseen. 
 
Ympäristönsuojelun suoritteiden määrä lisääntyi 
edellisvuoteen verrattuna. Toinen ympäristötar-
kastajan virka perustettiin ja täytettiin vuoden 
2015 alussa.  
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.8 Tavoitteiden toteutumista kuvaavat taulukot
 

Tulosalue Tukipalvelut     

Tilivelvollinen Talousjohtaja Mikko Rämö    
      

Palveluajatus      

 
 
 
 
Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
      

 
 
 
      
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
 

   

Ulkoistustarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen ja ulkoistusten toteuttaminen PoSan perus-
strategian mukaisesti.  
Tietojärjestelmien ajanmukainen kehittäminen. 
 

Henkilöstön vakinaistaminen ammattitaitoisella henkilöstöllä ravinto- ja puhtauspalveluissa. 
Ammattitaitoisen ja vakituisen henkilöstön saaminen määräaikaisten ja työllistettyjen sijaan. 
Tekstiilivuokrauksen laajentaminen kaikkiin toimintayksiköihin. 
Kanta-arkiston käyttöönotto. 
. 
 

Vakinaistamisessa edistyttiin myös puhtauspalveluissa jonkin verran ja henkilöstön koulutustaso 
parani.  
Kaikki tukipalvelutoiminnot on kyetty hoitamaan, haasteena on kuitenkin henkilöstön yhä lisääntyvä 
vaihtuvuus ja pätevän henkilökunnan saatavuus etenkin puhtauspalveluissa ja ravintohuollossa. 
Puhtauspalveluissa siirryttiin lokakuusta alkaen käyttämään Seuturekryn palveluja lyhytaikaisten 
sijaisten hankinnassa ja tämä helpotti tilannetta. 
Tietojärjestelmien, päivityksissä, laajennuksissa ja koulutuksessa onnistuttiin hyvin 
. 

Tuottaa lähinnä operatiivisia asiakaspalvelujen tulosyksiköiden tarvitsemia tilojen ja tekstiilien huol-
toon, ravintohuoltoon, tekniseen huoltoon, tietoliikenteeseen ja tietopalveluihin liittyviä palveluja 
kuntayhtymässä oikean laatuisina edullisesti ja tehokkaasti. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit    
     TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Ravintohuolto         
ateriasuoritteet / v   224 427   204 903 
ateriasuoritteet / pv   623,4   569,2 
         
Puhtauspalvelut         
Huollettu pinta-ala m2   19 789   19 685 
Kohteita (rakennuksia, tiloja)   20   19 
         
         
Tietohallinto         
Työasemia   410   386 
         
         

Kysyntä ja laajuustiedot      TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Resurssit         
Henkilökunta         
   Ravintohuolto   16   16 
   Puhtauspalvelut   25   25 
   Muut tukipalvelut   5   4 
         
    Yhteensä   46   45 
         
         

Talous (1.000 €)      TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Toimintatuotot (ulk)   210 309 241 
Toimintakulut (ulk)   -2 937 -2 905 -2 933 
Sisäiset erät   2 784 2 649 2 787 
Poistot   -57 -53 -95 
Tulos   0 0 0 
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Tulosalue Perhepalvelut     

Tilivelvollinen Perhesosiaalityön päällikkö Kaija J ärvi-Karttunen   
     

Palveluajatus    

 
 
 
 Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella    

 
 
 
 Toiminnalliset tavoitteet     

 
 
 
      

 
 
 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
 

    

Tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja järjestää alle 21-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän 
perheilleen ja perhesuunnittelua tarvitseville alle 45-vuotiaille laadukkaita ja vaikuttavia terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviä terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja PoSan alueen asiakkaille.  
Pääpaino on ennaltaehkäiseviin avopalveluihin panostamisessa vastaamaan asiakkaiden palvelu-
tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. 

1. Perhesosiaalityön ja perheterveyspalvelujen yhteensovittaminen. 
2. Lainsäädännön, THL:n ja STM:n sekä erikoissairaanhoidon asettamiin vaatimuksiin vastaaminen. 
3. Toimintamallien ja - kulttuurin kehittäminen organisaatiossa. 
4. Henkilöstörakenteen kehittäminen palvelujen kysynnän mukaisesti. 
5. Palvelujen tuottamiseen tarvittavien toimitilojen järjestäminen mahdollisimman toimivan kokonai-
suuden aikaan saamiseksi. 
6. Palvelurakenteen kehittäminen ennalta ehkäiseväksi ja avohuoltopainotteiseksi. 

1. Henkilöstön yhteistyön ja palvelujen kehittäminen palvelukokonaisuuden yhtenäistämiseksi. 
2. Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien sekä lastensuojelulain toimenpiteiden toimeenpano. 
3. Moniammatillisten tiimien ja yhteistyötahojen keskinäinen yhteinen toiminta. 
4. Seudullisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen eri toimijoiden kesken. 
5 Lastensuojelupalvelujen saatavuuden turvaaminen avohuoltopainotteisesti. 

1. Pysyvä henkilöstä on saatu toteutettua muilta paitsi psykologi-ja puheterapiapalvelujen osalta. 
2. Toteutunut suunnitellun mukaisesti. 
3. Toteutunut suunnitellun mukaisesti. 
4. Suunnitelman teko on aloitettu. 
5. Palveluja on pääosin saatavissa riittävästi ostopalvelujen avulla 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit    
    TP 2014 TA 2015 TP 2015 

Hyvinvointia edistävät palvelut         
Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut, 2110          
Syntyneet Kpää 118, Karvia 18, Honkaj. 16, Siik. 11, Jämij. 20, Po-
markku 24   193   207 
Äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola:         
Käynnit, hoitohenkilökunta   7 201   7 563 
Käynnit, lääkärit   2 607   2 520 
Käynnit, puheterapeutti   584   580 
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit   1 197   806 
Puhelut, puheterapeutti   308   350 
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana   20   22 
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana (SHL 19§)       28 

        
Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut, 2120         
Koulu- ja opiskelija terv.huolto         
Käynnit, hoitohenkilökunta   9 027   7 793 
Käynnit, lääkärit   971   1 307 
Käynnit, koulu- ja opiskelupsykologi   123   261 
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit   1 529   1 481 
Ryhmätoimintaa; tuntia   221   190 
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana   0   0 

        
Perheneuvola, 2130         
Perheneuvolan 0 - 6 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana   39   55 
Perheneuvolan 7 - 21 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana   119   97 
Perheneuvolan yli 21-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana   64   46 
Perheneuvolan  asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   41   42 

        
Vanhemmuutta tukevat palvelut         
Perheoikeudelliset palvelut, Lastenvalvoja, 2205         
Vahvistetut elatussopimukset   143   119 
Vahvistetut isyydet    111   116 
Vahvistetut  sopimukset lasten huollosta, tapaamisesta ja asumisesta   234   177 

        
Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut, 2210         
Avohuollon asiakkaina olleet vuoden aikana (lasten ja nuorten lkm) 294   292 
Avohuollon asiakkuudet alkaneet vuoden aikana   193   98 
Avohuollon asiakkuudet, poistuneet tai lakkautetut  vuoden aikana (lkm) 191   128 
Avohuollon asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   215   199 
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana (v.2015 perheiden määrä) 126   54 
Turvakotipalvelujen asiakkaita vuoden aikana:   4   0 
Asumispäiviä vuoden aikana   16   0 

        
Lastensuojelutarpeen selvittäminen, 2220         
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (ilmoitusten lukumäärä)   411   330 
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (lasten lkm)   230   223 
Pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (pyyntöjen lukumäärä) 36   0 
Lastensuojelutarpeen tehdyt selvitykset vuoden aikana   210   178 
Hakemus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (hakemusten lukumäärä) 12   4 

        
Lastensuojelun sijoituspalvelut         
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Sijoitus kodin ulkopuolelle, perhehoito, 2310         
Asiakkaita hoidon piirissä 31.12.   21   24 
Hoitopäiviä vuoden aikana   8 610   8 953 
Perhehoitokotien lukumäärä 31.12.   13   15 
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä   3,00   2,00 
Huostassa olevat 1-5/16, 6-10/15, 11-12/17 joulukuu 16   17 
Huostaanotetut vuoden aikana   3   3 
Perhehoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin 19-23   ka.19   ka. 21 

        
Sijaishuollon laitospalvelut, 2320         
perhekodit, ls-laitokset, muu laitoshoito:         
Asiakkaita hoidossa 31.12.     11   15 
Hoitopäiviä vuoden aikana   5520   4112 
Laitoshoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin 11-15   ka. 16,6   ka. 13 
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä   22   6 

Huostassa olevat 1/9, 2-6/11, 7-9/12, 10-12/13 joulukuu 9   13 
Huostaanotetut vuoden aikana     3   4 

        
Jälkihuoltopalvelut , 2330         
Jälkihuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä vuoden aikana 34   25 
Jälkihuollossa olleita lapsia ja nuoria kuukaudessa keskimää-
rin 22-28   ka. 25   ka. 24 

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Asiakkaat         
Kuvaus yllä ja tuotekorteissa         
Resurssit         
Henkilöstö, VAKITUINEN, olemassa olevat virat ja toim et   47,5   47,5 
Perheterveydenhuollon henkilöstö   21   19 
Perhesosiaalityön henkilöstö   26,5   28,5 
Perhepalvelujohtaja   1   1 
Perheterveydenhuollon päällikkö   1   1 
Terveydenhoitajat   16   16 
Opiskelupsykologi   1   1 
Puheterapeutti   2   2 
Osastosihteeri   1   1 
Perhesosiaalityön päällikkö   1   1 
Sosiaalityöntekijät   5   5 
Sosiaaliohjaajat   4   4 
Perhetyöntekijät    5   5 
Lähihoitajat   2   2 
Lastenvalvoja   1   1 
Toimistosihteeri   1   1 
Vahtimestari    0,5   0,5 
Perheneuvolan psykologit   2   2 
Perheneuvolan perheneuvojat   2   2 
Koulupsykologi   2   2 
Yhteensä    47,5   47,5 

        

Talous (1.000 €)   TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Toimintatuotot (ulk)   5 732 5 223  5 612  
Toimintakulut (ulk)   -5 427 -4 925  -5 305  
Sisäiset erät   -293  -291 -295  
Poistot -12 -8  -12  
Tulos 1 0 1  
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Tulosalue Aikuispalvelut     

Tilivelvollinen Aikuispalvelujohtaja Tapani Santavi rta    
     

Palveluajatus    

 
 
 
 Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella    

 
 
 Toiminnalliset tavoitteet     

 
 
 
      

 
 
 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
 

    
 
 

1. Aikuispalvelujen toimintojen organisointi toimivaksi kokonaisuudeksi 
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö 
3. Talouden seuranta ja kustannuksiin vaikuttaminen 
4. Asiakasprosessien kehittäminen 
5. Strategian sovittaminen PoSan strategiaan. 
6. Pomarkun kunnan mukaantulo PoSaan 
7. Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen. 
 

1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja tehostaminen 
2. Tavoitteena terveystarkastukset (seulonnat) naisille viiden vuoden välein ikäryhmässä 30-60v 
(VNA:n asetus 1.1.2007) sekä laajennetut terveystarkastukset ikäluokissa 40v ja 60v, miehille 
laajennettu terveystarkastus 40v:lle. 
3. Mammografiatutkimukset naisille ikäryhmissä 50v - 59v valtakunnallisen rintasyöpäseulonta-
ohjelman mukaisesti.  
4. Järjestetään terveyttä edistävää toimintaa 
5. Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen 
6. Aikuisterveydenhuollon päällikön ja senioripalvelupäällikön virkojen yhdistämiskokeilu 
 

1. Olemassa olevilla resursseilla kuntouttavan työtoiminnan volyymin kasvattaminen ei enää juurikaan ole 
mahdollista. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen Tähden yhteyteen ei onnistunut. 
2. Seulonnat ja ikäkausiterveystarkastukset toteutettiin suunnitellusti. 
3. Mammografiatutkimukset toteutettiin suunnitelmallisesti Suomen Terveystalo Oy toimesta. 
4. Osallistuttiin yleisötilaisuuksiin ja niissä käsiteltiin mm. elämänhallintaa, hyvinvointia, diabetesta, sy-
dänterveyttä ja jalkojen hoitoa koskevia asioita. 
5. Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen oli kertomusvuonna hyvin laajaa, Tähden palveluvalikkoa 
laajennettiin ja asiakaskuntaa lisättiin, mutta samalla ostopalveluja vähennettiin huomattavasti. 
6. Syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin yhdistää aikuisterveydenhuollon päällikön ja se-
noiripalvelupäällikön virat aikuisterveydenhuollon päällikön viraksi 1.1.2015 alusta lukien 
 

Tulosalueen tehtävänä on järjestää ja tarjota laadukkaita ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluja alueen aikuisväestölle ja eräille erityisryhmille iästä riippumatta (vammaiset, kehi-
tysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät). 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit    
    TP 2014 TA 2015 TP 2015 

 
        
        

Terveyttä edistävät palvelut         
käynnit hoitajalla vuodessa   3678   4088 
puhelut hoitajalle vuodessa   426   311 
ryhmätunteja   82   28 

        
Aikuisneuvola         
käynnit hoitajalla vuodessa   13238   14871 
käynnit lääkärillä vuodessa   467   459 
puhelut hoitajalle vuodessa   8476   8085 
puhelut lääkärille vuodessa   264   364 
hoitotarvikejakelu   4095   3827 

        
Seniorineuvola         
käynnit hoitajalla vuodessa   5590   5178 
puhelut hoitajalle vuodessa   1527   1172 
ryhmäkäynnit vuodessa   79   86 

      
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus       
käynnit lääkärillä vuodessa   174   198 
käynnit muilla vuodessa   2287   2724 
puhelut vuodessa   187   498 
ryhmätunnit vuodessa   47   - 
säännölliset ryhmäkäynnit vuodessa   2378   1450 

 
        

Taloudellinen toimeentulo         
toimeentulotukipäätökset kpl   4496   3913 
toimeentulotuen päätökset maksu   4218   3694 
tt.kotitalouksia keskim./kk   270   250 
tt. kotitalouksia joulukuu   266   236 
ratkaistu 7 vrk aikana  %   99 %   99 % 
keskimääräinen käsittelyaika vrk   2,7   3,4 

        
Pitkäaikaistyöttömät         
aktivointisuunnitelmat     kpl   334   387 
kuntouttava.työt.asiakkaita keskim. 
/kk   274   265 
kuntouttava.työt.asiakkaita joulukuu   263   282 

        
Päihdehuolto         
avohuolto käynnit  A-Klinikka   421   7 
asumisasiakk. keskim. kuukaudessa   7   7,7 
asumispäivät   2644   2736 
laitosasiakk. keskim. kuukaudessa   1   1,25 
laitoshoito vrk   198   249 

        
Vammaispalvelut         
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   469   530 
asiakkaita joulukuu    415   418 
kuljetuspalveluasiakkaita joulukuu    344   351 
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välineet/koneet/laitteet joulukuu    4   8 
henkilökohtainen apu joulukuu    100   117 
asunn. muutostyöt/välineet jouluu    14   17 
SHL-kuljetusasiakkaat joulukuu    27   31 
muut vammaispalvelut joulukuu    17   16 
keskimääräinen vireillepanoaika vrk   4,6   7,1 
keskimääräinen käsittelyaika vrk   4,9   8 
palvelutarpeen selvitys aloitettu 7 vrk aikana %   87   82 
päätös tehty 3 kk aikana %   97   98 

        
Kehitysvammapalvelut         
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   113   111 
asiakkaita joulukuu    106   118 
ohjaus/kuntoutus/valm. joulukuu    11   11 
työ- ja päivätoiminta joulukuu    82   91 
ehon muk.palv. asiakkaita joulukuu    2   1 
muut kehitysvammapalv. joulukuu    36   45 

        
Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelut       
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   107   121 
asiakkaita joulukuu laskennallisesti   108   141 
asumispalveluvuorokaudet     35872   37129 

        
Vammaisten laitoshoito         
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   5,1   1,7 
asiakkaita joulukuu    2   1 

        
Omaishoidontuki alle 65v         
omaishoidontuen saajia vuodessa       67 
omaishoidontuen saajia keskimäärin 
kk       56,7 
uusia sopimuksia       12 
sopimuksia päättynyt       9 
hoitopalkkion keskiarvo euroa/kk       486,63 
vapaapäiväkulut euroa/hoitaja/kk       74,8 
omaishoidontuen saajia joulukuu       56 

        

 
  TP 2014 TA 2015 TP 2015 

Resurssit           
Aikuispalvelujen hallinto   3   3 
aikuisterveydenhuollon resurssi, työntekijöitä   30,4   31,4 
aikuissosiaalityön resurssi, työntekijöitä   20   20 

        

Talous (1.000 €) TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Toimintatuotot (ulk) 13 239 13 177 14 774 
Toimintakulut (ulk) -12 895 -13 575 -12 804 
Sisäiset erät -342 -382 -373 
Poistot -1 -1 0 
Tulos 0   0 
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Tulosalue Vanhuspalvelut     

Tilivelvollinen Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo    
     

Palveluajatus    

 Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella    

 Toiminnalliset tavoitteet     

 
 
 
      

 
 
 
 

 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

    
 

1. Avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen pääpainopiste 
2. Asiakkaan arviointiprosessin vakiinnuttaminen, palveluohjauksen lisääminen 
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnan aloittaminen 
4. Henkilöstön täydennyskoulutus 
5. Sähköisten järjestelmien ja työvälineiden käyttöönotto 
6. Laitoshoidon purkaminen 
. 

1. Asiakkaalle pyritään turvaamaan ensisijaiset palvelut, palvelusetelin käyttömahdollisuuden 
lisääminen 
2. Kotona asumisen tukeminen resurssien sallimissa rajoissa, palveluohjauksen ja neuvonnan 
lisääminen, asiakas- ja omaiskyselyt 
3. Kotiinkuntoutusyksikön aloittamisella tavoitellaan sujuvaa kotiuttamista ja kotona asuvan asi-
akkaan itsenäisen selviytymisen tukemista 
4. Kuntoutumista tukevan oppisopimuskoulutuksen järjestäminen 
5. Kotihoidon optimointi- ja mobiilijärjestelmän käyttöönotto 
6. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen ja muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi. 
 

1. Ensisijaiset palvelut pystytty toteuttamaan. Palvelusetelituottajia saatu 2 uutta. 
2. Palveluohjausta ja neuvontaa vastaanotolla ja kotikäynneillä tehostettu. Asiakas- ja omais-
kyselyt toteutettu kaikissa tulosyksiköissä ja omaishoidossa. 
3. Kotiinkuntoutusyksikkö aloitti toiminnan suunnitellusti 6/2015. Toiminnalla saatu positiivista 
vaikutusta asiakkaan kotona selviytymiseen 
4. Henkilöstölle on järjestetty monipuolista täydennyskoulutusta kuntoutuksen osaamisalan oppi-
sopimuskoulutuksena 
5. Kotihoidon optimointi- ja mobiilijärjestelmän käyttöönotto aloitettiin Kankaanpään alueella 
6. Laitoshoitopaikkojen vähennys toteutui suunnitelman mukaan, laitospaikkoja vähennettiin 
toiminta-alueelta 31 vuoden 2015 aikana. 
  
 

Vanhuspalveluihin kuuluvat omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille, kotihoito, kotona asumista tuke-
vat palvelut, kuntouttava päivätoiminta, perhehoito, tuettu palveluasuminen ja tehostettu palve-
luasuminen (vähenevässä määrin laitoshoito). Palveluilla tuetaan apua tarvitsevan vanhusväes-
tön selviytymistä jokapäiväisen elämän vaatimista toiminnoista. Jatkuvasti kehitettävien avopal-
veluiden avulla pyritään vähentämään tai siirtämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit    
  TP 2014 TA 2015 TP 2015 

Kotihoito       
 -Omaishoidon tuki 65-74v 28   36 
 -Omaishoidon tuki 75v > 154   158 
 -Hylätyt/keskeytyneet hakemukset/v 34   22 
 -Omaishoidon päätetyt sopimukset/v 52   47 
 -Uudet sopimukset/v 51   58 
Kotihoito       
 -kotihoidon palveluiden piirissä yli 75v (säännöllinen) 11,90 %   12,0 % 
 -Asiakkaat (säännölliset,tilapäiset) 1 442   1 386 
 -Käynnit  141 328   138 198 
 -Tunnit, asiakastyö 72 884   70 698 
Tukipalvelu,asiakkaat (ei turva- ja ateriapalve-
lu) 139   197 
Laitoshoito, vanhainkodit       
 -laitospalveluiden piirissä yli 75-v 2,40 %   0,84 % 
 -hoitopäivät 25 308   14 131 
Asumispalvelu       
 -asumispalveluiden piirissä yli 75-v 9,00 %   9,80 % 
 -asumispalvelupäivät (sis.tuettu asuminen) 60 055   64 072 
 -Ostopalvelu, palvelupäivät 33 769   36 236 
Euroa/suorite /Tuotekortit       
Kotihoito/ tunti nt (kuntasuoritteet) 23,29   22,61 
Tehostettu palveluasuminen/hoitopv nt/keskiarvo 87,63   96,61 
Laitoshoito/hoitopäivä nt /keskiarvo 134,96   148,00 
Ostopalvelu /hoitopv nt (lisätty vuokrat) 86,95   91,59 
Omaishoidon tuki/ myönnetyn tuen ka 572,87   501,18 

      

Kysyntä ja laajuustiedot     TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Asiakkaat       
75-vuotta täyttäneiden määrä 2647   2609 
Resurssit       
Laitoshoidon hoitopaikat(alle ja yli 75v) 54   23 
Asumispalvelupaikat 234   289 
Lyhytaikaishoitopaikat/as.ja laitosh. 17   29 
Perhehoito 3   5 
Kotihoito, asiakastyö % työajasta 63,8   60,9 
Henkilöstö:       
 - hallinto 5   5 
 - toimintakykyä ylläpitävä toiminta 5,4   0 
 - laitoshoito, hoitohenkilöstö 43   15 
 - laitoshoidon henkilöstömitoitus 0,61   0,61 
 - asumispalvelut, hoitohenkilöstö  91   105 
 - asumispalvelun henkilöstömitoitus 0,54   0,56 
 - kotihoito  97   110 
Henkilöstö yhteensä  241,4   235 
Palkkatukipaikat 1   0 

Talous (1.000 €)     TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Toimintatuotot (ulk) 22 268 22 258 22 194 
Toimintakulut (ulk) -20 584 -19 904 -21 652 
Sisäiset erät -1 659 -1 620 -1 589 
Poistot -24 -24 -17 
Tulos 0 0 0 
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Tulosalue  Erityispalvelut  

Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Kaija Antola  
      

Palveluajatus      

 
 
 
 
 
Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella  
 

   
Toiminnalliset tavoitteet  
 

     
Toiminnallisten tavoitteiden tote utuminen  
 

    
 

Erityispalveluihin kuuluvat lääkärin- ja sairaanhoitajavastaanotto, erikoislääkäripalvelut, suun 
terveys, kuvantaminen, kuntoutus, aikuisten puheterapia, toimintaterapia, sairaala ja kotisairaala-
toiminta. 
Asiakkaina ovat akuuttiin tai krooniseen sairauteen hoitoa tarvitsevat ja ennalta ehkäisevää terve-
ysneuvontaa tarvitsevat ihmiset, iästä riippumatta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaam-
me laadukkaiden terveyspalveluiden turvaamiseksi asiakkaillemme. 
 

Riittävä palvelusopimuksen mukainen palvelujen tarjonta tasapuolisesti koko PoSan alueelle. 
Tehokkuuden ja laadun maksimoiminen kustannustehokkaasti. 
Painopisteen siirtäminen avopalveluihin ja ennaltaehkäisyyn.  
 

Tarjota riittävästi vastaanottoaikoja, jotta sairaus ei ehdi aiheuttaa asiakkaalle pysyviä haittoja. 
Kotisairaalatoiminnan tehostaminen, siten ettei osastohoitoa tarvita/ tarvittava aika jää mahdolli-
simman vähäiseksi. 
Voimakas panostus mm. ikäihmisten kuntoutukseen, jolla on ennaltaehkäisevä vaikutus laitos-
paikkojen tarpeeseen. Geriatrin saaminen taloon tukemaan mm. ikäihmisten kuntouttamista ja 
muistisairauksien varhaisdiagnostiikkaa.  
Laboratoriomenojen ja lääkemenojen hillitseminen koulutuksen ja  ohjeistuksen keinoin. 
Erikoissairaanhoidon menojen vähentäminen, keinoina mm. tehokas oma päivystys, tiettyjen 
palveluiden tarjoaminen perustasolla (kirurgi, keuhkolääkäri, urologi, rtg, geriatri). 
Oman virkalääkäriresurssin täydentäminen.  
 

 Lääkärin ajanvarausvastaanottokäyntejä pystyttiin tarjoamaan koko PoSan alueelle ilman, että 
jonotusajat olivat kohtuuttomia. Oli aikoja, jolloin lääkärin ajanvarausvastaajanotolle saattoi 
päästä kolmen päivän sisällä, jopa samana päivänä. Päivystykseen pääsi myös hyvin. Porin päi-
vystyksen käyttö ei kasvanut. 
Kotisairaalan toiminta kasvoi edelleen ja vähensi osastotarvetta: vanhainkotien asukkaiden akuu-
tit sairaudet on voitu hoitaa vanhainkodeissa, ilman siirtoa osastolle. Sairaalan paikkalukua pys-
tyttiinkin vähentämään 10 paikalla. Kotiuttamiseen pystyttiin panostamaan etenkin kuntoutusjak-
soilla siten, että kotiinlähtijä pärjäsi kotona jatkossa eikä joutunut heti uudelleen osastolle. Osas-
tojakson aikana tehtiin mm. apuvälineistä arviot. Lääkelistat arvioitiin entistä tarkemmin jne. 
Lääkemenot ja hoitotarvikemenot eivät kasvaneet. Ostolääkärimenot vähenivät huomattavasti, 
lukuun ottamatta hammaslääkäreitä. Virkoihin valittiin kolme uutta terveyskeskuslääkäriä. 
Päivystävät sairaanhoitajat ovat tehneet merkittävästi säästöjä, kun osa päivystyspotilaista on 
voitu ohjata heille lääkärin sijaan. Päivystyksen hinta meillä pysyi kohtuudessa. 
Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat osoittaneet keskitasoa parempaa tulosta 
. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit    
    TP 2014 TA 2015 TP 2015 

Lääkärien ajanvarausvastaanotto 5110       
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 21 701   21 220 
     suorite koostuu käynneistä ja puheluista       
     suoritteessa käynnin laskennallinen arvo on 1, puhelun 0,3       
- kaikki käynnit (myös ulkokuntalaiset)        
- kaikki puhelut ( myös ulkokuntalaiset)        

      
Lääkäri ja sairaanhoitopalvelut päivystyspotilaille  5120       
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 17 875   16 450 
- kaikki käynnit (myös ulkokuntalaiset)        
- kaikki puhelut (myös ulkokuntalaiset)       

 
      

Hoitajavastaanotto 5130       
- suoritemäärä Tapala (tuotekortti) 14 072   12 975 

      
Suun terveydenhuolto 5210       
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 29 532   28 433 
- suorite koostuu hammaslääkärillä ja suuhygienistilla käynneistä       
- kaikki käynnit (myös ulkokuntalaiset)       

      
Kuvantaminen 5320       
- kaikki tutkimukset       

      
Lääkinnällinen kuntoutus 5330       
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 7 646   7 285 
- aikuisten puheterapia       
- toimintaterapia       

      
Erikoissairaanhoidolliset palvelut 
5350       
- tuotettuja toimenpiteitä:       

colonoskopia  184   204 
gastroskopia  136   145 

urologin konsultaatio  152   171 
toimenpideosasto 

puh.konsultaatioita  359     
muut kirugin vastaanottokäynnit  480     

geriatrin vastaanottokäynnit  121   149 
geriatrin kotikäynnit  27     

geriatrin konsultaatiot  279   646 
geriatrin sairaalakäynnit  25   53 

geronomin vastanottokäynnit  72   299 
EKG-holter  154   147 
Unirekisteröinti 55   82 
RR-holter 32   31 

 
      

Sairaala 5410       
- hoitopäivät jäsenkunnat (tuotekortti) 24 173   20 140 
- ulkokuntalaisten hoitopäivät       

      
Kotisairaala 5420       
 - käynnit, tuotekortti 2 752   2 531 
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Kysyntä ja laajuustiedot     TP 2014 TA 2015 TP 2015 

Asiakkaat  ; PoSan alueen väestö ja aikuispalveluiden, van-
huspalveluiden ja perhepalveluiden PoSan  ulkopuolelle lai-
toksiin sijoittamat asukkaat       

      

Resurssit        

Vastaanotot       
Virkalääkärit  11   11 
Osastonhoitaja  1   1 
Sairaanhoitaja (2-vuorotyö)  9   9 
Perushoitajat 5,5 5,5 
Osastosihteeri 3   3 
Välinehuoltaja  1   1 

 
      

Suun terveydenhuolto 5210       
Ylihammaslääkäri  1   0,6 
Hammaslääkäri  9   6 
Vastaava hammashoitaja  1   1 
Suuhygienisti  3   3 
Hammashoitaja  13   13 
Välinehuoltaja  1   1 
Ostohammaslääkäreitä 3   5 

 
      

Kuvantaminen 5320       
Ylilääkäri/tk-röntgenlääkäri 1   1 
Osastonhoitaja  1   1 
Röntgenhoitaja  2   3 
Osastosihteeri  0,3   0,6 

 
      

Lääkinnällinen kuntoutus 5330       
Osastonhoitaja  1   1 
Fysioterapeutti  6   6 
Kuntoutusohjaaja  1   0,5 
Osastosihteeri  ½   1 
Aikuisten puheterapeutti 1   0,5 
Toimintaterapeutti ½   1 

 
      

Sairaala 5410 (3-vuorotyö)       
Terveyskeskuslääkäri 3   3 
Osastonhoitaja 1   1 
Sairaanhoitaja  31   28 
Lähihoitaja 21   20 
Kotiuttamishoitaja 1 

 
1 

Laitoshuoltaja 9 9 
Osastosihteeri 2 2 

 
    

Kotisairaala 5420     
Terveyskeskuslääkäri 0,5 0,6 
Sairaanhoitaja 3 3 
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Talous (1.000 €)     TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Toimintatuotot (ulk) 14 667 14 578 15 008 
Toimintakulut (ulk) -13 135 -13 135 -13 502 
Sisäiset erät -1 348 -1 357 -1 375 
Poistot -184 -187 -132 
Tulos 0 0 0 
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Tulosalue  Ympäristöpalvelut  

Tilivelvollinen Terveysvalvonnan johtaja Laura Juha ntalo  
      

Palveluajatus      

 
 
 
 
 
Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella  
 

   
Toiminnalliset tavoitteet  
 

     
Toiminnallisten tavoitteiden tote utuminen  
 

    
 

Terveyden edistäminen niin, että vähennetään sellaisia elinympäristössä olevia tekijöitä, jotka 
voivat aiheuttaa terveyshaittaa tai haittaa ympäristölle.  
 
Eläinten terveyden edistäminen, sairauksien ja tarttuvien eläintautien hoito ja ennaltaehkäisy, 
eläinsuojelun edistäminen sekä eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta. 
 

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman laatiminen. 
Toimivan terveysvalvonnan ja peruseläinlääkintäpalvelun sekä kiireellisen eläinlääkärinavun 
turvaaminen koko seitsemän kunnan yhteistoiminta-alueella 
  

1. Yhteistoiminta-alueen palveluiden ylläpitäminen siten, että eläinlääkäripalvelu ja valvonta on 
turvattu tasapuolisesti koko alueella mukaan lukien ympärivuorokautinen päivystys.  
2. Yhteistoiminta-alueen palveluiden ylläpitäminen siten, että terveysvalvonnan palvelut on tur-
vattu tasapuolisesti koko alueella. Valvontasuunnitelman toteuttaminen. 
3. Ympäristönsuojelun lupa-asioiden hoitaminen tasapuolisesti koko PoSan alueella. Ympäristön-
suojelun resurssien lisääminen siten, että valvonta täyttäisi lainsäädännön vaatimukset. 
 

1. Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut hoidettiin tasapuolisesti ja eriytetty päivystys jär-
jestettiin ostamalla pieneläinten takapäivystys edelleen yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakas-
valituksia ei ollut. 
2. Terveysvalvonnan palvelut hoidettiin melko hyvin, vaikka yksi virka oli täyttämättä. Valvonta 
toimi yhdenmukaisesti koko alueella. 
3. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma valmistui. Lupa-asioiden käsittely hoitui. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit    
    TP 2014 TA 2015 TP 2015 

        
Eläinlääkintähuollon käynnit tiloilla 2956 2684 
Eläinlääkintähuollon käynnit vastaanotolla 2555 2427 
Eläinlääkintähuollon valvontakäynnit 119 158 

    
Terveysvalvonnan tarkastuskäynnit     
elintarvikelain mukaan 220 299 
terveydensuojelulain mukaan 105 80 
kuluttajaturvallisuuslain mukaan 49 46 
tupakkalain mukaan 62 32 
Terveysvalvonnan päätökset 34 22 

    
Ympäristönsuojelun tarkastuskäynnit 42 31 
Ympäristönsuojelun päätökset, luvat, rekisteröinnit ja lau-
sunnot 59 40 

      
      

Kysyntä ja laajuustiedot     TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Asiakkaat       
Asukasluku 25 483   24 973 
Resurssit       
Henkilöstö       
eläinlääkärit 7   7 
terveystarkastajat 3   3 
ympäristötarkastajat 1   2 

      

Talous (1.000 €)     TP 2014 TA 2015 TP 2015 
Toimintatuotot (ulk) 932 1 076 986 
Toimintakulut (ulk) -864 -1 010 -918 
Sisäiset erät -67 -66 -68 
Poistot 0 0   
Tulos 0 0   
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3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 
 
3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 
Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Alkuperäinen Talousarvio-Talousarvio muutos-      Toteutuma Poikkeama
talousarvio mutokset ten jälkeen

ULKOINEN TULOSLASKELMA
TOIMINTATULOT
  Myyntitulot                   1 818 310 0 1 818 310 2 068 361 250 051

Jäsenkuntien maksusouudet 47 109 282 0 47 109 282 48 382 005 1 272 723

  Maksutulot                     7 390 428 0 7 390 428 7 015 486 -374 942

  Tuet ja avustukset               348 670 0 348 670 423 988 75 318

  Muut toimintatulot              965 550 0 965 550 982 972 17 422
57 632 240 0 57 632 240 58 872 812 1 240 572

TOIMINTAMENOT
  Henkilöstömenot -28 412 070 0 -28 412 070 -28 046 523 -365 547

  Palvelujen ostot -20 880 960 0 -20 880 960 -22 271 049 1 390 089

  Aineet,tarvikkeet ja tavarat           -2 536 980 0 -2 536 980 -2 248 654 -288 326

  Avustukset                       -3 670 250 0 -3 670 250 -4 203 563 533 313

  Muut toimintamenot               -1 865 310 0 -1 865 310 -1 777 038 -88 272
-57 365 570 0 -57 365 570 -58 546 827 1 181 257

TOIMINTAKATE                       266 670 0 266 670 325 985 59 315

Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot muilta 0 0 6 6
Muut rahoitustuotot                15 000 0 15 000 20 603 5 603
Rahoituskulut -10 000 0 -10 000 -15 232 5 232

VUOSIKATE                          271 670 0 271 670 331 362 59 692
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunn.mukaiset poistot           -264 850 0 -264 850 -346 270 81 420
Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS                   6 820 0 6 820 -14 908 -21 728

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+)
Tilikauden alijäämä 6 820 0 6 820 -14 908 -21 728  
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3.2 Investointien toteutuminen 
 

Talousarvio 2015           käytetty             Yli/Ali

30 Investoinnit

8000 Erityispalv hankinnat vo+sair

*       Hankinnat yht.                     -90 000 -29 181,24 -60 818,76

8100 Vanhuspalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     -78 000 -74 398,25 -3 601,75

8200 Suun terveydenhoito hankinnat

*       Hankinnat yht.                     -54 000 -28 491,10 -25 508,90

8300 Perhepalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     -20 000 -2 712,00 -17 288,00

8400 Aikuispalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     -35 000 0,00 -35 000,00

8500 Tukipalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     -255 000 -72 114,18 -182 885,82

30 Investoinnit YHTEENSÄ

Hankinnat

1000 Tietokoneohjelmistot               -190 000 -84 728,48 -105 271,52

1020 Muut aineettomat oikeudet          0 0,00 0,00

1085 Muut pitkävaikutteiset menot       -50 000 0,00 -50 000,00

1190 Muut kiinteät rak.ja laitteet      0 -25 550,71 25 550,71

1210 Kuljetusvälineet                   0 0,00 0,00

1220 Muut koneet ja kalusto             -292 000 -94 117,58 -197 882,42

1340 Muut osakkeet ja osuudet           0 -2 500,00 2 500,00

*       Hankinnat yht.                     -532 000 -206 896,77 -325 103,23  
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3.3 Rahoitusosan toteutuminen 
 
          
  Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu   
  Talousarvio Toteuma Poikkeama 
  2015 

 
  

Toiminnan rahavirta 
 

  
  Vuosikate 382 600 331 362 51 238 
  

 
  

Investointien rahavirta 
 

  
  Investointimenot -532 000 -206 897 -325 103 
Toiminta ja investoinnit netto -149 400 124 465 -273 865 
  

 
  

Rahoitustoiminta 
 

  
Lainakannan muutokset 

 
  

  Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 
 

0 
  Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 

 
0 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 
  

 
  

Oman pääoman muutokset 0 0   
  

 
  

  
 

  
Vaikutus maksuvalmiuteen -149 400 124 465 -273 865 
 
 
Kuntayhtymän tulorahoitus koostuu valtaosin palvelujen myyntiin perustuvista myyntituotoista sekä maksu-
tuotoista, jotka kertyvät varsin säännöllisesti kuukausittain. Kuluista valtaosa kertyy myös säännöllisellä 
kuukausijaksotuksella. Maksuvalmiuden ylläpito on kulujen ja tuottojen ajallista synkronointia. Maksuval-
mius oli koko vuoden kunnossa. Kassasta on maksuja keskimäärin noin 4 miljoonaa euroa kuukaudessa. 
Luottolimiittiä maksuliiketileillä on yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Limiitit eivät olleet käytössä. 
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3.4 Kokonaistulot ja –menot 
 
 
 

KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT 1 000 € MENOT 1 000 €
Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 58873 Toimintakulut 58547
Verotulot 0  - valmistus omaan käyttöön 0
Valtionosuudet 0 Korkokulut 0
Korkotuotot 0 Muut rahoituskulut 15
Muut rahoitustuotot 21 Sataunnaiset kulut 0
Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoituksenkorjauserät 0   Pakollisten varausten muutos
 -pysyvien vastaavien     - Pakoll. varausten lis.(+), väh.(-)
  hyödykkeiden luovotusvoitot 0     - Pysyvien vastaavien hyödyk- 0

Investoinnit       keiden luovutustappiot 0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investoinnit
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0 Investointimenot 207

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset 0 Antolainasaamisten lisäykset 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaiseten lainojen vähennys 0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0
Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset 0

Kokonaistulot yhteensä 58894 Kokonaismenot yhteensä 58 769

Täsmäytys

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 58894  - 58769 = 12 5

Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos =  [975 ] - [ 850] = [ 125 ]    
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3.5 Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden 
toteutumisesta (1000 eur) 
 
YHTEENVETO JOHTOKUNNAN HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA (1000 eur)

Määrärahat Tuloarviot

Sito-
vuus 
N    
B

Alkup   
talous-   
arvio

TA:n   
muutok-  
set

TA 
muutos- 
ten jäl- 
keen

Toteu-  
tuma

Poikk-  
keama

Alkup   
talous-   
arvio

TA:n   
muutok-  
set

TA 
muutos- 
ten jäl- 
keen

Toteu-  
tuma

Poikk-  
keama

KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoiset erät)
Hallinto
    Luottamuselimet N 50 50 34 16 0 0
   Yleishallinto N 993 993 988 5 12 12 57 45

Tukipalvelut
   Ravinto ja puhtaus N 1970 1970 2010 -40 198 198 175 -23
   Muut tukipalvelut N 935 935 923 12 110 110 66 -44

Perhepalvelut
   Perhapalvelujen hallinto (ml. resurssik) N 2140 2140 1951 189 197 197 131 -66
   Hyvinvointia edistävät palvelut N 718 718 736 -18 1960 1960 1887 -73
   Perheitä tukevat palvelut N 587 587 642 -55 1367 1367 1404 37
   Lastensuojelupalvelut N 1479 1479 1976 -497 1699 1699 2191 492

Aikuispalvelut
   Aikuispalvelujen hallinto (ml. resurssikesk) N 2259 2259 2243 16 19 19 24 5
   Asikuisten terv. hyvinvointia edistävät palvelut N 1017 1017 1166 -149 2594 2594 2717 123
   Aikuisten peruspalvelut N 1382 1382 1216 166 2151 2151 1978 -173
   Päihdehuoltopalvelut N 297 297 310 -13 325 325 328 3
   Vammais- ja kehitysvammaispalvelut N 7850 7850 9420 -1570 8088 8088 9655 1567

Vanhuspalvelut
   Vanhuspalvelujen hallinto N 446 446 442 4 20 20 73 53
   Toimintakykyä ylläpitävät palvelut N 889 889 841 48 891 891 844 -47
   Kotiin annettavat palvelut N 5472 5472 5026 446 5890 5215 5549 334
   Asumis- ja laitospalvelut N 14845 14845 14202 643 16458 16458 15729 -729

Erityispalvelut
   Erityispalvelujen hallinto (ml. reurssikesk:) N 254 254 240 14 0 31 26 -5
   Vastaanotot N 3946 3946 3965 -19 4807 4807 4774 -33
   Hammashuolto N 2593 2593 2662 -69 2842 2842 2914 72
   Hoidon täydentävät palvelut N 1334 1334 1281 53 979 979 979 0
   Sairaalahoito N 4907 4907 5354 -447 5950 5950 6309 359

Ympäristöpalvelut
  Ympäristöpalvelujen hallinto N 4 4 4 0 0 0 1 1
   Eläinlääkintähuolto N 623 623 571 52 659 659 609 -50
   Terveysvalvonta N 297 297 247 50 323 323 273 -50
   Ympäristönsuojelu N 86 86 94 -8 94 94 103 9

TULOSLASKELMAOSA 58544 58796
   Muut rahoitustuotot 15 15 21 6
   Muut rahoitusmenot B 0 0 15 -15
INVESTOINTIOSA
Inestoinnit B 532 532 204 328

RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutosket
Lainakannan muutokset 0 0 0 0
Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0
Vaikutus maksuvalmiuteen 263 263 -306 -569
YHTEENSÄ 57905 57905 117307 -858 57911 57267 117307 1244  
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4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

4.1 Tuloslaskelma  
 

1.1.-31.12.2105 1.1.-31.12.2014

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

*       Myyntituotot              2 068 361,01 3 097 957,54

*       Jäsenkuntien maksuosuudet 48 382 005,00 47 018 007,00

*       Maksutuotot               7 015 485,50 6 966 140,90

*       Tuet ja avustukset        423 988,18 423 482,77

*       Muut toimintatuotot       982 971,78 997 020,15

***   58 872 811,47 58 502 608,36

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

*       Palkat ja palkkiot        -22 868 340,68 -23 429 060,91

**        Palkat ja palkkiot      -22 410 360,28 -22 944 379,42

  Henkilösivukulut

*         Eläkekulut              -4 278 125,12 -4 284 272,83

*         Muut henkilösivukulut   -1 358 038,03 -1 324 087,70

**    Henkilösivukulut            -5 636 163,15 -5 608 360,53

*       Asiakaspalvelujen ostot   -13 652 566,30 -13 491 984,31

*       Muiden palvelujen ostot   -8 618 482,71 -8 094 617,54

**    Palvelujen ostot            -22 271 049,01 -21 586 601,85

**      Aineet,tarvikk,tavarat    -2 248 653,99 -2 387 199,83

**      Avustukset                -4 203 562,91 -3 743 415,50

*      Vuokrat                    -1 679 819,78 -1 727 791,70

*        muut kulut               -97 217,74 -165 999,91

**      Muut toimintakulut        -1 777 037,52 -1 893 791,61

***   ulkoiset kulut yht          -58 546 826,86 -58 163 748,74

TOIMINTAKATE (ULKOINEN)     325 984,61 338 859,62

Rahoitustuotot ja -kulut

*       Muut rahoitustuotot       20 609,99 22 620,33

*       Muut rahoituskulut        -15 232,48 -20 429,58

**    Rahoitus                    5 377,51 2 190,75

VUOSIKATE                   331 362,12 341 050,37

Poistot ja arvonalentumiset

*       Suunn.mukaiset poistot    -346 270,42 -359 172,07

TILIKAUDEN TULOS            -14 908,30 -18 121,70

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -14 908,30 -18 121,70
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4.2 Rahoituslaskelma 
 

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 331 362,12 301 050,37
Tulorahoituksen korjauserät -40 000,00

331 362,12 261 050,37

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
   Investointimenot                     -206 896,77 -414 051,20
   Pysyvien vastaavien                  40 000,00
   hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta                 -206 896,77 -374 051,20
Toiminnan ja invest. rahavirta          124 465,35 -73 000,83

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaisten laniojen lisäys/vähennys muilta 0,00 0,00
Oman pääoman muutokset                  0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
   Toimeksiant.varat/po muutos          -8 174,35 -20 512,14
   Vaihto-omaisuuden muutos             
   Saamisten muutos                     -1 055 375,71 581 967,39
   Korottomien velkojen muutos          88 505,19 -648 682,83
Muut maksuvalmiuden muutokset           -975 044,87 -87 227,58

Rahoituksen rahavirta                   -975 044,87 -87 227,58

RAHAVAROJEN MUUTOS                      -850 579,52 -160 228,41

Rahavarojen muutos
   Rahavarat 31.12.                 2 783 627,11 3 634 206,63
   Rahavarat 1.1. 3 634 206,63 3 794 435,04
   Rahavarojen muutos -850 579,52 -160 228,41  
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4.3 Tase 
T A S E  31.12.2015  31.12.2014     Muutos     Muutos %

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

1.   Aineettomat oikeudet        198 294,80 263 119,74 -64 824,94 -24,60

2. Muut pitkävaikutteiset menot  0,00 10 264,39 -10 264,39 -100,00

Aineettomat hyödykkeet        198 294,80 273 384,13 -75 089,33 -27,50

II Aineelliset hyödykkeet

1. Kiinteät rakenteet ja  laitteet                    108 983,02 113 673,66 -4 690,64 -4,10

2.   Koneet ja kalusto           333 527,04 395 620,72 -62 093,68 -15,70

Aineelliset hyödykkeet        442 510,06 509 294,38 -66 784,32 -13,10

III Sijoitukset

1.   Osakkeet ja osuudet         17 725,57 15 225,57 2 500,00 16,40

Sijoitukset                   17 725,57 15 225,57 2 500,00 16,40

PYSYVÄT VASTAAVAT             658 530,43 797 904,08 -139 373,65 -17,50

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

II Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

1.   Myyntisaamiset              3 474 685,13 2 398 055,70 1 076 629,43 44,90

4.   Muut saamiset               858 998,38 692 225,30 166 773,08 24,10

5.   Siirtosaamiset              162 317,09 350 343,89 -188 026,80 -53,70

Lyhytaikaiset saamiset        4 496 000,60 3 440 624,89 1 055 375,71 30,70

IV Rahat ja pankkisaamiset       2 783 627,11 3 634 206,63 -850 579,52 -23,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT           7 279 627,71 7 074 831,52 204 796,19 2,90

VASTAAVAA   YHTEENSÄ 7 938 158,14 7 872 735,60 65 422,54 0,80

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

2001 Peruspääoma                   -254 305,00 -254 305,00 0,00 0,00

I   Peruspääoma                 -254 305,00 -254 305,00 0,00 0,00

IV   Ed.tilikausien alijäämä     325 641,10 307 519,40 0,00 0,00

  Tilikauden alijäämä         14 908,30 18 121,70 14 908,30 0,00

OMA PÄÄOMA                    86 244,40 71 336,10 14 908,30 20,90

PAKOLLISET VARAUKSET

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

3.   Muut toimeksiantojen pääomat -48 671,07 -56 845,42 8 174,35 -14,40

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT       -48 671,07 -56 845,42 8 174,35 -14,40

E VIERAS PÄÄOMA

II Lyhytaikainen

3.   Saadut ennakot              -2 451,76 -976,14 -1 475,62 151,20

7.   Ostovelat                   -2 548 560,11 -2 227 381,23 -321 178,88 14,40

9.   Muut velat                  -589 532,59 -658 754,45 69 221,86 -10,50

10.   Siirtovelat                 -4 835 187,01 -5 000 114,46 164 927,45 -3,30

Lyhytaikainen vieras pääoma   -7 975 731,47 -7 887 226,28 -88 505,19 1,10

VIERAS PÄÄOMA                 -7 975 731,47 -7 887 226,28 -88 505,19 1,10

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ -7 938 158,14 -7 872 735,60 -65 422,54 0,80  
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -

menetelmät 

Pysyvät vastaavat 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vä-
hennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laadi-
tun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperus-
teet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 

Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. 
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. 

Vaihto-omaisuus 
Rahoitusomaisuuden arvostus 

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 

2)  Tuloslaskelma muutettiin noudattamaan kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman kaavaa, koska kun-
tayhtymä muuttui liikelaitoskuntayhtymästä tavalliseksi kuntayhtymäksi vuoden 2015 alussa. 

 
3) Ei ilmoitettavaa. 

 
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

 
Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kuntayhtymä ulkoisti työ-
terveyshuollon palvelut tilikauden alussa ja työterveyshuollon taseyksikkö lakkautettiin. Edellisessä ti-
linpäätöksessä vuosikate oli 331 362 €, josta työterveyshuollon osuus oli 59 327 €. Taseen omaisuus- ja 
velkaeriä ei ulkoistuksen yhteydessä siirtynyt. Työterveyshuollon tuottoja oli 2014 tuloslaskelmassa 
1.445.147 euroa ja kuluja 1.466.620 euroa. Työterveyshuollon taseyksikön alijäämä oli 21.472 euroa. 

 
5 - 7) Ei ilmoitettavaa.. 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
8) Toimintatuotot tehtävittäin (ulkoiset) 

 2015 2014 
Hallinto  56.627 10.453 
Tukipalvelut 241.136 209.559 
Perhepalvelut 5.612.378 5.732.122  
Aikuispalvelut 14.773.752 13.239.022 
Vanhuspalvelut 22.194.292 22.268.015 
Erityispalvelut 15.008.272 14.666.526 
Ympäristöpalvelut 986.353 931.762 
Työterveyshuolto 0 1.445.148 
      Yhteensä 58.872.811 58.502.608 
 
9) Verotulot 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
10) Valtionosuudet 
 Ei ilmoitettavaa. 
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11) Satunnaiset erät 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
12) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunni-
telman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioi-
dun taloudellisen käyttöiän mukaan. 

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Atk-ohjelmistot  3 vuotta  tasapoisto  
Muut   3 vuotta  tasapoisto  
Koneet ja kalusto   
   - sairaalalaitteet 5 vuotta  tasapoisto  
   - muut koneet ja kalusto 3 vuotta tasapoisto 
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu 
vuosikuluiksi. 
 

13) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta tilinpäätök-
sessä 

Vuonna 2014 - 2018: 
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot  324 258 
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno  327 189 
Ero (€)  - 3 031 
Ero %  - 0,9 
 
Poistosuunnitelmaa ei ole tarpeen tarkistaa. 
 

14) Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista 
Ei ilmoitettavaa.  
 

15) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti-
voitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti-
tappioista 

Ei ilmoitettavaa. 
 
16) Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöis-

sä 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
17) Erittely poistoeron muutoksista 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
 
18) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
19) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät 
 Ei ilmoitettavaa. 
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20) Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen 
määrästä 

 Ei ilmoitettavaa. 
 
21) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti: 

Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisest i

aineettoma
t oikeudet

muut pit-
kävaikut-
teiset 
menot

ennakk
o-
maksut yhteensä

maa- 
ja 
vesialu
eet

rakenn
ukset

kiinteät 
rakenteet ja 
laitteet

koneet ja 
kalusto

aineel
liset 
hyödy
k.

o- 
maksut 
ja 
kesk.er yhteensä

osakkeet ja 
osuudet

muut 
lainasa
amiset yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.263 119,74 10 264,39 0,00 273 384,13 0,00 0,00 113 673,66395 620,72 0,00 0,00 509 294,38 15 225,57 0,00 15 225,57
Lisäykset t ilikauden aikana 84 728,48 0,00 84 728,48 25 550,71 94 117,58 119 668,29 2 500,00
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset t ilikauden aikana 0,00
Siirrot erien välillä
T ilikauden poisto 149 553,42 10 264,39 159 817,81 30 241,35 156 211,26 186 452,61
Arvonalennukset ja palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.198 294,80 0,00 0,00 198 294,80 0,00 0,00 108 983,02 333 527,04 0,00 0,00 442 510,06 17 725,57 0,00 17 725,57

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12. 198 294,80 0,00 0,00 198 294,80 0,00 0,00 108 983,02 333 527,04 0,00 0,00 442 510,06 17 725,57 0,00 17 725,57

Olennaiset lisäpoistot
Erittely lisäpoistoista

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset

 
 
22 – 25) Omistukset muissa yhteisöissä ja saamiset niiltä 

Ei ilmoitettavaa. 
 
26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 2015 2014 
Muut tulojäämät                162 206,55 350 343,89 
Muut siirtosaamiset            110,54 0 
  Siirtosaamiset               162 317,09 350 343,89 

27) Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
28) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien 

välillä tilikauden aikana 
 31.12.2015 31.12.2014 
  Peruspääoma                  254 305,00 254 305,00 
  Edellisten tilikausien alijäämä -325 641,10 -307 519,40 
  Tilikauden aijäämä          -14 908,30 -18 121,70 
OMA PÄÄOMA                     -86 244,40 -71 336,10 

 
PERUSPÄÄOMA-OSUUDET  
Jäsenkunnat Osuus Osuus % 
Honkajoki 19 850,00 7,81 
Jämijärvi 21 610,00 8,50 
Kankaanpää 125 780,00 49,45 
Karvia 27 790,00 10,93 
Pomarkku 24 150,00 9,50 
Siikainen 17 940,00 7,06 

 237120,00 93,25 
Osajäsenkunnat   
Merikarvia 17 185,00 6,75 

 254 305,00 100,00 
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29) Erittely poistoerosta 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
30) Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka 

erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
31 – 33) Erittelyjä 

Ei ilmoitettavaa. 
 

34) Maksuliikennetileissä on yhteensä 2 000 000 euron luottolimiitti. Limiitissä ei muutoksia. 
 

35 – 36) Ei ilmoitettavaa. 
 
37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

 2015 2014 

Menojäämät 561.363,35 282.086,48    
Kuntien eläkevakuutus          319.538,37 346.321,17 
Työttömyysvakuutusmaksu        0.00 0.00 
Tapaturmavakuutusmaksu         33.800,18 55.000,00 
Lomapalkkavaraus               3.908.146,19 4.102.783,75 
Muut siirtovelat               12.338,92 213.923,06 
  Siirtovelat                  4.835.187,01 5.000.114,46 

 
38) Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat henkilön tie-

tosuojasta annettuja säännöksiä 
     2015     2014 

 Huollettavien varat 31.12.  103.614,08 60.751,91 
 
39) Elatustuen takautumissaatavien (Elatusturvalaki 671/1998) kunnan oman saatavan kokonaismäärä ja 

siinä tapahtuneet muutokset tilikauden aikana 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
40 – 46) Vastuut 

Ei ilmoitettavaa. 
 
47) Muut taloudelliset vastuut  

Ei ilmoitettavaa. 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
Henkilöstön lukumäärä 
31.12. 

2014 2015 

 Yhteensä %-osuus Yhteensä %-osuus 
Vakituiset kokoaikaiset 454 64,0 436 70,3 
Vakituiset osa-aikaiset 67 9,4 73 11,8 
Määräaikaiset kokoaikaiset 172 24,3 99 16,0 
Määräaikaiset osa-aikaiset 16 2,3 12 1,9 
Yhteensä 709 100,0 620 100,0 
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49) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, ellei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa 
(KPA 2:8 §). Kunta erittelee edellä mainitut erät aina tuloslaskelmassa, joten liitetieto esitetään, jos hen-
kilöstömenoja on aktivoitu taseeseen. 

 Ei ilmoitettavaa. 
 
50)   

Tilintarkastajan palkkiot 
 2015 2014 
BDO Audiator Oy   
Tilintarkastuspalkkiot 6512,00 3166,00 
Tilintarkastajan lausunnot 0 150,00 
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 3128,00 3205,68 
Muut palkkiot   
Palkkiot yhteensä 8740,00 6521,68 
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Eriytetyt tilinpäätökset 
 

    

Talousarvio  

  

      1.1. 31.12.2015 2015 1.1.-31.12.2014 

Muutos 

% 

60 Ympäristöpalvelut 

     

 

ULK+SIS TULOSLASKELMA 

     

 

TOIMINTATUOTOT 

     *        Myyntituotot               

 

214 854,92 224 980 186 000,97 15,50 

*        Jäsenkuntien maksuosuudet  

 

740 546,01 840 940 704 703,00 5,10 

*        Maksutuotot                

 

20 839,50 7 100 29 610,00 -29,60 

*        Tuet ja avustukset         

 

2 622,54 0 2 530,23 3,60 

*        Muut toimintatuotot        

 

7 490,33 3 000 8 918,14 -16,00 

****   

  

986 353,30 1 076 020 931 762,34 5,90 

       

 

TOIMINTAKULUT 

     

 

  Henkilöstökulut 

     *        Palkat ja palkkiot         

 

-589 867,13 -594 820 -544 182,95 8,40 

**         Palkat ja palkkiot       

 

-573 136,60 -584 920 -529 356,15 8,30 

 

  Henkilösivukulut 

     **         Eläkekulut               

 

-146 361,76 -177 600 -133 425,48 9,70 

**         Muut henkilösivukulut    

 

-41 596,51 -36 700 -29 351,60 41,70 

**       Muiden palvelujen ostot    

 

-71 199,03 -108 040 -90 474,29 -21,30 

**       Aineet,tarvikk,tavarat     

 

-6 340,83 -11 640 -6 627,97 -4,30 

**       Avustukset                 

 

-36 336,34 -49 200 -33 955,69 7,00 

*         Muut kulut                

 

-43 177,54 -42 000 -41 151,35 4,90 

**       Muut toimintakulut         

 

-43 177,54 -42 000 -41 151,35 4,90 

***    Ulkoiset kulut yht           

 

-918 148,61 -1 010 100 -864 342,53 6,20 

 

TOIMINTAKATE (ULKOINEN)      

 

68 204,69 65 920 67 419,81 1,20 

       

 

Sisäiset erät 

     *        Sisäiset erät              

 

-68 204,69 -65 900 -67 421,37 1,20 

****   

  

-986 353,30 -1 076 000 -931 763,90 5,90 

       

 

TOIMINTAKATE                 

 

0,00 20 -1,56 -100,00 

       

 

VUOSIKATE                    

 

0,00 20 -1,56 -100,00 

 

TILIKAUDEN TULOS             

 

0,00 20 -1,56 -100,00 

 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM 

 

0,00 20 -1,56 -100,00 
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PoSa Ympäristöpalvelut 

T A S E  
Tili                           31.12.2015   31.12.2014 Muutos  Muutos %  
VASTAAVAA 

 PYSYVÄT VASTAAVAT 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Lyhytaikaiset saamiset 
  Myyntisaamiset               16 700,12 18 510,18 -1 810,06 -9,8 % 
Lyhytaikaiset saamiset         

VASTAAVAA                      16 700,12  18 510,18 -1 810,06 -9,8 % 

     VASTATTAVAA 
 OMA PÄÄOMA 

Jäännöspääoma 376 445,28 320 853,89 55 591,39 17,3 % 
Ed.tilikausien yli/alijäämä    -214 507,61 -147 087,80 -67 419,81 45,8 % 
  Tilikauden ylijäämä          -62 839,13 -67 419,81 4 580,68 -6,8 % 
OMA PÄÄOMA                     99 098,54 106 346,28 -7 247,74 -6,8 % 

VIERAS PÄÄOMA 
Lyhytaikainen vieras pääoma    
  Ostovelat                    -3 164,86 -5 781,73 2 616,87 -45,3 % 
Lomapalkkavelka             -112 633,80 -119 074,73 6 440,93 -5,4 % 
  Siirtovelat                  
Lyhytaikainen vieras pääoma    
VIERAS PÄÄOMA                  -115 798,66 -124 856,46 9 057,80 -7,3 % 

VASTATTAVAA                    -16 700,12  -18 510,18 1 810,06 -9,8 % 

PoSa Ympäristöpalvelut 
RAHOITUSLASKELMA  

 2015 2014 
Tulorahoitus 

 Liikeylijäämä/-alijäämä -62 839,13 -67 419,81 
Poistot 0,00 0,00 

-62 839,13 -67 419,81 

Investoinnit 
 Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto 0,00 0,00 

Tulorahoitus ja investoinnit, ne t-
to -62 839,13 -67 419,81 

Rahoitustoiminta 
 Oman pääoman muutos -7 247,74 25 651,92 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
  Lyhytaikaisten saamisten muutos -1 810,06 4 490,86 

Rahoitustoiminta netto -9 057,80 30 142,78 
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Työterveyshuolto 

taseyksikkö lakkautettu 31.12.2014 

1.1.-31.12.2014 

TULOSLASKELMA (LIIKELAITOS) 

* Liikevaihto 1 400 590,91 

* Liiketoiminnan muut tuotot 44 556,94 

**** 1 445 147,85 

Materiaalit ja palvelut 

 Aineet,tarvikkeet ja tavar 

**  Ostot tilikauden aikana -30 002,64 

**    Palvelujen ostot      -474 777,48 

*** Materiaalit ja palvelut yht. -504 780,12 

 Henkilöstökulut 

**  Palkat ja palkkiot -671 450,77 

 Henkilösivukulut 

*  Eläkekulut -115 344,43 

*  Muut henkilösivukulut -12 816,16 

**   Henkilösivukulut yht. -128 160,59 

*** Henkilöstökulut      -799 611,36 

Poistot ja arvonalentumiset 

***  Suunnitelman muk.poistot -80 799,72 

*** Liiketoiminnan muut kulut -81 429,60 

**** -1 466 620,80 

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)      -21 472,95 
Rahoitustuotot ja -kulut 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -21 472,95 
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Luettelot ja selvitykset 

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2015 
Tilinpäätöskirja 
Tase-erittelyjen saldoselvitykset irtolehtinä kansiossa 
Pääkirja kuukausittain ajettuna atk-irtolehtinä kansiossa 
Päiväkirja kuukausittain ajettuna atk-irtolehtinä kansiossa 
Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain ajettuna atk-irtolehtinä kansiossa 
Palkkakirjanpito palkkakausittain ajettuna palkkalistana 

Tositelajit 
Tositelaji Nimi 
3 Myyntilaskut/Taloustoimisto 
4 Palkkatositteet 
5 Viitetositteet 
6 Kassatositteet/Palvelukassa 
7 Tiliotetositteet 
9 Effica/Perusturva 
10 Muistiotositteet 
11 Kp/laskennalliset tositteet 
12 Sl/laskennalliset tositteet 
15 Sl/automaattikirjaukset 
16 Sisäiset vyörytykset 
20 OR/Reskontramaksut 
21 OR/Reskontrakirjaukset 
29 OR-Work-Flow 
30 MR/Suoritukset 
31 MR/Talouskeskus 
33 MR/Effica/Vanhustyönkeskus 
34 MR/Perusturva 
35 MR/Effica/Terveyskeskus 
96 kp tuloskirjaus 
97 kp tuloskirjaus (lask) 
98 sl tuloskirjaus 
99 sl tuloskirjaus (lask) 
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