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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
 

1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus 
 
Kuntayhtymän ulkoiset kustannukset toteutuivat talousarviovuonna ennakoitua pienempänä (-1,5%), 
lisäksi PoSan kuntalaskutus supistui talousarviovuonna 1,1 Me PoSan laskuttaessa jäsenkuntiaan 48,16 
Me (v.2016 49,25 Me). 
Kaikkiaan tuloslaskelma osoittaa PoSan tilikaudelle 2017 tuloksena n. 27 000 euroa ylijäämää. 
 
Kustannusten nousua ovat hillinneet osaltaan tehty Kilpailukyky-sopimus, toistaiseksi voimassa olevan 
toimeentulotuen siirto Kelalle, sairauslomien väheneminen sekä organisaatioissa tehdyt toiminnalliset 
muutokset esimerkiksi Perhe- ja aikuispalvelutoiminnan yhdistäminen. Liityimme syksyllä 2017 Nolla 
tapaturma-foorumiin, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen 
sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumin toimintaidea on tuotu henkilöstölle tutuksi ja kuukausi-
teemoja käsitellään säännöllisesti osastokokouksissa. 
 
Kuluneen vuoden 2017 aikana jatkui laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystyö, jonka ta-
voitteena on vastata tulevan sote- ja maakuntauudistuksen asettamiin haasteisiin. Palvelukokonaisuuksia 
on kehitetty sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistelmäpalvelu-
jen näkökulmasta.  
 

Yleistä toiminnasta vuonna 2017 
 
Tukipalvelut  
 
Tehtävänä on järjestää siivous-, vaate- ja ruokahuoltopalvelut, teknisen huollon ja lähettipalvelut sekä 
tietohallintopalvelut. Tukipalvelut toiminnassa ei tapahtunut toimintakauden aikana merkittäviä muu-
toksia. 
 
Perhe- ja aikuispalvelut 
 
Toimintakauden aikana aikuis- ja perheterveyden palvelut yhdistettiin organisatorisesti yhteiseksi sosi-
aalipalveluiden kanssa. Peruspalvelukeskuksista luotiin toiminnallisia vastinpareja, jotka keskenään 
toisiaan sijaistamalla auttoivat mm. henkilöstösijaisuustilanteissa toisiaan. 
 
Sosiaalipalvelujen osalta vuosi toi mukanaan muutoksia valtakunnallisesti sekä organisatorisesti mm. 
perhesosiaalityössä, lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä.  
 
Lasten ja perheiden palveluissa painopistettä siirrettiin entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja 
varhaiseen puuttumiseen. Lastensuojelun osa-alueella aloitettiin monialainen arviointitiimin toiminta 
(ARVI). Arviointitiimin tehtävänä on ottaa vastaan kaikki sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukai-
set ilmoitukset ja laatia tarvittavat selvitykset ja mahdolliset asiakkuuspäätökset. 
 
Perhe- ja aikuissosiaalityön toimintaa tarkasteltaessa kokonaisuutena on havaittavissa eräiden asiakas-
ryhmien palvelukysynnän ja kustannusten nousun jatkuvan. Tällaisina ryhminä erottuvat erityisesti 
vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut: kertaluonteiset vammaispalvelut, toistaiseksi voimassaole-
vat vammaispalvelut, kehitysvammapalvelut, vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut ja lai-
toshoito. 
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Vanhuspalvelut 
 
Vanhuspalveluissa Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa 2014-2020 noudatettiin edelleen toiminnan 
suunnittelun ja toteuttamisen pohjana. Kotihoidossa uuden toiminnan ohjausjärjestelmän (mobiili) ja 
palveluohjauksen vakiintumisen myötä, kaikkein työntekijöiden toimintatavaksi, on pystytty vastaa-
maan paremmin asiakkaiden palvelujen tarpeeseen. 
Vanhusten hoidossa panostettiin kotona asumisen tukemiseen sekä lisättiin tehostettua palveluasumista 
jatkaen määrätietoista laitospalvelujen purkamista. 
 
Erityispalvelut  
 
Toimintakauden aikana erityispalvelujen toimintaa on hallinnut mm. Satasote-valmistelu ja Tapalan 
peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja saneeraussuunnittelu rakennusprojektin edetessä loppuvuonna 
allekirjoitusvaiheeseen. 
 
Erityispalvelut oli mukana pilotoimassa hanketta, jossa lastenlääkäri on käynyt kerran kuukaudessa 
tutkimassa lastenlääkärin konsultaatioon lähettyjä potilaita ja vastaamassa terveyskeskuslääkärien lapsi-
potilaita koskeviin konsultaatioihin.  
 
Sairaalan osaston toimintaa suunnattiin enemmän asiakkaiden kuntoutukseen (lisäten yhteistoimintaa 
vanhuspalveluiden kotiinkuntouttavan yksiön kanssa) ja kotiin annettaviin palveluihin (kotisairaalatoi-
minta). 
 
Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön tekstiviestimuistutus, jonka käyttöönoton jälkeen suun ter-
veydenhuollon peruuttamattomien käyntien määrää on saatu pienennettyä huomattavasti. Hammaslääkä-
ritilanne on pysynyt kuluneen vuoden aikana suhteellisen hyvänä. Kiireettömän hoidon jonotilanne suun 
terveydenhuollossa pysyi Kankaanpäässä koko vuoden kuitenkin noin 4,5 - 5,5 kuukauden pituisena. 
Muissa jäsenkunnissa ei kiireettömän hoidon jonoja ollut. 
 
Ympäristöpalvelut 
 
Ympäristöpalveluiden toiminta on lakisääteistä ennaltaehkäisevää viranomaistoimintaa, jonka tarkoituk-
sena on väestön ja elinympäristöjen terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Yhteistoiminta-alueen 
eläinlääkintäpalvelut ja erityisesti ympärivuorokautinen päivystys toimi hyvin. Toiminnan tavoitteena 
on ollut tasapuolisen palvelun tarjoaminen ja siinä onnistuttiin hyvin. 
 
 
Kuntamaksuosuudet 
 
 Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siik ainen PoSa 

yhteensä 
Merikarvia 

Väestö 1 757 1 916 11 637 2 449 2 231 1 494 21 484 3 168 
Väestön  
%-os 
PoSasta 

8,2 8,9 54,2 11,4 10,3 7,0 - - 

Kunnan  
%-os. 
kuluista 
v. 2016 

8,9 10,1 49,2 12,1 11,6 7,9 - 0,2 

Kunnan 
%-osuus 
kuluista 
v. 2017 

8,16 10,19 49,97 11,81 11,82 7,85 - 0,19 
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TOIMINTAKULUT  
 
TOIMINTAKULUT v.2017 v. 2016 v. 2015 
  Henkilöstökulut    
    Palkat ja palkkiot              -19 185 670,84 -20 320 660,96 -22 410 360,28 
  Henkilösivukulut    
    Eläkekulut                      -3 887 639,21 -3 977 601,80 -4 278 125,12 
    Muut henkilösivukulut           -1 068 463,71 -1 328 406,29 -1 358 038,03 
  Asiakaspalvelujen ostot           -16 098 228,87 -14 990 227,21 -13 652 566,30 
Muiden palvelujen ostot -11 293 167,24 -11 169 018,96 -8 618 482,71 
Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 350 599,56 -2 241 430,96 -2 248 653,99 
Avustukset -3 570 766,91 -4 270 962,31 -4 203 562,91 
Muut toimintakulut -1 841 988,62 -1 909 652,78 -1 777 037,52 
Yhteensä -59 296 524,42 -60 207 961,27 -58 546 826,86 
 
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 2009-2017 
 
Kuntien netto- 
maksuosuuksien kehitys 

PoSa YHTEENSÄ muutos  
ed.v. % 

HONKAJOKI muutos  
ed.v. % 

TP 2017                48 155 231 €       -2,2%                            3 930 798 € -10,0% 
TP 2016           49 253 372 € 1,8 %                       4 368 926€ 5,1 % 
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 % 
TP2012      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 2016 €/asukas 2 292 €  2 486 €  
TP 2017/asukas 1 953 €  2 237 €  
     
 JÄMIJÄRVI  KANKAANPÄÄ  
TP 2017                  4 906 763 € -1,5%                          24 063 421 € -0,7% 
TP 2016             4 980 782 € 1,2 %                       24 233 440 € 1,8 % 
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 % 
TP2012        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 2016 €/asukas 2 599 €  2 082 €  
TP 2017/asukas 2 560 €  2 067 €  
     
 KARVIA  SIIKAINEN  
TP 2017                  5 686 594 € -4,2%                           3 782 364 € -3,6% 
TP 2016            5 935 723 € 1,9 %                         3 922 139 € -2,8 % 
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 % 
TP2012        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 2016 €/asukas 2 423 €  2 625 €  
TP 2017/asukas 2 322 €  2 531 €  
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 POMARKKU  MERIKARVIA  
TP 2017                  5 693 924 € -0,4%                                 91 368 € -3,1% 
TP 2016              5 718 077 € 3,0 %                             94 287 € 9,6 % 
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 % 
TP2012              34 339 € -0,6 %            92 187 € 9,9 % 
TP 2011              34 548 €              83 866 €  
TP 2010  -  - - 
TP 2009  -  - - 
TP 2016 €/asukas 2 563 €  - - 
TP 2017/asukas 2 552 €    
 
 
 
 
PALVELUALUEITTAINEN  
KUSTANNUSKEHITYS 

TP 2016 
€ 

TP 2017 
€ 

muutos € muutos 
% 

Palvelualueen kus-
tannusten %-osuus 

kaikista kustan-
nuksista 2017 

Perhepalvelut 5 581 447 5 534 606 - 46 841 -0,84 11,49 
Aikuispalvelut 14 165 564 13 565 028 - 600 536 -4,24 28,17 
Vanhuspalvelut 16 826 255 16 387 627 - 438 628 -2,60 34,03 
Erityspalvelut 11 931 442 12 006 018 74 576 0,63 24,93 
Ympäristöpalvelut 748 664 661 951 - 86 713 -11,58 1,38 
YHTEENSÄ 49 253 372 48 155 231 - 1 098 141 2,22 100 
 
 

Kohti Sote– ja maakuntauudistusta 2020 
 
Kaikki Satakunnan kunnat ovat ilmaisseet tahtonsa yhteisen maakunnan ja sote-palvelujen tuotantomal-
lin 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 kustannuksil-
taan kilpailukykyisinä. 
 
Kiitos kuluneen vuoden hyvästä tuloksesta palveluja tuottaneelle, kehitysmyönteiselle henkilöstöllemme 
sekä avarakatseisille kuntapäättäjillemme. 
 
 
 
 
Jaana Männikkö, kuntayhtymäjohtaja 
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1.2 Kuntayhtymän talous 
 

Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
 
 2017 2016 
 1 000 € 1 000 € 

   

Toimintatuotot  59 574 60 477 

Toimintakulut - -59 297 -60 203 

Toimintakate  277 269 
Rahoitustuotot ja -kulut   

  Muut rahoitustuotot  34 69 

  Muut rahoituskulut  -16 -21 

Vuosikate  296 317 
Poistot ja arvonalentumiset  -269 -283 

Tilikauden tulos  27 33 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  27 33 
   

TULOSLASKELMAN TUNNUS-
LUVUT 

  

Toimintatuotot/Toimintakulut, %  100,5 100,4 

Vuosikate/Poistot, %  110 112 

Vuosikate, euroa/asukas  13,83 14,74 

Asukasmäärä  21373 21484 

   

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 
 
  1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 
RAHOITUSLASKELMA     
    
TOIMINNAN RAHAVIRTA   
Vuosikate 295564,52 316 697,00 
Tulorahoituksen korjauserät   
  295564,52 316 697,00 
    
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
   Investointimenot                      -142 170,17 -291 709,63 
   Pysyvien vastaavien                   0,00 1 261,41 
   hyödykkeiden luovutustulot   
Investointien rahavirta                  -142 170,17 -290 448,22 
Toiminnan ja invest. rahavirta           153 394,35 26 248,78 
    
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           -3 161,12 -16 530,98 
   Vaihto-omaisuuden muutos                
   Saamisten muutos                      630 647,17 -299 487,01 
   Korottomien velkojen muutos           659 551,24 257 796,77 
Muut maksuvalmiuden muutokset            1 287 037,29 -58 221,22 
    
Rahoituksen rahavirta                    1 287 037,29 -58 221,22 
    
RAHAVAROJEN MUUTOS                       1 440 431,64 -31 972,44 
    
Rahavarojen muutos   
   Rahavarat 31.12.                  4 192 086,31 2 751 654,67 
   Rahavarat 1.1. 2 751 654,67 2 783 627,11 
   Rahavarojen muutos 1 440 431,64 -31 972,44 
    
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT   
Toiminnan ja investointien rahavirran    
kertymä 5 vuodelta € 121 121 351 871 
Ivestointien tulorahoitus, % 207,89 108,57 
Lainanhoitokate 1636,39 54,96 
Kassan riittävyys, pv 25,7 16,6 
Quick ratio 0,94 0,92 
Current ratio 0,94 0,92 
    
Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno 
Lainanhoitokate = (Ylijäämä + Poistot + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
Rahavarat 31.12 = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset  
Kassan riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
Quick rati o=(Rahat ja pankkisaamiset+Rahoitusarvopaperit+Lyhytaikaiset saamiset) / 
(Lyhytaikainen vieras pääoma -Saadut ennakot)   
Current rati o=(Vaihto-omaisuus+Lyhytaikaiset saamiset+Rahoitusarvopaerit+Rahat ja 
 pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma-Saadut ennakot)   
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
  TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 
   2017 2016    2017 2016 
   1 000 € 1 000 €    1 000 € 1 000 € 
  VASTAAVAA     VASTATTAVAA   
A PYSYVÄT VASTAAVAT   A OMA PÄÄOMA   
  Aineettomat hyödykkeet       Peruspääoma                  254 254 
    Aineettomat oikeudet 190 203     Ed. tilikausien yli/alijäämä -307 -341 
    Muut pitkävaikutteiset menot 17 27     Tilikauden Ylialijäämä          27 33 
  Aineettomat hyödykkeet         208 230   OMA PÄÄOMA                     -26 -53 
          
  Aineelliset hyödykkeet   C PAKOLLISET VARAUKSET   
    Muut kiint. rakenteet ja laitteet 48 78      
    Koneet ja kalusto            267 341 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ-

OMAT 
  

  Aineelliset hyödykkeet         315 419     Muut toimeksiantojen pääomat 29 32 
       TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ-

OMAT  
29 32 

  Sijoitukset        
    Osakkeet ja osuudet          16 16 E VIERAS PÄÄOMA   
  Sijoitukset                    16 16   Pitkäaikainen vieras pääoma   
          
  PYSYVÄT VASTAAVAT              539 666   Pitkäaikainen vieras pääoma   
          
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT     Lyhytaikainen vieras pääoma      
         Saadut ennakot               0 3 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT       Ostovelat                    3 525 2 834 
         Muut velat                   548 606 
  Saamiset       Siirtovelat                  4 820 4 791 
       Lyhytaikainen vieras pääoma    8 893 8 234 
  Lyhytaikaiset saamiset     VIERAS PÄÄOMA                  8 893 8 234 

    Myyntisaamiset               3 014 3 637      
    Muut saamiset                720 645   VASTATTAVAA                    8 896 8 213 
    Siirtosaamiset               431 514      
  Lyhytaikaiset saamiset         4 165 4 795      
          
     TASEEN TUNNUSLUVUT   
  Rahat ja pankkisaamiset   Omavaraisuusaste, % -0,3 -0,6 
  Rahat ja pankkisaamiset        4 192 2 752 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,9 13,6 
  VAIHTUVAT VASTAA VAT           8 357 7 547 Kertynyt yli/alijämä, 1000 € -280,0 -308,0 
     Kertynyt yli/alijämä €/ asukas -13,10 -14,34 
  VASTAAVAA                      8 896 8 213 Lainakanta 31.12., 1000 € 0 0 
     Lainakanta 31.12 €/asukas 0,00 0,00 
     Lainasaamiset, 1000 € 0 0 
     Asukasmäärä (vrk) 21 373 21 484 
    Velat ja vastuut % käyttötuloista 15,01  
          
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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Tuloksen käsittely ja talouden tasapaino 
 
 
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 26 832,43 euroa. Ylijäämä koostuu pääosin odotettua suuremmista 
rahoitustuotoista sekä tuotelaskentaan kuulumattomasta laskutuksesta. 
 
Yhtymähallitus esittää tilikauden ylijäämän 26 832,43 euroa kirjattavaksi taseen oman pääoman 
yli/alijäämätilille.  
 
Vuoden 2017 tuotebudjetti laadittiin kuntien varaamien määrärahojen mukaan. Ero PoSan ja jäsenkunti-
en näkemyksien välillä oli talousarvion laadintavaiheessa noin 0,55 miljoonaa euroa. Uutta alijäämää ei 
palvelusopimuksen tuotteissa syntynyt, koska nettokustannukset laskutettiin toteutuneen mukaisina 
jäsenkunnilta. Lisälasku jäsenkunnille oli kaikkiaan noin 0,62 miljoonaa euroa. Talouden toteuma oli 
näin ollen erittäin lähellä PoSan talousarviovaiheessa antamaa näkemystä. 
 
Taseessa on noin 280 000 euron alijäämä, joka on seurausta pääasiassa työterveyshuollon tappiollisista 
tuloksista aiemmilta vuosilta. Työterveyshuolto ulkoistettiin tilivuoden 2014 jälkeen. Muun toiminnan 
osalta kattamattomia alijäämiä ei ole. PoSan peruspääoma on 254 305 euroa, oma pääoma on 26 000 
euroa negatiivinen.  
 
Kertyneen alijäämän kattamisesta tehdään päätökset taloussuunnittelun yhteydessä. Taloussuunnitelman 
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 ensimmäisen kerran tili-
kauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään.  
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1.3 Kuntayhtymän henkilöstö 
 
 2015 2016 2017 
Lukumäärä    
Kokoaikaiset 535 521 477 
Osa-aikaiset 85 71 79 
Yhteensä 620 592 556 
    
Prosenttiosuus %    
Kokoaikaiset 86,3 88,0 85,79 
Osa-aikaiset 13,7 12,0 14,21 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 
    

 

 
 
 
Henkilöstön ikärakenne 
Henkilöstö ikäryhmittäin 31.12 
 2015 2016 2017 
ryhmä kpl kpl kpl 
19 3 0 1 
20 - 24 v 15 15 13 
25 - 29 v 53 43 34 
30 - 34 v 66 63 59 
35 - 39 v 52 60 57 
40 - 44 v 56 54 58 
45 - 49 v 86 71 67 
50 - 54 v 90 85 89 
55 - 59 v 114 114 95 
60 - 64 v 82 79 77 
65 - v 3 8 6 
 620 592 556 
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Sairauspoissaolot v. 2011-2017 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Kalenteripäivien lukumäärä 12580 10198 11366 10735 12010 10509 8896 
Sairauspoissaolopv/hlö/v 19,84 15,45 15,94 15,14 19,37 17,75 16 
 
Eläköityminen v. 2009-2017 
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1.4 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2017 
 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. 
Toteuttamis- ja valvontavastuu on kuntayhtymäjohtajalla sekä tehtäväalueen esimiehillä alaisensa toi-
minnan osalta. 
 
Yhtymävaltuusto on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet 19.10.2017 § 45. Aikaisempi sisäisen 
valvonnan ohje on hyväksytty 19.3.2015 § 14. Sisäiseen valvontaan liittyviä määräyksiä sisältyy myös 
kuntayhtymän hallintosääntöön. 
 
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. Sisäistä 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 riskienarviointi on suoritettu järjestelmällisesti vuonna 2012, jonka jälkeen on tehty satunnaisia 
päivityksiä. Kaikkia PoSan toimipisteitä koskeva riskienarviointi suoritetaan tilikauden 2018 aikana. 
Aineelliset ja vastuuriskit tarkistetaan vuosittain vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Vakuutusturvaa on 
tuottanut vuoden 2011 kesästä lähtien vakuutusyhtiö If. Vuoden 2017 aikana käynnistettiin vakuutusten 
kilpailutus. Kilpailutuksen voittanut toimija vastaa vakuutuksista 1.7.2018 alkaen. 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 voimavaroja. Suurimpana riskinä on epäsuhta kuntien taloudellisen kan-
tokyvyn 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- ja tukipalvelut 
 
Tarkastustoimi 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui kahdeksan kertaa. 
Tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Au-
diator Oy ja vastuutarkastajana JHTT Vesa Keso. 
 
Tarkastuslautakunta: 
Kauko Ylikoski pj 
Tapio Rauhala vpj 
Aila Kalliomäki 
Katri Lahdensivu 
Esko Luomanen 
Rainer Rajamäki 
Irmeli Rosenberg 
 
Talouden toteutuminen 
Talous (1.000 €) TA 2017 TP 2017 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 14 10 
Sisäiset erät, tulot 14 10 
Tulos 0 0 
 

Luottamuselimet 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
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 talousarvion ja 
taloussuunnitelman vahvistaminen, toimielinten 
valitseminen ja tilinpäätöksen käsittely. Yhtymä-
valtuusto kokoontui seitsemän kertaa. 
 
Yhtymähallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta 
sekä mm. sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallituk-
sen esittelijänä toimi kuntayhtymäjohtaja. Yhty-
mähallitus kokoontui 13 kertaa. 
 
Yksilöön kohdistuvien, lähinnä sosiaalitoimen 
alaan kuuluvien viranhaltijapäätösten muutoksen-
hakuelimenä on oikaisuvaatimuslautakunta. Lau-
takunta kokoontui viisi kertaa. 
 

Ympäristöpalvelujen operatiivisesta toiminnasta 
ja hallinnosta vastaa ympäristö- ja terveyslauta-
kunta, johon kuuluu jäsen myös osajäsenkunnasta. 
Lautakunta kokoontui kuusi kertaa. Tämän lauta-
kunnan kulut kohdistetaan ympäristöpalvelujen 
hallinnon kustannuspaikalle. 
 
Yhtymävaltuusto: 
Honkajoki: 
Tapio Rauhala, Pauli Saarinen, Salli Vuori 
Jämijärvi: 
Anneli Kujansuu, Helena Lehtiö, Olli Seppälä 
Kankaanpää: 
Keijo Kerola puheenjohtaja, Rami Kortteus, Raili 
Kunnaspuro, Krista Mustaniemi, Antti Raittila, 
Erja Saari, Eevaliisa Toivola, Petri Ylikoski 1. vpj 
Karvia:  
Heikki Huhtaluoma, Jukka Ohrankämmen, Voitto 
Raita-aho 2. vpj 
Pomarkku:  
Jari Jokinen, Heidi Kyrö-Anttila, Jouko Rosen-
dahl 
Siikainen:  
Arja Kurtti, Arja Lehtinen, Kauko Ylikoski. 
 
Yhtymähallitus: 
Satu Jokela, puheenjohtaja 
Kaija Kangas, varapuheenjohtaja 
Jari Koskela 
Jukka Koskinen 
Olavi Leppänen 
Petra Mäensivu 
Maritta Uusitalo 
Aulis Vehmasto 
Kristiina Yli-Rajala 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta: 
Miia Sjöman, puheenjohtaja 
Tarmo Sairio, varapuheenjohtaja 
Matti Anttila 
Anneli Hautaoja 
Tarja Hietikko 
Mikko Rajakangas 
Mervi Ylihonko 
 
Ympäristö- ja terveyslautakunta: 
Mikko Uusitalo, puheenjohtaja 
Jouni Erola, varapuheenjohtaja 
Marjatta Aaltonen 
Riina Lehmussalmi 
Jarmo Mikkola 
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Janne Paloviita 
Päivi Suominen 
Toni Tolonen 
Heta Östergård 
 
Talouden toteutuminen 
 
Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus 
Talous (1.000 €) TA 2017 TP 2017 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 21 38 
Sisäiset erät, tulot 21 38 
Tulos 0 0 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta 
Talous (1.000 €) TA 2017 TP 2017 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 5 2 
Sisäiset erät, tulot 5 2 
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-
toosihteeri 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 2017 TP 2017 

Toimintatuotot (ulk) 10 15 
Toimintakulut (ulk) 939 1000 
Sisäiset erät, tulot 944 985 
Tulos 0 0 
 
Työsuojelu ja yhteistoiminta 
Kuntayhtymän henkilökuntaneuvoston, virkistys-
toiminnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarvit-

semat määrärahat on keskitetty kustannuspaikalle 
1140.  
 
Talous (1.000 €) TA 2017 TP 2017 

Toimintatuotot (ulk) 166 3 
Toimintakulut (ulk) 165 153 
Sisäiset erät, tulot 63 150 
Tulos 0 0 
 
 
Tukipalveluiden tulosyksikkö 
 
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. 
 
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 18 työntekijän 
voimin. 
 
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.  
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Lähettitoiminta huolehtii keskitetystä postin ja 
muiden lähetysten kuljettamisesta Kankaanpään 
alueella.  
 
Tietohallintopalvelut 
Tietotekniikan käyttötuki ostetaan PoSaan Kan-
kaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä. Tällä 
hetkellä palvelut tuottaa Tampereen Tietokeskus 
Oy. Tukipalveluiden tietohallinnossa toimii kaksi 
tietojärjestelmäasiantuntijaa vakituisessa työsuh-

teessa. Heidän tehtävänään on osaltaan huolehtia 
PoSan tietotekniikan toimivuudesta ja tietojärjes-
telmäkokonaisuuden toteuttamisesta käyttötuen 
kanssa, käyttäjien hallinnoinnista ja perehdyttämi-
sestä. 
 
Keskitettyjen valtakunnallisten palvelujen vaati-
mat tietoliikenne- ja tukipalvelut tuottaa Medbit 
Oy, jossa PoSa on osakkaana.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2 Perhe- ja aikuispalvelut 
 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Perhe- ja aikuispalveluiden tulosalue vastaa pää-
asiassa 0-65–vuotiaiden sosiaali- ja terveyden-
huollon lakisääteisistä palveluista. Tulosalue vas-
taa 24 tuotekortin toiminnoista, joita ovat: perhei-
den ja alle kouluikäisten peruspalvelut; koululais-
ten ja opiskelijoiden peruspalvelut; perheneuvola; 
perheoikeudelliset palvelut; vanhemmuutta tuke-
vat avohuollon palvelut; lastensuojelutarpeen 
selvittäminen; lastensuojelun perhehoito; lasten-
suojelun laitospalvelut; jälkihuoltopalvelut; terve-
yttä ja hyvinvointia edistävät palvelut; aikuisneu-
vola; psykososiaaliset palvelut; seniorineuvola; 
taloudellinen toimeentulo; pitkäaikaistyöttömien 
ja vajaakuntoisten palvelut;  päihdehuollon avo-
palvelut; päihdehuollon asumispalvelut; päihde-
huollon laitospalvelut; kertaluontoiset vammais-
palvelut; toistaiseksi voimassa olevat vammais-
palvelut; kehitysvammapalvelut; vammaisten ja 
kehitysvammaisten asumispalvelut; vammaisten 
ja kehitysvammaisten laitospalvelut sekä omais-
hoidontuki alle 65-vuotiaat. 
 
Perhe- ja aikuispalveluiden tulosalueella toteutet-
tiin iso organisoinnin muutos maaliskuussa 2017 
kun perhepalveluiden ja aikuispalveluiden tulos-
alueet yhdistettiin yhdeksi perhe- ja aikuispalve-
luiden tulosalueeksi. Muutoksen yhteydessä tulos-
alueen esimiesten määrää vähennettiin huomatta-
vasti nykyiseen kolmeen (perhe- ja aikuispalvelu-
johtaja, sosiaalipalvelupäällikkö ja terveyspalve-
lupäällikkö). 
 
Kertomusvuosi oli PoSan yhdeksäs toimintavuosi. 
Perhe- ja aikuispalveluiden organisoinnin muutos 
on pitkä prosessi ja se on saatu hyvään alkuun 
vuonna 2017. Tulosalueen toimintatavat ovat läh-

teneet hyvin muotoutumaan tilinpäätöskaudella 
2017 ja ne jatkavat edelleen muotoutumistaan.  
 
Tulosalueiden yhdistämisen toiminnalliseksi ta-
voitteeksi asetettiin palvelujen yhteen sovittami-
nen asiakkaan parhaaksi sekä kustannusten kas-
vun hillitseminen. Kauden 2017 aikana on tehty 
laaja-alaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä 
perhe- ja aikuispalveluiden sisällä sekä myös ul-
kopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mm. 
uusilla työparityöskentelymuodoilla.  
 
Uudelle tulosalueelle on luotu toiminnan mahdol-
listamiseksi sekä johtamisen tueksi uusia rakentei-
ta, mm. esimiestiimi, jonka laajentamisesta päätet-
tiin kaudella 2017 siten, että sosiaali- ja terveys-
palveluiden työntekijöistä nimetään myös edusta-
jat esimiestiimiin.  
 
Tulosalueen henkilöstö on ollut aktiivisesti muka-
na erilaisissa Satasoten työryhmissä vuoden 2017 
aikana. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Terveyspalvelut  
 
Toimintakauden aikana aikuis- ja perheterveyden 
palvelut on organisatorisesti yhdistetty keskenään 
ja yhteiseksi sosiaalipalveluiden kanssa. Palvelu-
alueella on yksi terveyspäällikön tehtävä, joka 
toimii terveyspalveluiden tulosalueen palvelupääl-
likkönä ja koko terveyssektorin henkilöstön lä-
hiesimiehenä. 
Perhe- ja aikuispalveluissa henkilöstön joustava ja 
mobiili käyttö on tuonut tuottavuutta ja riskinkes-
tävyyttä toimintaan toimintakaudella. Peruspalve-
lukeskuksista on luotu toiminnallisia vastinpareja, 
jotka keskenään toisiaan sijaistamalla auttavat 
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mm. henkilöstösijaisuustilanteissa toinen toistaan. 
Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden osallistaminen 
sekä henkilöstön työhyvinvointi ovat olleet lop-
pukauden kriittisiä menestystekijöitä.  
 
Keskitetty ajanvarausjärjestelmä Teleq on tuonut 
laatua, tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 
joustavia lääkäriaikoja koko kehyskuntien terve-
yspalveluiden toimintakentälle. Toimintakauden 
aikana on kaikkien palveluiden osalta ollut nähtä-
vissä terveyspalveluiden käytön muuttuminen 
asiakastasolla enempi tulevaisuuden terveyden-
huolto-digitalisointi suuntaan. Mm. puhelinneu-
vonnan osuuden jatkuva kasvu näkyy suoritteissa 
ja vaikuttaa arjen työn suunnitteluun, toteutumi-
seen ja arviointiin sekä asiakaspalvelun kehittämi-
seen ja ammattitaidon lisäämiseen hoidon tarpeen 
arvioinnin näkökulmasta.  
 
Satakunnan yhteisen Lifecare-tietojärjestelmän 
kehittämistyössä oltiin aktiivisesti mukana ja työ 
on taustaa jo aiemmin tehdylle esiselvitykselle. 
Järjestelmän käyttöönotto siirtyi vaiheittaiseksi 
vuoden 2018 aikana aloitettavaksi.  
 
Koko PoSan alueella syntyvyys on laskenut ja sen 
myötä mm. sulkujen aikaan äitiysneuvolan toi-
mintaa on keskitetty pääosin Kankaanpäähän ja 
äitiysneuvolatyöntekijät ovat jalkautuneet muina-
kin aikoina tarvittavassa määrin kehyskuntiin. 
Palvelukeskuksien vastinparitoimintamallin kautta 
löytyy äitiyshuollon osaajia vielä kahdes-
ta/kolmesta kehyskunnasta, heidän käyttö mobii-
listi koko kehyskuntien alueella on mahdollistanut 
palveluntuottamisen koko toimintakentällä asia-
kasnäkökulma huomioiden. 
 
Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-
vuotiaille otettiin kevään aikana PoSan alueella 
käyttöön. Malli vastaa kansallista tavoitetasoa, 
jolla pyritään vähentämään nuorten raskauden 
keskeytyksiä.  Synnytysten jälkitarkastuksia (24) 
on siirretty osin toteutettavaksi koulutetuille ter-
veydenhoitajille (2), tällä on saatu säästettyä lää-
käriresurssia alueella.  
Äitiyshuollon kirjaamista on kehitetty kansalli-
seen vertailtavaan suuntaan yhteistyössä Satakun-
nan sairaanhoitopiirin kanssa (äitiyshuollon yhtei-
nen Effica-järjestelmä). 
 
Neuvolatoiminnassa Satula (Satakunnan tulevai-
suus lapsissa) -hankkeen kautta on oltu aktiivisesti 
mukana matalankynnyksen palveluiden kehittämi-
sessä ja perheille tarjottavan tuen kasvattamisen 

viitekehyksessä. Puheenjohtajana toimii neuvolan 
palveluohjaaja. 
Neuvoloiden ja vastaanottokeskuksen kanssa teh-
tävä yhteistyö on ollut kuluvan kauden aikana 
tiivistä. Lasten määrä (60) on vaikuttanut merkit-
tävästi neuvolatoimintaan. Tulkkikysymys on 
asettanut lisätyötä ja haasteita yhteistyölle.  
Lasten vesirokkorokotteet aloitettiin uusitun roko-
teohjelman mukaisesti syksyn 2017 aikana.  
 
Kertomusvuonna toteutettiin asetuksen (VNA 
seulonnoista 2011/339, VNA 6.4.2012 § 2) mu-
kaiset naisten kohdun kaulaosan syövän seulonta-
tutkimukset 30 - 60 -vuotiaille naisille viiden 
vuoden välein.  
Rintasyöpäseulonta mammografiakuvauksin to-
teutettiin 50 – 69 -vuotiaille naisille, vuonna 1948 
tai sen jälkeen syntyneille naisille 20 – 26 kuu-
kauden välein. Palvelun tuotti Suomen Terveysta-
lo Oy syksyllä 2017.  
 
Puheterapiapalvelut kasvoivat toimintavuonna 
merkittävästi. Toisen puheterapeutin rekrytointi 
näkyi vastaanottomäärien ja puhelumäärien selke-
ässä kasvussa. Puheterapiajonot ovat edelleen 
hoitotakuuta pidempiä, mutta lyhentyneet aiem-
masta.  
 
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehtiin 
kaikissa jäsenkunnissa mahdollisuuksien mukaan. 
TE-toimiston ja Porin alueen sekä PoSan muiden 
toimijoiden kanssa on aloiteltu monialaista TYP-
toimintaa. Työttömien terveystarkastuksia tekevät 
terveydenhoitajat sekä eläkeselvittelyistä vastaava 
työntekijä koulutetaan vuoden 2017 aikana käyt-
tämään yhteistä TYPPI-ohjelmaa asiakastietojen 
kirjaamiseen. Ohjelman käytössä on kuitenkin 
paikallisia haasteita mm. korttien toiminnassa. 
Työttömien ja vaikeasti työllistyvien osalta on 
osallistuttu Satakunnassa meneillään oleviin 
hankkeisiin (3). 
 
Tilastoituja hoitajakäyntejä terveyttä edistävissä 
palveluissa oli 3848 (4070) käyntiä. 
Tilastoituja puheluita terveyttä edistävissä palve-
luissa oli 310 (290). 
Tilastoituja hoitokäyntejä hoitajalla aikuisneuvo-
lassa oli 13621 (14348), lääkärissäkäyntejä oli 
302 (478). 
Puheluita aikuisneuvolassa tilastoitui hoitajille 
6926 (6194) ja lääkärille 216 (349). 
Hoitajakäyntejä seniorineuvolassa on kirjattu yh-
teensä 3838 (4731) käyntiä.  
Puheluita seniorineuvolassa 1053 (999). 
Lastenneuvolan käyntimäärä 6551 (7111). 
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Puheterapian käynnit 822 (478). 
Puheterapian puhelut 353 (260). 
 
Aikuisneuvolatoimintaa toteutettiin jokaisessa 
kunnassa. Kehyskuntien peruspalvelukeskuksissa 
aikuispalvelujen hoitajien työ jakaantui itsenäi-
seen terveyden edistämiseen, hoitotyöhön ja avo-
sairaanhoitoon, jota tehdään yhteistyössä erityis-
palvelujen lääkäritoiminnan kanssa.  Hoitotarvike-
jakelu ja siihen liittyvä ohjaus, neuvonta ja tarkoi-
tuksenmukaisten hoitotarvikkeiden arviointi on 
iso osa aikuisneuvolassa tehtävää hoitotyötä. Hoi-
totarvikejakelua on osin keskitetty Kankaanpään 
hyvinvointikeskukseen mm. sulkujen ajaksi.  
 
Laboratorionäytteenotto jäsenkunnissa on toteu-
tettu aikuisterveydenhuollon terveydenhoitajien 
työnä SataDiagille Pomarkkua lukuun ottamatta, 
jossa SataDiagin omat laboratoriohoitajat suorit-
tavat näytteiden ottamisen. Lisäksi Etelä-
Pohjanmaan keskussairaalan ja Tampereen Coxan 
lähetteillä käyvät asiakkaat teettävät manuaalisesti 
kirjattavaa työtä laboratoriotietoverkkoyhteyden 
puutteen vuoksi. 
 
INR-klinikkatoimintaa jatkettiin vuonna 2017 
terveydenhoitajatyönä. Tällä on vähennetty labo-
ratorionnäytteenoton asiakasmäärien aiheuttamaa 
kuormitusta. Asiakas saa yhden käynnin aikana 
INR-tuloksen, Marevan-hoidon annosteluohjeen 
ja ajanvarauksen seuraavaa kontrollikäyntiä varten 
sekä arviointia siitä, mikä on saattanut aiheuttaa 
INR-arvon nousun tai laskun. INR-arvon vaihte-
lua on tutkimustulosten mukaan vähemmän INR-
klinikkahoitajan vastaanotolla käyvillä Marevan-
asiakkailla. 
 
Terveydenhoitajien täydennyskoulutuksilla, mm. 
hyvinvointiareena, vahvistettiin yhteistyötä si-so-
te -kentällä, perhekeskussuunnittelulla panostettiin 
tulevaan Satakuntalaiseen perhekeskusmalliin, 
lääkehoitosuunnitelman päivittämiseen valittiin 
työryhmä (pj. reseptihoitaja) ja vahvistettiin lää-
keosaamista. Diabetestyön ja tartuntatautityön 
osaamista kehitettiin edelleen Satakunnan sai-
raanhoitopiirin kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja 
tupakasta vieroittamisen ja elintapaohjauksen tuen 
osaamista kasvatettiin osallistumalla Satasoten 
hankkeisiin ja koulutuksiin (Vesote ja Lipake).   
  
Peruspalvelukeskusten sulut toteutettiin pienissä 
jäsenkunnissa heinäkuun aikana siten, että täydel-
linen sulku kussakin palvelukeskuksessa oli kes-
toltaan kolme viikkoa ja vuodenvaihteen aikaan 
kaksi viikkoa. 

 
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden 
vastaanottotoiminta jatkui Taipaleenkatu 1:n ja 
toimintakeskus Kuninkaanlähteenkatu 6:n toimiti-
loissa. Henkilöresurssia on lisätty kuluvan kauden 
aikana 1 htv. Tukiluokkatoiminta ja jalkautuva 
päihdetyö sekä lisääntyvät kotikäynnit varmiste-
taan nyt kohdennetulla lisäresurssilla.  
TE-toimisto on vahvistanut yksikölle oikeuden 
tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palveluita ja 
Kankaanpään mielenterveyskeskus hyväksyy toi-
mintakeskuksemme mielenterveyskeskuksen päi-
vätoiminta-asiakkaiden perusterveydenhuollon 
jatkohoitopaikkana.  
 
Tähden toimintakeskuksen käyntimäärät ovat 
kasvaneet kuntouttavan työtoiminnan osalta. 
Päihdeasiakkaiden vastaanottopalvelut on tuotettu 
omana toimintana. Mielenterveysasiakkaista pit-
kään asiakassuhteessa olleita on siirretty Tähden 
toimintakeskuksen asiakkaiksi, jonne on siirretty 
0,5 sh rerussia ja lisäksi on saatu tilaa uusille asi-
akkaille. 
Vuoden 2017 aikana on kouluttauduttu MTEA 1 
ja 2 kursseilla ja peliriippuvuuksien hoitoon sekä 
käynnistetty/jalkautettu PAKKA-toimintaa yhteis-
työssä AVIn, THL:n, kuntien ja PoSan toimijoi-
den kanssa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 
vuoteen 2020 päivitettiin yhteistyössä toimijaver-
koston kanssa.  
 
Seniorineuvola tuottaa 65 vuotta täyttäneille toi-
mintakykyä ylläpitäviä palveluita sekä ikäänty-
neille pitkäaikaissairaille palveluohjausta, apuvä-
lineneuvontaa, pitkäaikaissairauksien hoidonohja-
usta, hoitoa ja seurantapalveluita. Seniorineuvola-
työ on jalkautuvaa, sitä tehdään sekä kehyskuntien 
peruspalvelukeskusten henkilöstön kautta että 
mobiilisti koko PoSan alueella.  
Hyvinvointikyselyt lähetetään 70-, 75- ja 80-
vuotiaille ja vastausten perusteella riskiryhmään 
kuuluvat kutsutaan hyvinvointitarkastukseen tai 
tarjotaan hyvinvointikotikäyntiä, tavoitteena vä-
hentää toimintakyvyn heikkenemisen riskiä ja 
lisätä kotona asumisen vuosia myöhentäen palve-
luasumisen ja laitoshoidon tarvetta (”Vanhuspal-
velulain” 2013 vaatimusten mukaisesti). Muisti-
koordinaattori koordinoi muistihoitotyötä koko 
PoSan alueella, konsultoi geriatria muistisairauk-
sien hoidossa ja järjestää muistihoidon koulutusta 
kaikkien palvelualueiden muistihoitajille. 
Toimintakauden aikana on valmistunut omaishoi-
tajien terveystarkastuksiin ohjattu ylempi AMK 
päättötyö, joka tuottaa selkeät ohjeet ja toiminta-
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mallit omaishoitajille suunnatuista terveystarkas-
tuksista.  
 
Sosiaalipalvelut 
 
PoSan sosiaalipalveluissa työtehtävät ovat kaikilta 
osin lakisääteisiä ja juridisesti ohjattua. Toimin-
nan tavoitteena on ollut palvelutoiminnan yhte-
näistäminen koko sosiaalipalvelualueella, tiimien 
keskinäisen toiminnan lisääminen sekä erilaisten 
lakisääteisten toimintojen toimeenpano annettujen 
säädösten ja määräaikojen puitteissa. Vuosi 2017 
toi mukanaan muutoksia sosiaalipalveluille niin 
valtakunnallisesti kuin organisatorisestikin. Vuo-
den aikana muutoksia on tapahtunut laajemmin 
perhesosiaalityössä, lastensuojelussa, aikuissosi-
aalityössä ja organisaation sisällä. Sosiaalipalvelut 
on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja samalla 
terveyspalveluiden samanlaisen yhdistymisen 
ohella sosiaali- ja terveyspalvelut muodostivat 
yhteisen palvelualueen, johon yhdistyivät aikai-
semmat aikuis- ja perhepalvelut. Palvelualuetta 
johtaa perhe- ja aikuispalvelujohtaja ja sosiaali-
palveluiden työnjohdollisessa vastuussa on sosiaa-
lipalvelupäällikkö. Palvelualueen yhteisiä peli-
sääntöjä luotiin alkuvuonna 2017 ja toimintoja on 
pyritty yhtenäistämään työparityötä lisäämällä ja 
yhteisten rajapintojen löytymisellä. Lisäksi laki 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on asettanut 
vaatimuksia henkilöstön työnjaolle.  
 
Toimeentulotuen siirtyminen Kansaneläkelaitok-
sen vastattavaksi on muuttanut koko aikuissosiaa-
lityön ja kunnissa toteutettavan sosiaaliohjauksen 
orientaatiota ja tuonut mukanaan uusia työmuoto-
ja. Muutos on ollut valtakunnallisesti haastava ja 
Kelaan on rekrytoitu vuoden 2017 puolella run-
saasti sosiaalialan koulutuksen omaavia vastaa-
maan palvelutarpeeseen. PoSassa asiaan valmis-
tauduttiin työtä organisoimalla ja uusia toimintoja 
kehittämällä jo vuoden 2016 puolella, joka helpot-
ti työntekijöiden sijoittumista asiakastyöhön ja 
turvasi asiakkaan saaman palvelun oikea-
aikaisuutta eikä tuonut mukanaan monin paikoin 
muualla koettua työn kohdentamisen heikkoutta. 
Aikuissosiaalityössä työn fokusta on kohdennettu 
pitkäaikaistyöttömien palveluiden tehostamiseen, 
koska samaan aikaan toimeentulotuen siirtymisen 
kanssa on palveluvelvoitteen piiriin tullut uusia 
asiakasryhmiä, kun työttömistä yhä useampi täyt-
tää sosiaali- ja TE-toimen yhteisen aktivointivel-
voitteen entistä aiemmin. Nämä asiakkaat näkyvät 
suuresti myös kuntien maksuosuuslistoilla.  
 

Toimeentulotuen Kela-siirron vuoksi kunnissa 
paikalla olevaa sosiaaliohjausta on supistettu tur-
vaten kuitenkin jokaisessa kunnassa saatu palvelu 
säännöllisesti. Tiedossa oli jo alkuvuonna 2017 
mahdollisten kriisiasiakkuuksien esiinnousu ja 
tätä on ollut nähtävissä syksystä 2017 alkaen. 
Toimeentulotuessa on muodostettu työpari vas-
taamaan Kelan lähettämiin asiakkuuspyyntöihin.   
 
Toimeentulotuen Kela-siirto on aiheuttanut mer-
kittävän taloudellisen ohjausvälineen poistumisen 
ja sosiaaliohjauksessa on tullut mietittäväksi uu-
sia, tehokkaita keinoja ehkäisevän työn tekemi-
seksi ja varhaisen ohjauksen aikaansaamiseksi.  
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoittuvat tavoit-
teiden mukaisesti pääosin avohuoltoon. Yhteistyö-
tä on rakennettu sosiaalipalveluiden ja psykososi-
aalisten palveluiden välillä jo vuosien ajan ja sen 
tulokset näkyvät muun muassa avopalveluiden 
asiakasmäärän lisääntymisenä ja kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaiden lisäämisenä Tähden 
toimintakeskukseen orientoiden työtä asiakkaan 
palvelukokonaisuuden hallintaan ja arjessa selviy-
tymisen tukemiseen. Asumispalveluiden osalta on 
toteutettu kilpailutus loppuvuonna 2017. Asumis-
sijoituksia tehtiin eniten sosiaalihuoltolain mukai-
sissa palveluissa. Päihdehuollon asumispalveluja 
ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta 3469 
(3150) asumisvuorokautta. Laitoskuntoutusvuoro-
kausia kertyi 156 (207). 
 
Pitkäaikaistyöttömien palveluihin on panostettu 
sosiaaliohjauksessa laajasti toimeentulotuen Kela-
siirron jälkeen. Kuntouttavan työtoiminnan järjes-
tämisestä oli vastuussa kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaaja sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat. 
Aktivointisuunnitelmia tehtiin 353 (466). Kun-
touttavan työtoiminnan asiakkaita oli kuukaudessa 
keskimäärin 299 (296). Kankaanpään kaupungin 
kanssa on tehty erillinen sopimus siitä, että kau-
punki ostaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan 
työpanosta yhden päivän viikossa. Yhteistoiminta 
on sujunut saumattomasti ja sujuvasti. Aktivointi-
velvollisuuden piiriin on vuoden 2017 aikana 
tullut suuri määrä Kelan asiakkaita ja pitkäaikais-
työttömillä velvoite täyttyy aiemmin. Tämä aihe-
uttaa painetta palvelujärjestelmälle, koska pitkäai-
kaistyöttömyyden syyt ovat moninaiset ja jokai-
sella erilaiset ja palvelukentän tulisi olla laaja ja 
erilaisiin tarpeisiin vastaava. Lisäksi pyritään ha-
vainnoimaan asiakastyössä koko perheen tilanne.  
 
Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutus-
ta on järjestetty jäsenkuntien alueella ja keskite-
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tysti Kankaanpäässä ryhmämuotoisena. Vuonna 
2017 toimintaa suunnattiin lisäksi eri kohderyh-
mille. Ryhmien vetäjinä on toiminut useampi so-
siaaliohjaaja ja vuoden 2017 aikana aloitettiin 
ryhmän vetäminen yhteistyössä etsivän nuoriso-
työn kanssa. Kukin ryhmä kokoontuu 12 kertaa 
kolmen kuukauden aikana. Tarkoitus on parantaa 
ryhmäläisen elämänhallintaa ja estää mm. syrjäy-
tymistä sekä ohjata asiakas jatkopalveluihin ja 
mahdollisesti avoimille työmarkkinoille. Pitkäai-
kaistyöttömien palveluissa on pyritty laajenta-
maan yhteistyötä kuntien eri hallinnonalojen kes-
ken.  
 
Vammaispalveluiden/kehitysvammahuollon pää-
töksenteko on keskitetty Kankaanpäähän vam-
maispalvelun sosiaalityöntekijälle ja kahdelle 
sosiaaliohjaajalle. Työtä tehdään liikkuvalla ot-
teella ja moniammatillisesti työparityötä ja ver-
kostoja hyödyntäen. Yhteistyö PoSan vanhuspal-
veluiden kanssa on runsasta ja sujuvaa.  
 
Vammaispalvelujen asiakkaita asumispalveluita 
lukuun ottamatta oli runsaasti. Joulukuussa kulje-
tuspalvelua sai 409 (416), välineitä ja konei-
ta/laitteita myönnettiin 4 (8), henkilökohtaisen 
avun asiakkaita oli 131 (136) ja SHL-
kuljetuspalvelua sai 28 (20). Vammaispalvelujen 
kysyntä on siis jokseenkin stabiloitunut, mutta on 
runsasta. Tämä johtuu ikääntyneen väestön lisään-
tymisestä ja sitä kautta palvelutarpeen kasvami-
sesta. Varsinkin henkilökohtaisen avun kysyntä on 
laajaa, samoin kuljetuspalvelun. Vammaispalve-
luissa itsemääräämisoikeutta lisätään jatkuvais-
luonteisesti lainsäädännön kautta ja tavoitteena on 
asiakkaan palveluiden saaminen yleislainsäädän-
nön kautta mahdollisimman laajasti. Vammais-
palveluissa painopisteenä on asiakkaiden toimivat 
palvelukokonaisuudet ja arjen sujuvoittaminen.  
 
Lain mukaisissa käsittelyajoissa ei täysin pysytty, 
koska palvelutarpeen selvitys pystyttiin tekemään 
77 %:lle (84) 7 vuorokauden aikana. Varsinainen 
päätös pystyttiin kuitenkin tekemään 97 %:lle 
(100) kolmen kuukauden aikana. Vammaispalve-
luissa asiakasmäärät eivät kerro työn laajuudesta, 
koska monessa tapauksessa asiakkaan palvelutar-
peen selvittäminen vaatii monen ammattilaisen 
tietoja ja yhteistyötä.  
 
Kehitysvammapalveluiden päätöksenteko ja eri-
tyishuolto-ohjelmien ohjaus toteutetaan PoSan 
sosiaalipalveluissa. Lain erityishuollosta mukaiset 
palvelut hankitaan osin Satakunnan sairaanhoito-
piirin sosiaalipalvelut tulosalueelta ja osa ostetaan 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Joulukuussa kehi-
tysvammahuollon asiakkaita asumispalveluja ja 
laitoshoitoa lukuun ottamatta oli palvelujen piiris-
sä 104 (114). Koko vuoden kuukausittainen kes-
kiarvo oli 112 (114) asiakasta.  
Kehitysvammahuollossa panostetaan omaisten ja 
vanhempien jaksamisen tukemiseen, läsnäoloon ja 
toimiviin palvelukokonaisuuksiin.  
Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalveluis-
sa on asumisvuorokausien määrä noussut vuoden 
aikana, kuten aikaisempinakin vuosina. Asumis-
vuorokausia oli 43012 (38888). Asumispalvelui-
den asiakaskertymä on suurta, koska palveluun 
tullaan nuorempana kuin esimerkiksi vanhuspal-
veluiden asumispalveluiden piiriin. PoSan alueelle 
on tullut uutta palvelutuotantoa ja asiakkaalle 
pyritään löytämään aina tarvetta mahdollisimman 
hyvin vastaava asumisyksikkö.  
 
Omaishoidon tuki siirtyi sosiaalipalveluiden hoi-
dettavaksi osin sijaistustarpeen vuoksi alkuvuonna 
2017, mikä on lisännyt vammaispalveluiden työ-
määrää entisestään. Omaishoidontukea myönnet-
tiin kuukausittain keskimäärin 75 asiakkaalle. 
Uusia omaishoidon tuen hakemuksia tulee kuu-
kausittain noin 4-6. Palvelun tavoitteena on säilyt-
tää asiakkaan toimintakyky ja mahdollistaa kotona 
asuminen. Tavoitteena on jatkossa yhtenäistää 
toimintakäytänteitä PoSan sisällä.  
 
Perheneuvolan työtä on kehitetty 2017 aikana 
runsaasti. Palvelua pyritään jatkossa tuomaan 
lähemmäs asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ja 
hälventämään mahdollista kynnystä palveluun 
ohjautumisessa. Perheneuvolapalveluita olemme 
esitelleet kuntakierroksien avulla erityisesti var-
haiskasvatukselle eri kunnissa. Perheneuvolapal-
velut sisältävät psykologien ja perheneuvojien 
tutkimusta ja hoitoa sekä kasvatusneuvonta- ja 
ohjauspalveluja. Aiemmat ostopalvelut on vuoden 
2017 aikana purettu ja palvelu tuotetaan kokonaan 
PoSan omana toimintana. Perheneuvolaan kuulu-
vat myös perheoikeudelliset palvelut, jotka sisäl-
tävät lastenvalvojan palvelut kuten isyyden selvi-
tykset, huolto-, tapaamis- ja asumissopimukset, 
lausunnot tuomioistuimille ja muille kunnille. 
Lastenvalvojan vahvistamia elatussopimuksia oli 
99 (116) ja lasten huollosta, tapaamisesta ja asu-
misesta vahvistettuja sopimuksia oli 151 (176). 
Vahvistettuja isyyksiä oli 102 (112). Perheneuvo-
lassa tarjotaan myös palvelua eroperheille tai eroa 
harkitseville, ja palvelun kehittäminen on myös 
tulevan maakuntauudistuksen tavoitteiden mu-
kaista. Isyyden selvittämiseen on tullut muutoksia, 
kun isyyden selvittämisen voi nykyään hoitaa 
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neuvolassa ja lastenvalvojan tehtävä on vahvistaa 
isyydet maistraatille. Lastenvalvojan palvelua on 
myös huoltajuus- ja tapaamissopimusasiat, olo-
suhdeselvitykset käräjäoikeudelle ja perheasiain 
sovittelut.   
 
Lasten ja perheiden palveluissa painopiste on 
entistä enemmän ennaltaehkäisevä työ ja varhai-
nen puuttuminen, palveluiden helppo saatavuus ja 
ylihallintokuntainen yhteistyö. Jatkossa perhesosi-
aalityön asiakkuuksia tulisi olla suurin osa asiak-
kuuksista ja lastensuojelu siirtynee erityistason 
palveluksi. Tätä suuntaa tukee ammattitaitoinen 
palvelutarpeen arviointityö ja perheiden tilantei-
den ohjaaminen jokaisessa palvelussa, jossa lapsi-
perheiden kanssa työskennellään. PoSassa on 
aloitettu monialainen arviontitiimi-toiminta 
1.3.2017. Arviointitiimin tehtävänä on ottaa vas-
taan kaikki sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain 
mukaiset ilmoitukset ja laatia tarvittavat selvityk-
set ja mahdolliset asiakkuuspäätökset. Arviointi-
tiimissä työskentelee perhesosiaalityön sosiaali-
työntekijä ja siihen siirrettiin vuoden 2017 alussa 
perhesosiaalityön ohjaaja ja aikuissosiaalityön 
ohjaaja. Tiimin toiminnan tavoitteena on varhai-
nen puuttuminen, varhainen avun tarjoaminen ja 
lastensuojeluasiakkuuksien vähentäminen. Enna-
kolliset lastensuojeluilmoitukset ohjataan edelleen 
aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijälle. Arviointi-
tiimin tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman 
laajasti eri ammattilaisten toimintaa työpareina, 
jotta perheen tilanteeseen voidaan kokonaisvaltai-
sesti vaikuttaa mahdollisimman nopeasti. Arvioin-
titiimiin on lisätty nykyisellään myös perheneuvo-
jan osallisuus.  
 
Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut sisäl-
tävät perheille suunnatut palvelut, joista keskei-
simmät ovat palvelutarpeen arviointi, perhetyö, 
kotipalvelu, sosiaalityö ja -ohjaus, tukihenkilö- ja 
tukiperhetoiminta sekä taloudellinen tuki. Lasten-
suojelutarpeen selvittäminen kuuluu arviointitii-
min tekemään palvelutarpeen arviointityöhön. 
Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin 203 (147). 
Vuoden aikana tuli ilmoituksia yhteensä 485 
(361). Hakemuksia lastensuojelutarpeen selvittä-
miseksi ja hakemuksia oli 2 (4). Lastensuojeluil-
moitusten määrä on kasvava ja arviointitiimin 
työlle on kasvavaa tarvetta.  
 
Vanhemmuutta tukevien avohuollon palvelujen 
piirissä oli 253 (231) lasta ja nuorta. Avohuollon 
asiakkaita on ollut keskimäärin kuukaudessa 181 
(174). 
 

Perhetyön asiakkaita oli vuoden aikana 37 (38). 
Avohuollon palveluja saavien lasten/nuorten mää-
rän arvioidaan nousevan, koska tavoitteena on 
peruspalveluiden lisääminen sekä PoSan kotipal-
velutyö perhesosiaalityössä on määritelty maksut-
tomaksi, joka nostanee asiakasmäärää. Perhekes-
kuksessa tarjotaan myös tukihenkilötoimintaa 
nuorille.   
 
Sijoitus kodin ulkopuolelle perhehoitona sisältää 
sijoitukset sijaisperheisiin sekä läheis- ja sukulais-
sijoitukset. Lastensuojelun sijaisperhehoidossa oli 
vuoden lopussa 25 (23) lasta.  Hoitopäiviä oli 
10223 (9152). Sijoitusten suuntaaminen perhesi-
joituksiin on tehostunut lain muutoksella, joka 
edellyttää selvittämään läheis- ja sukulaissijoituk-
sen mahdollisuuden. Perhekoteja oli 22 (21). Per-
hehoidossa oli keskimäärin kuukaudessa 28 lasta 
(20).  
  
Sijaishuollon laitospalvelut sisältävät lapsille ja 
nuorille järjestettävät sijaishuollon laitospalvelut, 
joita tarjoavat lastensuojelulaitokset, ammatilliset 
perhekodit ja vastaavat yksiköt. Lastensuojelun 
laitoshoidossa oli vuoden 2017 lopulla 17 lasta/ 
nuorta (11). Vuoden aikana laitoshoidossa olleita 
lapsia oli keskimäärin kuukaudessa 16 (14). Hoi-
topäiviä oli 5274 (4636). 
 
Jälkihuoltopalvelut sisältävät lastensuojelun jälki-
huollon, joissa keskeisiä palveluita ovat sosiaali-
työ, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, perhetyö, 
taloudellinen tuki, jälkihuolto laitoksen yhteydes-
sä ja muut tukitoimet. Jälkihuoltopalvelujen piiris-
sä oli 27 lasta tai nuorta (24). Jälkihuollossa ollei-
ta oli keskimäärin kuukaudessa 19 nuorta (22).  
 
Sivistystoimessa tulee olla kuraattoritoimintaan 
nimetty ylemmän korkeakoulututkinnon omaava 
vastuukuraattori. PoSa on myynyt vastuukuraatto-
rin tehtävät jäsenkunnille. Työtehtäviä on järjes-
telty siten, että yksi lastensuojelun sosiaalityönte-
kijä toimii koulu- ja opiskelijahuollon vastuuku-
raattorina koko PoSan alueen sivistystoimien tar-
peisiin. Toiminta päättynee vuoden 2018 aikana 
sivistystoimien tuottaessa palvelun omana toimin-
tanaan.  
 
Sosiaalipalvelualueen haasteena on toimintojen 
moninaisuus ja laaja-alaisuus. Sosiaalipalveluissa 
on henkilöstöllä 23 erilaista tehtävänkuvaa ja itse-
näisesti työskenteleviä ammattilaisia on useita. 
Tämä aiheuttaa haavoittuvuusriskin toiminnoille 
ja haastaa esimiestyössä. Vuoden 2017 aikana on 
päivitetty ja laadittu monia toimintoja yhtenäistä-
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viä toimintaohjeita ja yhtenäistetty myös toiminta-
alueen sisäistä toimintaa ja toimintamalleja. Ta-
voitteena on käyttää laajasti koko alueen moni-
naista osaamista asiakkaan palvelunäkökulma 
pitäen ensisijaisena. Haasteita tuovat lisäksi li-
sääntyvät asiakasmäärät, monien ammattilaisten 
rekrytointivaikeus ja osin puutteelliset toimitilat. 
Sosiaalipalveluiden henkilöstön tehtävänkuvauk-
set on kirjattu, ristiintaulukoitu ja yhtenäistetty 
TVA-käsittelyä varten Myjopi-järjestelmään. 
Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vuonna 2017 
merkittävä arjen toiminnan haaste. Henkilöstön 
työnjakoa on käyty laajasti läpi henkilöstön kans-
sa.  
 
Sosiaalipalveluiden tavoitteena on edelleen suun-
tautuminen kynnyksettömiin avopalveluihin ja 
laajenevaan yhteistyöhön. Tavoitteena on laajen-
taa yhteistyötä ja toimivuutta perhe- ja aikuispal-
veluiden sisällä konkreettisin asiakastyön toimin. 
Satasoten työryhmiä on useita ja lisäksi toimii 
useita eri kehittäjäryhmiä ja alatyöryhmiä, joihin 
pyritään osallistumaan aktiivisesti.  
 
Talouden toteutuminen  
 
Palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-
joulukuulta 2017 mukaan perhepalvelujen meno-
jen toteutuma oli 104,73 % (108,58 %), tulojen 
toteutuma 99,08 % (97,23 %) ja nettototeuma 
104,92 % (108,99 %). Nettomenot ylittyivät 
259 406€ (460 247€) palvelusopimukseen nähden. 
 

Palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-
joulukuulta 2017 mukaan aikuispalvelujen meno-
jen toteuma oli 106,29 % (112,61 %), tulojen 
107,57 % (114,85 %) ja nettototeuma 106,12 % 
(112,35 %). Nettomenot ylittyivät 782 028€ 
(1 556 704 €) palvelusopimukseen nähden.  
 
Yhteensä nettomenot ylittyvät 1 041 434€ palve-
lusopimukseen nähden. 
 
Ylitys on monen eri tekijän summa. Lähtökohtai-
sesti perhe- ja aikuispalveluiden vuoden talousar-
vio oli laskettu pienemmäksi kuin vuoden 2016 
tilinpäätös; TA 2017; 19 366 200€ (TP 2016; 
20 986 060€). Olennaisena muutoksena toiminta-
kausien 2016 ja 2017 välillä on toimeentulotuen 
siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alusta, jolloin 
taloudelliseen toimeentuloon varatut varat ovat 
olleet tästä johtuen lähes 800 000€ pienemmät 
kuin vuonna 2016. Edelleen toimeentulotuen siir-
rosta johtuva talousarvion muutos huomioiden, TP 
2016 ja TA 2017 eroavat toisistaan siten, että 
vuoden 2017 talousarvio on laskettu noin 
800 000€ pienemmäksi kuin aiemman vuoden 
tilinpäätös.  
 
Tulosalueella annettiin lisätalousarvio syksyllä 
2017, koska lastensuojelun laitospalveluiden sekä 
vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalve-
luiden kustannusarvio vuodelle ennusti suurta 
nousua. 
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.3 Vanhuspalvelut 
 
 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspal-
veluilla ohjata ja tukea väestöä omatoimiseen ja 
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 edelleen toiminnan suunnittelun ja 

toteuttamisen pohjana, suunnitelma on toiminut 
hyvin. Henkilöstön kuntoutumisen osaamisalan 
oppisopimuskoulutus jatkui taas uudella ryhmällä, 
lisäksi koulutusta laajennettiin nyt myös mielen-
terveys- ja päihdeosaamiseen muun ammatillisen 
täydennyskoulutuksen lisäksi. Henkilöstölle jär-
jestettiin yhteisiä kehittämispäiviä, joissa keskityt-
tiin menneenä vuonna erityisesti palveluohjauk-
seen, asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. Työ-
turvallisuustietoisuuden lisääminen  
 
Kotiinkuntoutusyksikön toiminta on ollut vilkasta 
ja asiakasvaihto on nopeaa. Tapalan sairaalasta on 
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voitu edelleen kotiuttaa yksikköön ne asiakkaat, 
joilla ei ole ollut enää tarvetta sairauden hoidolle. 
 
Asiakkaat ovat ohjautuneet hyvin palveluneuvon-
nan piiriin. 
 
Asumispalvelupäällikön virkatehtävää hoidettiin 
edelleen jaettuna. Palveluohjaajien tehtäviä ja 
aluejakoja vakiinnutettiin samoin kuin omaishoi-
don oman palveluohjaajan malli.  
 
Tulosalueen kokonaisvakanssimäärä oli vuoden 
2017 lopussa 226,5 joista täytettynä oli 212. 
 
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 harkinnanvaraisena tukena. Palveluseteli 
ja sijaisomaishoitosopimukset ovat käytössä 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämis-
vaihtoehtona.  
Kotihoidossa kotihoidon optimointi- ja mobiilijär-
jestelmä toimi koko alueella. Henkilöstöresursseja 
pystyttiin entistä paremmin ohjaamaan tarpeen 
mukaisesti koko alueella. Kotihoidon palvelut 
kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolen-
pitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairail-
le. Kotihoito toimii edelleen kahdessa vuorossa 7 
päivänä viikossa. Palvelut keskittyvät asiakkaan 
hoitamiseen, sekä tukipalveluiden osalta pesu-, 
päivätoiminta ja pyykkihuoltopalveluihin. Ateria- 
ja turvapalveluita välitetään asiakkaille palveluita 
tuottavien toimijoiden kautta. Siivouspalveluita ei 
tuoteta PoSan kautta eikä tukemana, asiointipalve-
luita ohjataan hankkimaan yksityisiltä palvelun-
tuottajilta. 
 
Asiakkaille on pystytty turvaamaan ensisijaiset 
palvelut. mutta nuorempien ikäluokkien tarvitse-
mia palveluita ei ole ollut mahdollista antaa auto-
maattisesti tarpeen vaatimassa laajuudessa.  
 
Palveluseteli on käytössä omaishoidon lomapäivi-
en lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoi-
dossa sekä asiointipalvelussa. Palveluntuottajia on 
PoSan alueella edelleen 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 
kotona asumisen tueksi. Tehostetun palveluasumi-
sen henkilöstön mitoituksen keskiarvo oli 0,54 
vaihdellen hiukan yksiköiden välillä esim. raken-
teellisten 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 11. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Omaishoidon tukea myönnettiin 65 vuotta täyttä-
neille yhteensä 158 eri hoitajalle, joiden hoidetta-
vista 31.12.2017 oli 65-74-vuotiaita 33 ja 75 vuot-
ta täyttäneitä 111. Omaishoidon tuen keskimää-
räinen käsittelyaika oli 3,2 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.  
 
Yli 75-vuotiaiden määrässä säännöllisen hoidon 
piirissä PoSan alueella päästiin 12 % kattavuuteen 
vuoden 2017 aikana.  
 
Palveluohjaus on vakiintunut kaikkien työnteki-
jöiden toimintatavaksi. Vastuuhoitaja nimetään 
asiakkaalle jos tarve on olemassa. Palvelutarpeen 
arviointi pystyttiin kiireellisissä tapauksissa teke-
mään 0-1 arkipäivän kuluessa, kiireettömissä kes-
kimäärin 5,8 arkipäivän kuluessa. Kotiin annetta-
va palvelu on asiakkaan henkilökohtaista hoitoa ja 
hoivaa, ei kodinhoitoa. 
 



24 

Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2017 
säännöllisessä hoidossa 303 asiakasta, joista alle 
75-vuotiaita oli 27 ja yli 75-vuotiaita 276. Lyhyt-
aikaishoitopaikkoja oli 29.  
 
Ympärivuorokautisen hoitopaikan saaminen kesti 
pääsääntöisesti alle 3 kk, odotusajan keskiarvon 
ollessa 9,8 vuorokautta. 
 
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 

on noudatettu aina tarkkaa talouden seurantaa ja 
koko henkilöstö on kustannustietoista, asiakkaat 
hoidetaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmissa sovi-
tun hoidon tarpeen mukaisesti. 
Omaishoidon tuen kuntakohtainen määräraha 
ylittyi Kankaanpäässä, jossa omaishoidon tuen 
tarkistuksien yhteydessä nostettiin palveluluokkia. 
Vanhusten perhehoito pysyi varatun määrärahan 
puitteissa. Kotihoidon osalta Kankaanpään osalta 
varattu määräraha ylittyi, joskin kunnan varaama 
määräraha vuodelle 2017 oli yli 200 000€ pie-
nempi kuin edellisvuonna.  
 
Tulosalueen menot toteutuivat 97,6%, tulot 
103,19%, nettototeuman ollessa 95,85%. 
 
 

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

2.4 Erityispalvelut 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Toimintakertomusvuotta erityispalveluissa hallitsi 
mm. Satasote-valmistelu ja Tapalan peruspalvelu-
keskuksen peruskorjaus- ja saneeraussuunnitel-
mat. Rakennusprojektit etenivät loppuvuonna 
allekirjoitusvaiheeseen. 
 
Henkilöstömme oli mukana Satasotessa useissa 
eri ohjaus- ja työryhmissä. Työskentelyyn henki-
lökuntamme osallistui innolla nähden siinä mah-
dollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen. 
 
Samalla innolla osallistuttiin myös peruspalvelu-
keskus Tapalan peruskorjauksen ja laajennusosan 
suunnitteluun. Päivystyspoliklinikka on käynyt 
ahtaaksi tarkkailupaikkojen suhteen jo vuosia 
sitten. Laajennuksella pyritään turvaamaan asia-
kaslähtöinen tilaresurssi tulevan kiirevastaanoton 
toteuttamiseksi laadukkaasti Pohjois-
Satakunnassa. Remontin myötä fysioterapia saa 
ajanmukaiset toimivat tilat, jotta kuntoutus pysty-
tään toteuttamaan ajanmukaisella tavalla moni-
puolisesti ja tehokkaasti. Uudet tilat mahdollista-
vat myös liikuntaryhmien pidon ja kuntoutustoi-
minnan laajentamisen entisestään maakuntaan. 
Peruskorjauksen myötä sairaalan osastot muuttu-
vat entistä toimivimmiksi tilojen suhteen. Remon-
tissa otetaan entistä tarkemmin huomioon mm. 
tulevaisuudessa edessä oleva antibioottien resis-
tenssitilanne ja tarvittavat eristystilat. Myös asia-
kasviihtyvyys ja tilojen soveltuvuus entistä pa-

remmin kuntouttavaan sairaalatoimintaan huomi-
oidaan. Myös saattohoitopotilaille ja omaisille 
tulee sairaalaan omat siihen tarkoitukseen sopivat 
tilat. 
 
Erityispalveluissa on pyritty voimakkaasti kehit-
tämään sekä hoitaja- että lääkärivastaanottoa. 
Vuoden 2017 alusta skopioiden ja pienkirurgisten 
toimenpiteiden tekeminen siirtyi omasta toimin-
nasta ostopalveluksi. 
 
PoSa on ollut kertomusvuonna mukana pilotti-
hankkeessa, jossa lastenlääkäri jalkautui peruster-
veydenhuoltoon. Lastenlääkäri on käynyt kerran 
kuussa tutkimassa lastenlääkärin konsultaatioon 
lähetettyjä potilaita ja vastaamassa terveyskeskus-
lääkärien lapsia koskeviin konsultaatioihin. Tästä 
on tullut erittäin hyvä palaute niin lääkärien kuin 
potilaidenkin taholta. 
 
Hoitajapuolella on merkittävänä hankkeena ollut 
mm. terveyspalveluiden analytiikkahankkeeseen 
osallistuminen. Yksi hoitaja poliklinikalta ja yksi 
hoitaja osastolta on osallistunut tähän hankkee-
seen. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa aineistoa 
analytiikkaratkaisujen vaikutuksista ja soveltu-
vuudesta terveyspalveluissa. 
 
Yksi poliklinikan hoitajista aloitti kouluttautumi-
sen haavahoitajaksi. Tarkoitus on, että yhä enem-
män kroonisia haavoja koskevat konsultaatiot 
ohjautuvat jatkossa haavahoitajalle lääkärin sijas-
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ta. Tämä on jo monissa terveyskeskuksissa vakiin-
tunut käytäntö. 
Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta koulu-
tukseen osallistui kuusi fysioterapeuttia. He aloit-
tavat vuonna 2018 suoravastaanottotoiminnan 
PoSassa. 
 
Tarkoituksena on myös pienimuotoisesti alkaa 
kokeilla lean-toimintaa poliklinikkatoiminnassa, 
ja yleensäkin potilaan hoitoprosessia pyritään 
tekemään sujuvammaksi. Tämä siitäkin huolimat-
ta, että syksyllä 2017 tehdyssä tyytyväisyys-
kyselyssä poliklinikka pärjäsi hyvin. Koko henki-
lökunnalle järjestettiin asiakaspalvelukoulutuspäi-
vä syksyllä 2017. 
 
Erityispalveluissa oli erityisen paljon perhevapaita 
myös lääkärien puolella ja tämä toi haastetta rek-
rytointiin, mutta koko vuoden pystyttiin tarjoa-
maan sujuvasti myös ajanvarausaikoja, jonot eivät 
missään vaiheessa muodostuneet pitkiksi ajanva-
rauspuolellekaan. Myös päivystys toimi muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta sujuvasti. 
 
Röntgenin toiminta tehostui entisestään ja ulos-
päin myytiin ennätysmäärä tutkimuksia, kaiken 
kaikkiaan 190.000 euron edestä. Kasvua myynnis-
sä oli 9%. 
 
Yhteenvetona voi todeta, että erityispalveluissa 
elettiin vuonna 2017 voimakasta kehityksen ja 
suunnittelun vaihetta. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Vastaanottotoiminta  
 
Satasoten valmisteluryhmissä osallistui poliklini-
kan henkilöstöämme seuraavasti: johtava ylilääkä-
ri Kaija Antola päivystys 24h työryhmässä, Life-
care-ohjausryhmässä ja kiirevastaanottotyöryh-
män puheenjohtajana, Leena Loukkaanhuhta tuot-
teistus-työryhmässä, Päivi Leponiemi Jämijärven 
kunnan edustajana sairaanhoidolliset tukipalvelut 
-työryhmässä ja Nina Peltoniemi toimi osan vuot-
ta tässä samassa työryhmässä henkilöstön edusta-
jana. Nina Peltoniemi siirtyi vuoden lopussa uu-
den monitieteellisen sote-alan kehittämisyksikön 
alatyöryhmään henkilöstön edustajana.  
 
Asiakaspalautetta kerätään vastaanottotoiminnassa 
jatkuvasti. Marraskuussa pidettiin asiakaskysely-
viikko, jossa kaikille asiakkaille jaettiin asiakaspa-
lautelomake. Asiakaspalautteet olivat hyviä (as-
teikko 1-5). Lääkärin vastaanotossa asiakaspalaut-

teiden keskiarvo oli 4.48, sairaanhoitajan vastaan-
otossa 4.53 ja päivystyksessä 4.02. 
 
PoSa liittyi kertomusvuoden syksyllä Nolla tapa-
turmaa -foorumiin, kyseessä on verkosto jonka 
tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoin-
nin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen 
levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-
ajattelutapa, joka tarkoittaa sitoutumista ja päättä-
väistä suhtautumista työturvallisuuden ja työhy-
vinvoinnin kehittämiseen. Foorumin toimintaideaa 
on tuotu henkilöstölle tutuksi ja kuukausiteemoja 
on käsitelty osastokokouksissa. 
 
HaiPro-vaaratapahtumia raportoitiin kuluneen 
vuoden aikana muutamia. Hoitohenkilökunnan 
raportoinneissa oli nähtävissä olemassa oleva 
väkivallan uhka, jota oli kohdistunut. Potilastur-
vallisuuteen liittyviä läheltä piti -ilmoituksia oli 
kuluvana vuonna muutamia. Työpisteessä ilmei-
seen väkivallan uhkaan reagoitiin ja jokaiseen 
työpisteeseen hankittiin uuden henkilökohtaiset 
”taskuhälyttimet”. Vaaratapahtuma-ilmoituksista 
saatavat tiedot hyödynnetään työpisteessä ja nii-
den avulla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavi-
en tapahtumien uusiutumista. Henkilökunnalle 
pidettiin työturvallisuuteen liittyvää koulutusta. 
 
Henkilökunnalla on ollut ulkopuolisia koulutus-
päiviä 3,4 päivää henkilöä kohden. Sen lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan oli voinut osallistua 
sairaanhoitopiirin järjestämiin alueellisiin koulu-
tuksiin joko paikan päällä Porissa tai videovälit-
teisesti. Asiakaspalvelukoulutus ja elvytyskoulu-
tus järjestettiin koko henkilökunnalle.  
Yksi sairaanhoitaja aloitti syksyllä haavahoidon 
erikoistumisopinnot Satakunnan ammattikorkea-
koulussa, opinnot jatkuvat vielä kevätlukukauden 
2018. Terveyspalvelujen analytiikka -hankkeeseen 
osallistui yksi sairaanhoitaja, hankkeen tavoittee-
na on tuottaa aineistoa analytiikkaratkaisujen vai-
kutuksista ja soveltuvuudesta terveyspalveluissa. 
Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.  
 
Sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita on ollut 
käytännön harjoittelussa yksikössä yhteensä 10 
henkilöä. Opiskelujaksot olivat keskimäärin kuu-
den viikon mittaisia. Yhteensä opetusviikkoja 
kertyi 57 viikkoa. 
 
Sairauslomat jakautuvat vakansseja useammalle 
henkilölle eli koko henkilöstön lukumäärällä jaka-
en, mukaan lukien sijaiset, sairaspäiviä hoitotyön 
resurssilla oli 10 sairauslomapäivää per työntekijä. 
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Osastokokouksia on pidetty keskimäärin kerran 
kuukaudessa. 
 
Lääkärin vastaanottokäyntejä oli, yhteen lasket-
tuina ajanvaraus ja päivystys, 36314 käyntiä. 
Käyntimäärä oli suunnilleen sama kuin edeltävänä 
vuonna. Puhelinkontakteja lääkäreillä oli 8766. 
Sairaanhoitajan vastaanotolla käyntejä oli 11634, 
puhelinkontakteja 4491. Marevan-määrityksiä 
sairaanhoitajilla oli 4061.  
 
Lääkkeenmääräämishoitajat eli niin sanotut resep-
tihoitajat ovat vakiinnuttaneet paikkansa palvelu-
järjestelmässämme. Vaativia hoitajakäyntejä heil-
lä oli 943. Mainittakoon, että toinen reseptihoitaja 
on toiminut osan vuodesta osastonhoitajan viran-
sijaisena.  
 
Erikoissairaanhoidon palveluissa ruuansulatus-
kanavan tähystyksiä tehtiin yhteensä 389, co-
lonoskopioita 191 (190) ja gastroskopioita 198 
(164). Pieniä toimenpiteitä tehtiin 40 ja suuria 
toimenpiteitä 83. 
Urologin vastaanotolla käyntejä oli 275 (275) ja 
puhelinkontakteja 75 (84).  
Geriatrilla oli käyntejä 140, osastokäyntejä oli 
250, puhelinkontakteja 3 ja konsultaatioita 579. 
Geronomilla oli käyntejä 277 (sisältää myös 12 
kotikäyntiä), puhelinkontakteja 989 sekä osasto-
käyntejä 63. 
  
Erikoissairaanhoidon toimenpiteinä sairaanhoita-
jat tekivät EKG:n vuorokausirekisteröintejä 167, 
joista 24 tunnin rekisteröintejä oli 130, 48 tunnin 
rekisteröintejä 10 ja 72 tunnin rekisteröintejä 27. 
Verenpaineen vuorokausimittauksia tehtiin 51 ja 
uniapneatutkimuksia 89.  
 
Siikaisten, Honkajoen ja Jämijärven peruspalve-
lukeskukset olivat suljettuina 26.6 – 16.7.2017 ja 
Pomarkun ja Karvian peruspalvelukeskukset 17.7- 
6.8.2017 välisen ajan. Sulkuaikana oli kaksi ko-
kenutta terveydenhoitajaa peruspalvelukeskus 
Tapalassa hoitamassa jäsenkuntien asukkaiden 
asioita, mutta varsinaista jäsenkuntalääkäriä ei 
nimetty. Hoitajilla oli kuitenkin konsultaatiolääkä-
ri, jolle esimerkiksi jäsenkuntien reseptit ohjattiin 
uusittaviksi. Kesäsulkuaika sujui ongelmitta.  
Viikoilla 52 ja 1 oli ns. joulusulku, jolloin kaikki 
peruspalvelukeskukset olivat kiinni yhtä aikaa. 
Tapalassa ei ollut ajanvarausvastaanottoa sulun 
aikana, päivystys toimi sulkuajan tehostetusti ja 
ajat annettiin samana tai edellisenä päivänä. Pe-
ruspalvelukeskuksista oli jälleen kaksi kokenutta 

terveydenhoitajaa töissä Tapalassa jäsenkuntater-
veydenhoitajina. 
 
Suun terveydenhuolto  
 
Jäsenkuntalaisten potilaskäyntejä oli 28 968 ja 
ulkopaikkakuntalaisten kiireellisen hoidon käynte-
jä oli 526. Kiireettömän hoidon jonotilanne on 
pysynyt tasaisesti koko vuoden noin 4,5 – 5,5 
kuukauden pituisena. Kiireettömän hoidon jonos-
sa oli joulukuussa 2017 Kankaanpäässä 342 hen-
kilöä ja Siikaisissa 47 henkilöä. Muissa jäsenkun-
nissa ei kiireettömän hoidon jonoja ole. 
 
Viikonloppu- ja iltapäivystys on toiminut hyvin 
Satakunnan keskussairaalassa. Posalaisten käynte-
jä vuoden aikana oli 111.  
 
Keväällä 2017 hammashoitajat kiersivät kouluilla 
harjauttamassa ensimmäisen luokan oppilaita. 
Itsenäistä työtä tekevä hammashoitaja valmistui 
10.3.2017 ja aloitti välittömästi itsenäisesti alle 
kouluikäisten suun terveystarkastukset kaikissa 
jäsenkunnissa. Nämä olivat aiemmin kuuluneet 
suuhygienistien vastuualueelle. 30.10.2017 toteu-
tettiin esikouluikäisten suun terveydenhuollon 
messut jo toisena vuonna hammashoitolan tiloissa. 
Lisäksi hammashoitajat kiersivät päiväkodeissa 
pitämässä suun terveysvalistusta.  
 
Keväällä 2017 otimme käyttöön Effica raportointi 
-työkalun, jonka avulla potilasaikojen antaminen 
nopeutui. Lisäksi tekstiviestimuistutus otettiin 
käyttöön helmikuussa. Tekstiviestimuistutuksen 
käyttöönoton jälkeen suun terveydenhuollon pe-
ruuttamattomien käyntien määrä on pienentynyt 
puolella. 
 
Kesän ja syksyn aikana oli paljon perhevapaita, 
mikä on aiheuttanut haasteita sijaisjärjestelyissä. 
Yhdelle suuhygienistille ja itsenäistä työtä teke-
välle hoitajalle ei ole saatu sijaista, mikä aiheut-
taakin toiminnan muutosta vuoden 2018 aikana.  
 
Hammaslääkäritilanne on pysynyt vuoden aikana 
hyvin vakaana. Yksi hammaslääkäri irtisanoutui 
virasta kesällä, mutta jäi kuitenkin täyttämään 
avoinna olevaa vakanssia. Yhtä avoinna olevaa 
vakanssia olemme täyttäneet vaihdellen kandien, 
määräaikaisin sijaisuuksin ja pienessä määrin 
ostopalvelun voimin. Lisäksi meillä on toiminut 
hammaslääketieteen kandidaatteja, hammashoita-
ja- ja suuhygienistiopiskelijoita.  
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Suun terveydenhuollolle tehtiin keväällä tilatarve-
kartoitus tulevan toiminnan suunnittelun pohjaksi. 
 
Sairaala  
 
Vuosi alkoi rajun influenssaepidemian kourissa. 
Tammikuun alusta alkaen kohorttiosasto oli täyn-
nä influenssaa sairastavia tai sille altistuneita poti-
laita (30 potilaspaikkaa). Toinen osasto toimi yli-
kuormitettuna usean kuukauden ajan (30 potilas-
paikkaa, mutta ylipaikkatilanne pahimmillaan 40 
potilaspaikkaa). Kaikkineen influenssa- ja no-
roepidemia-ajanjakso kesti n. 5 kk. Eristyshoito-
päiviä oli tammi – toukokuussa oli yhteensä 1452. 
Eristyshoitopäiviä sairaalaosastoilla oli yhteensä 
2329. Epidemiakausi oli henkilöstölle rankka ja 
organisaatiolle kustannuksiltaan kallis. Lisäkus-
tannusvaikutukset kohdistuivat mm. hoitotarvi-
kemenoihin, lääkemenoihin, laboratorioanalytiik-
kaan ja henkilöstöresurssiin. 
 
Sairaalan osastojen päättyneitä hoitojaksoja oli 
yhteensä 1991 (2024). Sairaalaan sisäänkirjattuja 
potilaita oli yht. 2067 (5,7/pv) ja samoin lähtenei-
tä 5,7/pv. Nettohoitopäiviä kertyi 18550 ja hoito-
jaksoja yhteensä 1991. Keskimääräinen hoitoaika 
n. 10 vuorokautta (9,98), joka on lähes vuorokau-
den enemmän kuin vuonna 2016. Asiaan vaikuttaa 
monet tekijät, kuten potilaiden hoitoisuuden li-
sääntyminen (monisairaat potilaat) sekä potilaat, 
jotka sosiaalisin indikaatioin sairaalahoidossa. 
 
PoSan sairaalassa otettiin käyttöön henkilöstöpal-
velu Seuturekry Oy helmikuussa. Seuturekryn 
kautta tilataan sairaalan osastoille sijaistyövoimaa. 
Ensimmäisen puoli vuotta tilattiin alle 3 viikon 
sijaisuudet, mutta nykysopimus koskee alle 3 
kuukauden tilauksia. Uuden järjestelmän sisäänajo 
oli haasteellista, sillä Seuturekryllä ei ollut toi-
minnan alkaessa tarjota riittävää ja sairaalan tar-
peisiin vastaavaa sijaishenkilöstöä. Vakituinen 
henkilökunta joutui tällöin tekemään enemmän 
ylitöitä, jo valmiiksi (epidemian vuoksi) haasteel-
lisessa tilanteessa. Kokonaisuutena vuoden loppua 
kohden, järjestelmä on saatu toimimaan paremmin 
ja tarkoituksen mukaisemmin sekä yhteistyö Po-
San ja Seuturekryn välillä sujuu hyvin. 
 
Henkilöstön kiertävä kesälomajärjestelmä otettiin 
käyttöön kesällä 2017. Toimintamalli on aiheutta-
nut puheenvuoroja puolesta ja vastaan. Järjestel-
mää on muovattu henkilöstön palautteen mukaan 
toimivammaksi tulevaa kesää 2018 kohden. Esi-
miestyö on helpottunut loma-asioiden hoidon 

suhteen sekä sijaistusten suunnitelmallisuus pa-
rantunut. 
 
Kotisairaalan henkilöstön lisäresurssikokeilu oli 
heinäkuussa, jolloin erikoissairaanhoito laskee 
omaa toimintakapasiteettiaan ja potilasmäärät ovat 
olleet useana vuonna sairaalaosastoilla vähäisem-
piä. Kotisairaalan lisäresurssi otettiin os 1:n hen-
kilökunnasta, jolloin potilaspaikkaluku laskettiin 
20 ja kotisairaalassa oli tuplamiehitys joka päivä. 
Samalla pystyttiin vähentämään kokeilun ajaksi 
lääkärityövoimaa osasto ykkösellä. Kokeilun 
myötä tämän hetkinen tilanne kotisairaalassa on 
lääkäripäivinä sairaanhoitajia kaksi aamuvuoros-
sa.  
 
Loppuvuoden haasteita on ollut Effica-
tietojärjestelmään liittyvien muutosten (Hoke ja 
Lämä) koulutus ja sisäänajo samoin uuden EKG-
laitteiston lanseeraus. 
 
Sairaanhoitajan toimia on täytetty kaksi, samoin 
lähihoitajan toimia. Laitoshuoltajan toimia on 
kolme täytetty ja yhden avoimen toimen sijaisuut-
ta tekee oppisopimusopiskelija. Lääkäritilanne on 
pysynyt vakiona ja kesä sujui kohtuullisen hyvin.  
 
Sairaanhoitopiirin videokoulutukset ovat pääosas-
sa koulutuskalenterissa. Aihealueita ovat olleet 
mm. ALS, diabetes, haavanhoito, kipukoulutus, 
muistikoulutukset, ajankohtaista infektioista ja 
hoitotyöstä sekä mielenterveyden lääkehoito ja 
itsemurhien ehkäisy -koulutukset. Koulutuksia 
toteutetaan talon sisäisinä koulutuksina mm. hy-
gienia / infektio-asioiden tiimoilta sekä muistiasi-
oissa.  
 
Ulkopuolisina luentokokonaisuuksina mainitta-
koon turvallisuuskoulutus keväällä 2017 sekä 
asiakaspalveluluento, joka myös oli aiheena syk-
syn TYHY-päivillä. Koulutusta on ollut erilaisten 
järjestelmien käyttöönotosta, kuten Seuturekryn 
tilauspalvelusta ja Effica-tietojärjestelmän uusista 
osioista sekä uudesta EKG-laitteesta. 
 
Sairaalan osastojen henkilöstön toimintamalleja 
on pyritty yhtenäistämään ja yhteisiä pelisääntöjä 
sopimaan mm. lääkehoidon toteutuksessa ja kir-
jaamisessa sekä uusien Effica-osioiden käytön 
opettelu ja dokumentoinnin yhteiset sopimukset. 
Työvuorosuunnittelun pelisäännöt sekä kiertävä 
kesälomajärjestelmä ovat olleet yhteisten palave-
rien aiheita. Edelleen on palattu vuoden 2016 
TPD-palaverin kehittämisaiheisiin.  
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Sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita on ollut 
harjoittelujaksoillaan 4 viikosta 10 viikkoon. Yh-
teistyö ja vuoropuhelu oppilaitosten kanssa jatkuu 
ja muutosten tuulet puhaltavat. Syksyllä otettiin 
käyttöön Jobiili-järjestelmä, jonka avulla ammat-
tikorkeakouluopiskelijat voivat itse varata harjoit-
telupaikkansa. Lähihoitajat varaavat omat harjoit-
telupaikkansa soittamalla osastonhoitajalle. PoSan 
sairaala on edelleen suosittu harjoittelupaikka. 
 
Kotisairaala  
 
Kotisairaala on toiminut joka päivä, yksi sairaan-
hoitaja vuorossa, toimialueena koko PoSa. Koti-
sairaalassa on hoidettu suonensisäisiä antibiootti-
tiputuksia, lääkeinfuusioita, haavanhoitoja, 
V.A.C-hoitoja, punasolutiputuksia, vascuportin 
huuhteluita, nesteytyksiä, saattohoitoa, useita ter-
minaalivaiheen potilaita, erilaisia kivun hoitoja ja 
muuta palliatiivista hoitoa. Saattohoitoa on vuon-
na 2017 ollut enenevästi. 
 
Kotisairaala toimii entisen leikkaussalin tiloissa. 
Punasolutiputukset hoidetaan yhteistyössä osasto 
1:n kanssa. Punasolutiputuksen kesto on keski-
määrin yli kaksi tuntia. Palvelukodeissa olevia 
potilaita on hoidettu yhteistyössä, arkiaamuisin 
palvelukodin sairaanhoitaja on suorittanut suonen-
sisäisen tiputuksen, mikäli tämä ollut hänen työ-
ajallaan mahdollista. 
 
Hoitajien ja lääkärin käyntejä oli 1569 kuluneena 
vuonna. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 185 käyn-
tiä. Kotisairaala toiminut keskimäärin klo 7-15 
aamuvuorossa ja klo 13-22 iltavuoroissa.  
Kotisairaalan pitkäaikainen lääkäri jäi eläkkeelle 
31.12.2016. Hänen jälkeensä kotisairaalaan siirtyi 
lääkäri, jolla on myös paljon kokemusta kotisai-
raalan toiminnasta ja mm. saattohoidosta.. Lääkä-
ripäivät ovat olleet yhäti maanantai, keskiviikko ja 
perjantai. Illat ja viikonloput ovat olleet kuormit-
tuneita, samoin lääkäripäivien aamuvuorot. 
 
Heinäkuussa oli kokeilujakso, jolloin oli kaksi 
sairaanhoitajaa aamussa ja illassa joka päivä, poti-
lasmäärä vaihdellut 9-16 asiakkaan välillä. Heinä-
kuussa pystyttiin hoitamaan potilaita, joiden hoi-
tamiseen tarvittiin kahta hoitajaa. 
 
Kotisairaalan asiakkaaksi on tultu osastolta, kes-
kussairaalasta, yliopistollisesta sairaalasta jatko-
hoitoon, lääkärin vastaanotolta. Asiakkaina on 

ollut PoSan ostaman ympärivuorokautista hoitoa 
antavien yksikköjen asukkaita, kotona ilman ul-
kopuolisia apuja asuvia kuntalaisia, muutama 
kotihoidon asiakas. 
 
Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa, mm. sai-
raankuljetuksen, palvelukotien, jäsenkuntien ter-
veysasemien ja pienkotien henkilökunnan, koti-
hoidon sekä erikoissairaanhoidon kanssa. 
 
Toiminnan vaikuttavuus tulee esille osastohoito-
jaksojen tarpeen vähenemisenä, jolloin minimoi-
daan riski sairaalabakteeritartunnoille, avohoito-
painotteisuutena ja mahdollisuutena kuoleman 
lähestyessä sairastaa kotona tutussa ympäristössä. 
Tavoitteena on hoitaa PoSan alueen ympärivuoro-
kautisessa asumispalvelussa ja laitoshoidossa 
olevat asukkaat mahdollisuuksien mukaan ole-
massa olevassa hoitopaikassaan.  
Kotisairaala sai 2017 lahjoituksena pienen sum-
man rahaa henkilökunnan koulutukseen. 
 
Fysioterapia  
 
Vuonna 2017 kuntoutuksen laajennuksen raken-
tamissuunnittelu alkoi tilatarpeen kartoituksella ja 
hankesuunnitelmalla, joka hyväksyttiin rakenta-
missuunnitelman perustaksi. Kuntoutussiiven 
rakentaminen etenee vuonna 2018 toteuttamisvai-
heeseen. Fysioterapiassa suurista hankinnoista on 
pitäydytty tai mietitty hankintojen sopivuutta uu-
teen tilaan. Hankinnat ovat rajoittuneet lähinnä 
välttämättömiin työvälinehankintoihin. 
 
Fysioterapeutit  aloittivat sairaanhoitopiirin järjes-
tämän fysioterapeuttien suoravastaanottotoimin-
taan tähtäävän koulutuksen toukokuussa, koulutus 
jatkuu vuonna 2018. Suoravastaanottoon liittyviin 
koulutuspäiviin ei ole palkattu sijaisia, ainoastaan 
välitön tarve (osastolle) on katettu sijaisella. 
 
Vuosi on ollut vilkas verkostoitumistoiminnan 
kannalta. Sote-valmistelussa on ollut mukana 
osastonhoitaja, hanketyössä lisäksi kuntoutusoh-
jaaja ja yksi fysioterapeutti. Yhteinen Effica ja 
siihen liittyvät kirjaamiskäytäntöjen ja mittareiden 
yhdenmukaistaminen on edennyt toteuttamisvai-
heeseen. Veteraani-, avh- ja apuvälineyhdyshenki-
lötoiminta on jatkunut normaalisti kokoustaen. 
Satakunnan perusterveydenhuollossa toimivat  
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kuntoutusohjaajat ottivat käyttöön säännöllisen 
verkostoitumiskäytännön yhteisin kokouksin.  
 
Henkilöstössä tapahtui muutoksia. Kolme fysiote-
rapeuttia valittiin toimeen, kaksi vapautuneisiin 
toimiin ja yksi vanhuspalvelujen tulosalueella 
olevaan muutettuun toimeen sijoittuen hallinnolli-
sesti fysioterapian yksikköön.  
 
Kuntoutustyöryhmän ostopalvelutoiminta keskey-
tyi lisäbudjetin käsittelyyn. Ostopalveluun varattu 
määräraha oli tänä vuonna riittämätön ja lisäbud-
jetin käsittelyn aikana asiakkaista osa tuli fysiote-
rapian asiakkaiksi, mikä lisäsi henkilöstötarvetta 
kesän-syksyn aikana. Kesälomat jaksotettiin kesä-
lomakaudelle ja sijaistettiin kokonaisuudessaan. 
 
Fysioterapia on pyrkinyt aktiivisesti kouluttamaan 
ja tiedottamaan toiminnasta. Järjestimme lääkin-
nällisen kuntoutuksen avoimet ovet tapahtuman 
oman talon väelle ja yhteistyökumppaneillemme 
sekä SomeBody-miniseminaarin esimerkkinä 
menetelmän käytön mahdollisuuksista myös fy-
sioterapian ulkopuolella. Molemmissa tapahtu-
missa oli runsaasti osallistujia. 
 
Suoravastaanottokoulutukseen on kulunut huo-
mattava määrä työtunteja, myös Satasoten työ-
ryhmätyöskentely on tehnyt vuodesta todella 
työntäyteisen.   
 
Aikuisväestön puheterapia  
 
Aikuisten puheterapiapalvelu on edelleen jatkunut 
osa-aikatyönä. Puheterapiapalvelua ovat saaneet 
Tapalan osastot ja avovastaanotolla käyneet yli 
18-vuotiaat asiakkaat. Vastaanotolle tullaan pää-
asiassa lääkärin lähetteellä, mutta tilannearvioon 
on mahdollista tulla myös ilman lähetettä.  
 
Pääosa asiakkaista on ollut afasia- ja dysartria-
asiakkaita sekä nielemishäiriöisiä, joilla on joko 
aivoverenkierron häiriöitä tai muita neurologispe-
räisiä pitkäaikaissairauksia. Akuuteille afasia- ja 
nielemishäiriöpotilaille pystytään tarjoamaan pu-
heterapiaa 2-3 kertaa viikossa. Parkinson-potilaita 
on alkanut aikaisempaa enemmän ohjautua puhe-
terapiavastaanotolle, ja he saavat ohjausta äänen-
käyttöön, puhemotoriikkaan ja nielemiseen. Myös 
ALS-potilaat ovat saaneet puheterapiapalvelua 
peruspalveluista, koska keskussairaalalla on jat-
kuvaa vaikeutta järjestää puheterapiaa. Vastaan-
otolle on ohjautunut myös työikäisiä ääni- ja pu-
hehäiriöasiakkaita. Puheterapiaa on toteutettu 
myös kotikäynteinä ja laitosten henkilökunnan 

ohjauksena. Kuluneena vuonna puheterapiapalve-
lua myytiin yhdelle PoSan ulkopuoliselle ostajalle 
10 terapiakertaa.   
 
Aikuisten puheterapian käyntejä oli yhteensä 247 
(asumispalvelu- ja avokäynnit 130 ja osastokäyn-
nit 117). Käytännössä osastokäyntejä on enem-
män, koska joidenkin potilaitten tarvitsema use-
ampi päivittäinen kuntoutuskäynti kirjautuu vain 
yhtenä käyntinä.  
 
Kehittämistoiminta: Luento PoSan lääkärimiitin-
gissä ”Milloin lähetän puheterapeutille”. Kuntout-
tavan hoitotyön koulutusta on valmisteltu puhete-
rapian osalta, koulutus siirtyi vuoteen 2018. 
 
PoSan omalla tehtäväalueellaan ainoana toimiva 
puheterapeutti on edelleen osallistunut muutamia 
kertoja vuodessa Satakunnan sairaanhoitopiirin 
puheterapeuttien aluetapaamisiin. Sairaanhoitopii-
rin aikuisneurologisten puheterapeuttien yhteis-
työhankkeet tyrehtyivät Satakunnan keskussairaa-
lan puheterapeuttivajeen takia. Puheterapeutti on 
PoSan kuntoutustyöryhmän jäsen. 
 
Toimintaterapia  
 
Toimintaterapian osalta palveluja ovat saaneet 
kuluneena vuonna lapset (alle koulu- ja ala-
asteikäiset lapset) ja aikuisasiakkaat, joiden osalta 
toimintaterapia on toteutunut joko vastaanotto-, 
koti- tai osastokäynteinä. Päiväkoteihin ja koului-
hin on tehty myös jonkin verran ohjauskäyntejä.  
 
Lapsilla käynnit liittyvät useimmiten epävarmuu-
teen visio-, hieno- ja karkeamotorisissa valmiuk-
sissa ja taidoissa, hahmottamisessa, oman toimin-
nan ohjauksen taidoissa sekä keskittymisessä. 
Aikuisten käyntien taustalla on useimmiten aivo-
verenkiertohäiriö, muu neurologinen sairaus tai 
käden trauma sekä näihin sairauksiin useasti liit-
tyvä ortoosi- ja pienapuvälinetarve. Toimintatera-
piakäyntejä on toteutunut vuonna 2017 yhteensä 
498 kpl (vastaanotto 347 kpl, osasto 126 kpl, koti-
käynnit 25 kpl). 
 
Röntgen  
 
Yhtymähallituksen myöntämä röntgenhoitajan 
työsuhde laitettiin hakuun ja työsuhde täytettiin 
määräajaksi maaliskuun alkupuolella. Loma-
aikoina ei käytetty ylimääräistä röntgenhoitaja-
työvoimaa, vaan ne hoidettiin sisäisin järjestelyin. 
Loppuvuonna osastosihteerin työvapaata sijaisti 
LVO:n lähihoitaja sekä sairaalan lähihoitaja. 
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Kokonaistutkimusmäärä kasvoi edellisestä vuo-
desta 1,42 %. Natiivitutkimusten määrä kasvoi 
3,4 % ja vastaavasti ultraäänitutkimusten sekä 
toimenpiteiden osuus väheni 4,2 %. Tutkimuksia 
myytiin ulospäin ennätysmäärä 196 000€, kuu-
kauden keskilaskutus oli 16 335€. Kasvua siis oli 
myynnissä 9 %. 
 
Röntgenlääkärin kuvakatselunäytöt uusittiin 
suunnitellusti ja odottamatta jouduttiin vaihta-
maan myös röntgenputki. Muuten teknisiä laite- ja 
verkko-ongelmia oli ehkä hieman vähemmän kuin 
edellisinä vuosina. 
 
Satasote ja YhteisEffica-hanke veivät varsinkin 
osastonhoitajan työpanoksesta yllättävän paljon ja 
nämä projektit tulevat vielä jatkumaan v. 2018. 
Osastosihteeri valittiin JYTYn luottamusmieheksi, 
jossa tehtävässä hän aloitti maaliskuun puolessa 
välissä. Työaikaa hänelle on varattu 5h/viikko, 
joka on suunniteltu ja jaettu hänen ajankäyttöpro-
senttiensa mukaisesti. 
 
Säteilysuojelun täydennyskoulutus on STUK:n 
ohjeen ST 1.7 mukaan pakollista ja sitä pitää suo-
rittaa 40 tuntia 5 vuoden seurantajaksolla. Tämän-
hetkinen seurantajakso alkoi v. 2015 alussa ja 
päättyy 2019 lopussa. Tällä hetkellä emme ole 
tässä koulutusmäärässä tavoitteessa, joten tuleville 
vuosille riittää kirittävää. Kaikki vakituiset rönt-
genhoitajat ovat suorittaneet traumakuvatulkinta-
koulutuksen (ei lasketa säteilysuojelukoulutuksek-
si). 
 
Röntgenlääkärin pitämiä meetingejä oli 15 kertaa. 
Lisäksi hän piti luennon thorax-kuvatulkinnasta. 
Kevään 2018 kliiniseen auditointiin valmistautu-
minen aloitettiin polven röntgenkuvien itsearvi-
oinnilla. 
 
Hygieniayksikkö 
 
Hygieniayksikön toiminta 2017 vuonna sisältää 
mm: 
Tartuntatautilakiin perustuvan riskitietorekisterin 
ylläpito ja ajantasaisuus. 
Käsihuuhteen käytön seurannan suunnittelu, to-
teutus ja tilastointi PoSan eri toimiyksiköissä. 
Yhteistyö infektioyksikön kanssa, jotta alueen 
hoitohygieniaan ja tarttuvien mikrobien leviämi-
sen ehkäisyyn ja estämiseen liittyvät asiat hoituvat 
nopeasti. 
Asiakasvastaanotto (potilaan ja omaisten ohjaus ja 
tukeminen). 

Yhteistyö PoSan eri toimiyksiköiden kanssa (mm. 
ohjaus, neuvonta ja koulutus). 
Uusien positiivisten kantajien laitoskontaktien 
selvittely vuosi taaksepäin kantajuuden toteamis-
päivästä, seulontanäytteiden suunnittelua, ohjel-
mointia ja toteuttamista infektiolääkärin ohjeiden 
mukaisesti.  
Influenssarokotusten suunnittelua ja informointia 
eri yksiköissä, rokotusmäärien käsittelyä, palkin-
tojen järjestämistä yhteistyössä tartuntatautihoita-
jan kanssa. 
Influenssa- ja ripuliepidemioiden hoito / hallinta 
yhteistyössä osaston henkilökunnan, kotiutushoi-
tajan, tartuntatautilääkärin, infektioyksikön ja 
hygieniahoitajan kanssa. 
Vanhus- ja vammaispuolen influenssa- ja ripu-
liepidemioiden hoito-ohjaus. 
 
Käsihygieniaobservoinnin suunnittelu yhteistyös-
sä infektioyksikön kanssa ja koulutus PoSan hy-
gieniavastaaville maaliskuussa 2018. 
 
Käsihygieniakoulutusta opiskelijoille ja uusille 
työntekijöille aina kerran kuukaudessa. 
PoSan hygieniayhdyshenkilöiden koulutus (5h): 
tavanomaiset varotoimet, eristyskäytännöt, riskiti-
tetomerkinnät, ym. marras- joulukuussa. 
Turvatuote-esittelyjen järjestäminen ja IV- asep-
tiikkakoulutuksen järjestäminen henkilökunnalle. 
 
Yhteistyö PoSan yksityisten laitosten kanssa. Sai-
raanhoitopiirin vanhuspalveluasumisen hoito-
ohjeiden välittäminen ko. laitoksiin ja PoSan lai-
toksiin. 
Attendo Honkalinnan hygieniakierto talvella ja 
asiakkaille käsihygieniaohjaus syksyllä 2017. 
Yhteistyö Kuntoutuskeskuksen hygieniahoitajan 
kanssa. A-kodin kanssa. 
 
Geriatrin vastaanotto  
 
Geriatrin ajanvarausvastaanotto on toiminut 
1x/vko alkuvuoden 2017 aikana. Keväällä ajanva-
rauspoliklinikalla normaalisti käynyt 3 asiakas-
ta/iltapäivä. 6.9–15.11.17 välisellä ajalla geriatri 
käynyt 2x/kk. Silloin ajanvarauspotilaita oli 
6/vastaanottopäivä. 22.11–20.12.17 välisellä ajalla 
geriatri kävi viikon välein, koska asiakkaita oli 
paljon. Varsinkin syksy oli erittäin rankka ja asi-
akkaat hyvin haasteellisia ja monisairaita. Trafi 
vaatii nykyään ajokorttiasioissa erikoislääkärin 
lausuntoja. B- ja C-lausuntoja, ajokykylausuntoja 
sekä edunvalvontalausuntoja geriatri teki paljon. 
Lääkereseptien uusintaa. Lähetteitä lisätutkimuk-
siin.  
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Muistikoordinaattori vanhuspalveluista kävi ge-
riatripäivänä aamuisin klo 8-9 välillä konsultoi-
massa geriatria. Geronomin paperikonsultaatiot 
klo 15.15–16.15. Lisäksi terveyskeskuslääkärit 
kävivät keskustelemassa geriatrin kanssa. Paperi-
konsultaatioasiat koskivat geriatrin vastaanotolla 
vuosien aikana käyneitä asiakkaita tai muita haas-
teellisia ja erikoislääkärin kannanottoa vaativia 
asiakkaita.  
 
Geriatri+geronomi olivat osastoilla aamupäivän. 
Osaston lääkärin konsultaatiot. Geriatriset kuntou-
tuspotilaat geriatri tutki ja tarvittaessa muitakin 
potilaita kävi tapaamassa.  
 
Muistisairauksiin sairastuneiden ensitietopäivässä 
geriatri luennoi kahtena iltapäivänä. Muistisairau-
teen hiljattain sairastuneet ja heidän omaisensa 
saivat kattavan tietopaketin muistisairauksiin liit-
tyvistä asioista.  
 
Geronomin vastaanotto  
 
Geriatrin vastaanottotoiminnasta vastaaminen: 
ajanvarauskirja, kutsukirjeet, epikriisien postitta-
minen asiakkaille, tarvittavat muistitestit, toimin-
takykyarviot, geriatrin asiakkaiden hoitotukiha-
kemusten, kuntoutushakemusten ja vammaispal-
veluhakemusten teossa avustaminen ja postittami-
nen eteenpäin sekä seuranta. Geriatrin avustami-
nen osaston potilaskonsultaatioissa. Osastolla 
lääkäri tai hoitajat laittoivat geriatrin konsultaatio-
ta/tutkimusta tarvitsevat potilaat geriatrin ajanva-
rauslistalle.  
 
Omaisten, omaishoitajien ja asiakkaiden tukemis-
ta, ohjausta sekä neuvontaa. Erilaisten etuus- ja 
tukitoimien hakemisessa avustamista. Edunval-
vonta ja hoitotahtoasioissa ohjausta/neuvontaa. 
Asiakkaina myös muiden lääkäreiden/hoitajien 
lähettämiä asiakkaita, ei pelkästään geriatrin vas-
taanotolla käyneitä.  
 
Yhteistyötä vanhuspalveluiden, lääkäreiden, far-
maseutin, kuntoutusohjaajan, vammaispalvelui-
den, hoivakotien, osaston ja seniorineuvolan kans-
sa. Lisäksi yhteistyötä PoSan alueen yksityisten 
hoivakotien ja perhehoidon sekä esimerkiksi Ke-
lan, SRK:n, SatKs:n, maistraatin, muistiliiton, 
Suomen muistiasiantuntijoiden, Trafin, Lotta 
Svärd järjestön ja monien muiden yhteistyötaho-
jen kanssa. Yhteistyötä Samkin kanssa, muun 
muassa taiteen ja kulttuurin viemisestä vanhus-
työhön ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kult-

tuurialan oppilaitoksen yhteistyön käynnistämistä 
kumppanuuden suuntaan.  
Muistia kartoittavia ajokykytestejä vuoden 2017 
aikana yli 75-vuotiaille.  
Paljon palveluita käyttävien ikäihmisten kanssa 
keskustelua, ystäväpalvelun tai päivätoiminnan 
sekä kotihoidon hakemisessa avustamista. Puhe-
limitse keskustelua/kuuntelua.  
Geriatrisen arviointi- ja kuntoutusjakson koor-
dinointi, alustava suunnittelu, asian vieminen kun-
toutustyöryhmään  
Koko PoSan alueen vanhustyön ja osastojen hen-
kilökunnalle järjestettiin yhdessä SETAN ja Suo-
men muistiasiantuntijoiden kanssa koulutus Sa-
teenkaarisenioreiden palveluntarpeesta ja heidän 
kohtaamisestaan. Ensitietopäivän järjestäminen 
hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneille ja 
heidän omaisilleen.  
Tarvittaessa mukana potilaan hoitopalavereissa. 
Myös PoSan kotiinkuntoutusyksikköön ja Atten-
don hoivakoteihin on pyydetty hoitopalavereihin. 
 
Debriefing-toiminta 
 
Debriefing-toiminta tarkoittaa palvelua, jossa 
pyritään jonkin äkillisen, järkyttävän ja epätavalli-
sen tilanteen yhteydessä järjestämään tapahtunee-
seen läheisesti liittyville henkilöille (esim. lä-
hiomaisille, tilanteeseen osallisille) 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-ryhmälle toimeksiannot tulevat viran-
omaisilta (sosiaalipäivystykseltä, poliisilta, pelas-
tuslaitokselta tai terveyskeskuspäivystykseltä). 
Viranomaisten tehtävä on kertoa kriisitilanteen 
osallisille kriisipalveluista (mm. debriefing-
toiminnasta) ja ilmoittaa asianosaisilta yhteyden-
ottoluvan saatuaan debriefing-päivystäjille tapah-
tuneesta. Tämän jälkeen debriefing-päivystäjät 
ottavat yhteyttä omaisiin/osallisiin ja järjestävät 
istunnon, mikäli omaiset/osalliset siihen ovat ha-
lukkaita.  
  
Psykososiaalinen tuki ja palvelut ovat osa julkisen 
sektorin järjestämisvastuun piiriin kuuluvaa lain-
säädäntöön perustuvaa toimintaa (mm. pelastusla-
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ki 29.4.2011/379, 46§; terveydenhuoltolaki 
30.12.2010, 27§ ja 40§). Sosiaali- ja terveysminis-
teriön ohjeistuksen (Traumaattisten tilanteiden 
psykososiaalinen tuki ja palvelut. Opas kunnille ja 
kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2009:16.) mukaisesti kunnissa tulee olla 
valmiudet psykososiaalisen tuen ja palveluiden 
tarjoamiseksi henkilöille, joita on kohdannut 
traumaattinen kriisi ja debriefing eli jälkipuinti-
toiminta on osa tätä toimintaa. Vastuu toiminnasta 
kuuluu terveydenhuollon johtavalle lääkärille. 
PoSan johtokunta hyväksyi kokouksessaan 
24.11.2009 ehdotuksen debriefing- toiminnan 
käynnistämisestä PoSan toiminta-alueelle. 
 
Ryhmän jäsenmäärä on kääntynyt laskuun. Aktii-
visia toimintaan osallistuvia/päivystäjiä oli vuo-
den lopussa 13 henkilöä. Näistä kaksi henkilöä on 
määräaikaisia sijaisia. Päivystysviikkoja on ollut 
päivystäjää kohden noin 7-9 vuodessa. 
Debiefing- ryhmä kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa. Kokouksissa käydään läpi debriefing-
toimintaan tulleet yhteydenotot ja toteutuneet 
istunnot. Kokoukset toimivat siten myös sisäisenä 
työnohjauksena. Kokouksissa keskustellaan ryh-
män toimintaa koskevista muutostarpeista. Lisäksi 
ryhmää tiedotetaan valtakunnalliseen tai paikalli-
seen kriisityöhön liittyvistä asioista ja keskustel-

laan ryhmän toimintaan liittyvistä kehitys- ja kou-
lutustarpeista.  
 
Vuoden aikana toteutuneita istuntoja oli 16 kpl, 
mikä merkitsee merkittävää toimeksiantojen mää-
rän nousua muutamaan viime vuoteen nähden.  
 
Vuoden aikana laadittiin uusi esite toiminnasta 
aiemmin laaditun esitteen pohjalta. Esitteessä 
termistöä yhtenäistettiin ja pyrittiin huomioimaan 
paremmin lapsiperheiden tilanne ja auttamiskeinot 
kriisitilanteessa.  
 
Ryhmälle toteutettiin sisäinen koulutus ryhmän 
vetäjän pitämänä. Koulutuksen aiheina oli kriisis-
sä olevan ihmisen kohtaaminen, sijaistraumatisoi-
tumisen estäminen, auttajan tunnesäätely, kun 
asiakkaalla kriisi, trauma ja keho, stressiin liitty-
vien reaktioiden ja ylivirittyneisyyden tunnistami-
nen ja niiden rauhoittaminen/stressisäätelykeinot 
(sekä auttaja että autettavan ohjaaminen). 
 
Kulunut vuosi on osoittanut toiminnan tarpeelli-
suuden. Toiminnasta saatu palaute on ollut myön-
teistä.  
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TASEYKSIKÖN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
 
2.5 Ympäristöpalvelut 
 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Ympäristöpalvelut vastaa ympäristöterveyden-
huollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) 
järjestämisestä seitsemän kunnan alueella sekä 
ympäristönsuojelun järjestämisestä kuuden kun-
nan alueella. Ympäristöpalveluiden toiminta on 
lakisääteistä ennaltaehkäisevää viranomaistoimin-
taa, jonka tarkoituksena on väestön ja elinympä-
ristöjen terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut ja 
erityisesti ympärivuorokautinen päivystys isolla 
alueella toimi edelleen hyvin. Tavoitteena on ollut 
tasapuolisen palvelun tarjoaminen koko alueella ja 
siinä on onnistuttu. Myös sijaisten rekrytoinnissa 
onnistuttiin.  
 
Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti on päivystys-
aikana käytössä keskitetty maksullinen yhteyden-
ottopalvelu, johon ollaan yleisesti tyytyväisiä. 
Yhteydenottopalvelun operaattori vaihdettiin vuo-
den loppupuolella ja palvelu parani entisestään. 
Lakisääteinen pieneläinpäivystyksen eriyttäminen 
on edelleen hoidettu ostamalla takapäivystys 
Tampereella toimivalta yksityiseltä palveluntarjo-
ajalta. Kirjallisia asiakasvalituksia ei vuoden aika-
na tullut yhtään, alkuvuonna suullisesti esitettiin 
kolme tyytymättömyyden aihetta, jotka kaikki 
käsiteltiin. 
 

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui 
erittäin hyvin huomioiden se, että terveystarkasta-
jien viroissa oli vaihtuvuutta johtuen vanhem-
painvapaista ja yhden viranhaltijan vaihtumisesta. 
Terveysvalvonnassa tulee jatkuvasti myös valvon-
tasuunnitelman ulkopuolisia tehtäviä. Näitä tehtä-
viä ovat mm. vuoden aikana ilmenevät sisäilma- 
ja vesiongelmat ja uudet perustettavat toiminnot, 
joita ei voida etukäteen suunnitella. Myös nämä 
suunnittelemattomat tehtävät saatiin hoidettua 
vuoden aikana. Loppuvuodesta tehdyn sähköisen 
asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat 
parantuneet entisestään keskiarvon ollessa seitse-
mällä osa-alueella nyt 3,4 (asteikko 1-4: 1=erittäin 
tyytymätön, 2=tyytymätön, 3=tyytyväinen, 
4=erittäin tyytyväinen). Tulos on valvontaviran-
omaiselle hyvä. 
  
Ympäristönsuojelussa on kaksi viranhaltijaa, jotka 
hoitavat kuuden kunnan tehtävät. Maa-
ainesasioiden siirtyminen PoSan ympäristönsuoje-
luun saatiin hoidettua hyvin. Alkuvuonna käsitel-
täviä lupa-asioita oli poikkeuksellisen paljon ja 
ruuhkan takia valvontasuunnitelman mukaisia 
tarkastuskäyntejä tehtiin pääasiassa syksyn aika-
na. Valvontasuunnitelma toteutui lopulta erittäin 
hyvin. Loppuvuodesta tehdyn sähköisen asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat myös 
ympäristönsuojelussa huomattavasti parantuneet 
entisestään keskiarvon ollessa kuudella osa-
alueella kouluarvosanoin mitattuna 9. Tulos on 
valvontaviranomaiselle hyvä. 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.6 Tavoitteiden toteutumista kuvaavat taulukot
 
 
 

Toimielin Yhtymähallitus 
 

Tulosalue Hallinto- ja tukipavelut  

Tilivelvollinen Talousjohtaja Sampo Salo  

 
Palveluajatus 

Tukipalvelut tuottaa operatiivisia asiakaspalvelujen tulosyksiköiden tarvitsemia tilojen ja tekstiilien 
huoltoon, ravintohuoltoon, tekniseen huoltoon, tietoliikenteeseen ja tietopalveluihin liittyviä palve-
luja kuntayhtymässä vaaditulla laatutasolla sekä kustannustehokkaasti. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

Tietojärjestelmien kehittäminen sekä toiminnan yhdenmukaistaminen eri yksiköissä. Maakunta-
valmisteluun osallistuminen aktiivisesti. Tuleviin toimitilamuutoksiin varautuminen.  

Toiminnalliset tavoitteet 

Henkilöstön vakinaistaminen ammattitaitoisella henkilöstöllä ravinto- ja puhtauspalveluissa. Am-
mattitaitoisen ja vakituisen henkilöstön saaminen määräaikaisten ja työllistettyjen sijaan. Sote-
palvelujen mahdollistaminen laadukkailla tukipalveluilla. Tapahtuvien toiminnallisten muutoksien 
vaatimat valmistelut. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

Henkilöstön vakinaistamisessa on edetty ja koulutustason vaatimuksista ja ylläpidosta on huoleh-
dittu. 
Kaikki palvelutoiminnot on kyetty hoitamaan hyvin. Haastetta aiheuttavat edelleen henkilöstön 
ikääntyminen sekä sairauslomat. Seuturekryn käyttäminen henkilöstövuokrauksessa on vakiintu-
nut.  
Honkajoen vanhuspalveluyksikkö siirtyi ulkopuolisen palvelutuottajan vastuulle ja samalla laitos-
huolto supistui Honkajoella. Pomarkun laitoshuollon siirtymistä omaksi toiminnaksi alettiin valmis-
tella. Myös Kankaanpään Lohikon palvelukeskuksen muuttoon tammikuussa 2018 varauduttiin. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2016 TA 2017 TP 2017

Ravintohuolto
ateriasuoritteet / v 196 614 198 354
ateriasuoritteet / pv 546,2 543,4

Puhtauspalvelut
Huollettu pinta-ala m2 19 209 18 674
Kohteita (rakennukset, tilat) 19 18

Tietohallinto
Työasemia 347 402

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2016 TA 2017 TP 2017

Resurssit 

Henkilökunta
Ravintohuolto 16 16
Puhtauspalvelut 18 17
Muut tukipalvelut 4 4

Talous (1.000 €)   TP 2016 TA 2017 TP 2017
Toimintatuotot (ulk) 174 177 172
Toimintakulut (ulk) -2 862 -3 135 -2 744
Sisäiset erät 2 815 3 067 2 689
Poistot -127 -109 -117
Tulos 0 0 0  
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Toimielin Yhtymähallitus 
  

Tulosalue Perhepalvelut/Perhe- ja aikuispalvelut  

Tilivelvollinen Perhe- ja aikuispalvelujohtaja Taij a Jokimaa-Frusti  

  Palveluajatus 

Perhe- ja aikuispalveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita sekä vaikuttavia 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita 0-65 –vuotiaille Po-
San alueen asukkaille. Palveluiden pääpaino on ennaltaehkäisevissä palveluihin panostamisessa 
vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikea-
aikaisesti. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

1. Perhe- ja aikuispalveluiden yhdistyminen 
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö 
3. Talouden seuranta ja kustannuksiin vaikuttaminen 
4. Asiakasprosessien kehittäminen 
5. Strategian sovittaminen PoSan strategiaan. 
6. Satasoten valmisteluun osallistuminen 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Perhe- ja aikuispalvelujen yhdistyminen 
2. Palvelujen yhteen sovittaminen asiakkaan parhaaksi 
3. Kustannusten kasvun hillitseminen 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

1. Perhe- ja aikuispalveluiden yhdistyminen toteutettiin 3/2017 
2. Kauden 2017 aikana on tehty laaja-alaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä Perhe- ja aikuispalve-
luiden sisällä sekä myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mm uusilla työparityöskente-
lymuodoilla. Palvelujen yhteen sovittaminen on pitkä kehittämisprosessi, joka on nyt saatu hyvin al-
kuun ja kehittäminen jatkuu edelleen. 
3. Kustannusten kasvua on pyritty hillitsemään tarkalla ja harkitsevalla talousajattelulla sekä talou-
denseurannalla. Palveluita kehitetään edelleen painottumaan enemmän ehkäiseviin palveluihin, jol-
loin kalliiden korjaavien palveluiden tarve vähenee. Tämän kehittämisen tulos näkyy vasta vuosien 
kuluttua. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2016 TA2017 TP 2017

 
Hyvinvointia edistävät palvelut

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut, 2110

Syntyneet Hjoki: ,Jjärvi: ,Kpää: ,Karvia: ,Pome: ,Siik: 168 167
Äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola:

Käynnit, hoitohenkilökunta 7 111 6551
Käynnit, lääkärit 2 195 2041
Käynnit, puheterapeutti 478 822
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit 659 627
Puhelut, puheterapeutti 260 353
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana 24 25
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana (SHL 19§) 18 21

Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut, 2120

Koulu- ja opiskelija terv.huolto

Käynnit, hoitohenkilökunta 7 500 7174
Käynnit, lääkärit 1 240 1155
Käynnit, koulu- ja opiskelupsykologi 620 360
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit 834 727
Ryhmätoimintaa; tuntia 206 198
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana 2 3

Perheneuvola, 2130

Perheneuvolan 0 - 6 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 50 61
Perheneuvolan 7 - 21 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 106 124
Perheneuvolan yli 21-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 72 66
Perheneuvolan  asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 48 58 55

Vanhemmuutta tukevat palvelut

Perheoikeudelliset palvelut, Lastenvalvoja, 2205 374
Vahvistetut elatussopimukset 116 99
Vahvistetut isyydet 112 102
Vahvistetut  sopimukset lasten huollosta, tapaamisesta ja asumisesta 176 151

Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut, 2210

Avohuollon asiakkaina olleet vuoden aikana (lasten ja nuorten lkm) 231 253
Avohuollon asiakkuudet alkaneet vuoden aikana 75 79
Avohuollon asiakkuudet, poistuneet tai lakkautetut  vuoden aikana (lkm) 70 49
Avohuollon asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 174 197 181
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana (v.2015-2016 perheiden määrä) 38 37
Turvakotipalvelujen asiakkaita vuoden aikana: 0 3
Asumispäiviä vuoden aikana 0 84

Lastensuojelutarpeen selvittäminen, 2220

Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (ilmoitusten lukumäärä)  361 485
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (lasten lkm) 231 216
Pyyntö/Yhteydenotto lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (pyyntöjen lukumäärä) 0 2
Lastensuojelutarpeen tehdyt selvitykset vuoden aikana 147 203
Hakemus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (hakemusten lukumäärä) 4 2  
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Lastensuojelun sijoituspalvelut TP 2016 TA2017 TP 2017

Sijoitus kodin ulkopuolelle, perhehoito, 2310

Asiakkaita hoidon piirissä 31.12. 23 25
Hoitopäiviä vuoden aikana 9152 9295 10223
Perhehoitokotien lukumäärä 31.12. 21 22
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä 2 7
Huostassa olevat joulukuu 19 23
Huostaanotetut vuoden aikana 3 6
Perhehoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin  23-30 ka. 20 ka. 28

Sijaishuollon laitospalvelut, 2320

perhekodit, ls-laitokset, muu laitoshoito:

Asiakkaita hoidossa 31.12.  11 17
Hoitopäiviä vuoden aikana 4636 4820 5274
Laitoshoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin 14-18 ka. 14 ka. 16
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä 5 11

Huostassa olevat joulukuu 11 13
Huostaanotetut vuoden aikana  3 5

Jälkihuoltopalvelut , 2330

Jälkihuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä vuoden aikana 24 27
Jälkihuollossa olleita lapsia ja nuoria kuukaudessa keskimäärin 16-21 ka. 22 17 19

Kysyntä ja laajuustiedot  TP 2016 TA2017 TP 2017

Resurssit

Perhe- ja aikuispalvelujohtaja 0,5
Terveyspalvelupäällikkö 0,5
Sosiaalipalvelupäällikkö 0,5
Perhepalvelujohtaja 0 0
Perheterveydenhuollon päällikkö 1 0
Palveluohjaaja 1
Terveydenhoitajat 16,6 16
Opiskelupsykologi 1 0
Puheterapeutti 2 2
Osastosihteeri 1 1
Perhesosiaalityön päällikkö 1 0
Sosiaalityöntekijät 5 5
Sosiaaliohjaajat 4 5
Perhetyöntekijät 5 5
Lähihoitajat 2 2
Lastenvalvoja 1 1
Toimistosihteeri 1 1
Vahtimestari 0,5 0
Perheneuvolan psykologit 2 2
Perheneuvolan perheneuvojat 2 2
Koulupsykologi 2 0
Yhteensä 47,1 44,5

Talous (1.000 €) TP 2016 TA2017 TP 2017
Toimintatuotot (ulk) 5846 6116 5815
Toimintakulut (ulk) -5575 -4863 -5450
Sisäiset erät -303 -340 -347
Poistot -13 -12 -9
Tulos -46 0 8  
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Toimielin Yhtymähallitus  
Tulosalue Aikuispalvelut/Perhe- ja aikuispalvelut  

Tilivelvollinen Perhe- ja aikuispalvelujohtaja Taij a Jokimaa-Frusti 

 Palveluajatus 

Perhe- ja aikuispalveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita sekä vaikutta-
via terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita 0-65 –vuotiaille 
PoSan alueen asukkaille. Palveluiden pääpaino on ennaltaehkäisevissä palveluihin panostamisessa 
vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikea-
aikaisesti. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

1. Perhe- ja aikuispalveluiden yhdistyminen 
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö 
3. Talouden seuranta ja kustannuksiin vaikuttaminen 
4. Asiakasprosessien kehittäminen 
5. Strategian sovittaminen PoSan strategiaan. 
6. Satasoten valmisteluun osallistuminen 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Perhe- ja aikuispalvelujen yhdistyminen 
2. Palvelujen yhteen sovittaminen asiakkaan parhaaksi 
3. Kustannusten kasvun hillitseminen 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

1. Perhe- ja aikuispalveluiden yhdistyminen toteutettiin 3/2017 
2. Kauden 2017 aikana on tehty laaja-alaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä Perhe- ja aikuispal-
veluiden sisällä sekä myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mm uusilla työparityös-
kentelymuodoilla. Palvelujen yhteen sovittaminen on pitkä kehittämisprosessi, joka on nyt saatu hy-
vin alkuun ja kehittäminen jatkuu edelleen. 
3. Kustannusten kasvua on pyritty hillitsemään tarkalla ja harkitsevalla talousajattelulla sekä talou-
denseurannalla. Palveluita kehitetään edelleen painottumaan enemmän ehkäiseviin palveluihin, jol-
loin kalliiden korjaavien palveluiden tarve vähenee. Tämän kehittämisen tulos näkyy vasta vuosien 
kuluttua. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2016 TA2017 TP 2017

Terveyttä edistävät palvelut 2350
käynnit hoitajalla vuodessa 4070 3848
puhelut hoitajalle vuodessa 290 310
ryhmätunteja 42 42

Aikuisneuvola 18440
käynnit hoitajalla vuodessa 14348 13621
käynnit lääkärillä vuodessa 478 302
puhelut hoitajalle vuodessa 6194 6926
puhelut lääkärille vuodessa 349 216
hoitotarvikejakelu 4196 4587

Seniorineuvola 4500
käynnit hoitajalla vuodessa 4731 3838
puhelut hoitajalle vuodessa 999 1053
ryhmäkäynnit vuodessa 63 80

Mieleneterveys- ja päihdepalvelukeskus 9000
käynnit lääkärillä vuodessa 206 237
käynnit muilla vuodessa 2534 2254
puhelut vuodessa 540 478
ryhmätunnit vuodessa -
säännölliset ryhmäkäynnit vuodessa 6229 5488

Taloudellinen toimeentulo
toimeentulotukipäätökset kpl 3505 343
toimeentulotuen päätökset maksu 3292 125

tt.kotitalouksia keskim./kk 244 71

tt. kotitalouksia joulukuu 238 100
ratkaistu 7 vrk aikana  % 99 % 89 %
keskimääräinen käsittelyaika vrk 3,9 3,8

Pitkäaikaistyöttömät
aktivointisuunnitelmat     kpl 466 353
kuntouttava.työt.asiakkaita keskim. /kk 296 299
kuntouttava.työt.asiakkaita joulukuu 289 317

Päihdehuolto
avohuolto käynnit  A-Klinikka Asiakkaita 31 41 20
asumisasiakk. keskim. kuukaudessa 9,67 9,67
asumispäivät 3150 3070 3469
laitosasiakk. keskim. kuukaudessa 1 0,92
laitoshoito vrk 207 295 156

Vammaispalvelut
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 557 553
asiakkaita joulukuu 467 501
kuljetuspalveluasiakkaita joulukuu 416 409
välineet/koneet/laitteet joulukuu 8 4
henkilökohtainen apu joulukuu 135 131
asunn. muutostyöt/välineet jouluu 10 9
SHL-kuljetusasiakkaat joulukuu 20 28
muut vammaispalvelut joulukuu 16 14
keskimääräinen vireillepanoaika vrk 6,2 8,8
keskimääräinen käsittelyaika vrk 11,2 16,6
palvelutarpeen selvitys aloitettu 7 vrk aikana % 84 77
päätös tehty 3 kk aikana % 100 97

Sis. Kuntouttavan tukimaksut

Sis. Kuntouttavan tukimaksut
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TP 2016 TA2017 TP 2017
Kehitysvammapalvelut
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 114 112
asiakkaita joulukuu 114 104
ohjaus/kuntoutus/valm. joulukuu 6 0
työ- ja päivätoiminta joulukuu 90 92
ehon muk.palv. asiakkaita joulukuu 1 1
muut kehitysvammapalv. joulukuu 32 30

Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelut
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 106 126
asiakkaita joulukuu laskennallisesti 105 121
asumispalveluvuorokaudet 38888 38510 43012

Vammaisten laitoshoito
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 1,58 1,9
asiakkaita joulukuu 1 4

Omaishoidontuki alle 65v
omaishoidontuen saajia vuodessa 86 83
omaishoidontuen saajia keskimäärin kk 63 75
uusia sopimuksia 28 9
sopimuksia päättynyt 13 4
hoitopalkkion keskiarvo euroa/kk 383,32 406,04
vapaapäiväkulut euroa/hoitaja/kk 65,98 122,71
omaishoidontuen saajia joulukuu 77 76

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2016 TA2017 TP 2017

Resurssit

perhe- ja aikuispalvelujohtaja 0,5
terveyspalvelupäällikkö 0,5
sosiaalipalvelupäällikkö 0,5
aikuispalvelujohtaja 1 0
asumispalvelupäällikkö 0,5
toimistosihteeri 1 2
vahtimestari 0,5 0
aikuisterveydenhuollon päällikkö 1 0
terveyspalveluohjaaja 5 6
terveydenhoitaja 16,4 16
diabeteshoitaja 1
perushoitaja 2 2
jalkojen hoitaja 1 1
osastosihteeri 4 3
muistihoitaja 1 1
aikuissosiaalityön päällikkö 1 0
sosiaalityöntekijä 2 2
sosiaaliohjaaja 7 5
etuuskäsittelijä 1 0
palveluohjaaja 1 2
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1 1
kuntoutusohjaaja 1 1
henkilökohtainen avustaja 2 2
psykologi 1 1
psyk.sairaanhoitaja 2 2
ohjaaja 1 1
palveluvastaava 1 1
lähihoitaja 1 1
henkilökohtainen avustaja 5 5

59,9 58

Talous (1.000 €)   TP 2016 TA2017 TP 2017
Toimintatuotot (ulk) 15866 15137 15398
Toimintakulut (ulk) -15412 -14672 -14946
Sisäiset erät -452 -461 -448
Poistot -3 -2 -2
Tulos 0 0 0  



42 

 
Toimielin Yhtymähallitus 

Tulosalue Vanhuspalvelut 
 Tilivelvollinen Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo  

 Palveluajatus 

Vanhuspalveluihin kuuluvat omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille, kotihoito, kotona asumista tukevat pal-
velut, kuntouttava päivätoiminta, perhehoito, tuettu palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen 
(vähenevässä määrin laitoshoito). Palveluilla tuetaan apua tarvitsevan vanhusväestön selviytymistä 
jokapäiväisen elämän vaatimista toiminnoista. Jatkuvasti kehitettävien avopalveluiden avulla pyritään 
vähentämään tai siirtämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

1. Avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen pääpainopiste 
2. Asiakkaan palveluneuvonnan ja ohjauksen lisääminen 
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnan vakiinnuttaminen 
4. Henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus   
5. Sähköisten järjestelmien ja työvälineiden käytön laajennukset 
6. Laitoshoidon purkaminen 

Toiminnalliset tavoi t-
teet 

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

Toiminnallisten tavoitteiden tot eutuminen  

1. Ensisijaiset palvelut pystytty toteuttamaan.  
2. Palveluohjausta ja neuvontaa vastaanotolla ja kotikäynneillä vakiinnutettu normaaliksi toimintata-
vaksi. Asiakas- ja omaiskyselyt toteutettu kaikissa tulosyksiköissä ja omaishoidossa säännöllisesti 
vuosittain 
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnalla saatu positiivista vaikutusta asiakkaan kotona selviytymiseen. 
4. Henkilöstölle on edelleen järjestetty monipuolista täydennyskoulutusta kuntoutuksen osaamisalan 
oppisopimuskoulutuksena, lisäksi aloitettu mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan koulutusta 
5. Kotihoidon optimointi- ja mobiilijärjestelmää hyödynnetty maksimaalisesti  
6. Laitoshoitopaikkojen vähennys jatkui koko toimintavuoden sekä yksi uusi perhehoitopaikka aloitteli 
toimintaansa vuoden loppupuolella 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
 TP 2016 TA 2017 TP 2017

Kotihoito  
 -Omaishoidon tuki 65-74v 34 20 33
 -Omaishoidon tuki 75v > 121 120,8 111
 -Hylätyt/keskeytyneet hakemukset/v 20 11
 -Uudet sopimukset/v 54 25
Kotihoito   
 -kotihoidon palveluiden piirissä yli 75v (säännöllinen) 13,3 % 13,3 % 12,0 %
 -Asiakkaat (säännölliset,tilapäiset) 1 447 1 400 1 388
 -Käynnit 145 335 148 000 154 333
 -Tunnit, asiakastyö 65 230 68 000 71 266
Tukipalvelu,asiakkaat (ei turva- ja ateriapalvelu) 156 180 282
Asumispalvelu   
 -asumispalveluiden piirissä yli 75-v 10,78 % 10,6 % 10,50 %
 -asumispalvelupäivät (sis.tuettu asuminen) 66 200 68 000 69 372
 -Ostopalvelu,palvelupäivät 38 935 40 000 42 347
Euroa/suorite /Tuotekortit    
Kotihoito/ tunti nt (kuntasuoritteet) 23,87 23,93 23,50

95,22 99,41 96,86
Ostopalvelu /hoitopv nt (lisätty vuokrat) 92,88 92,27 94,10
Omaishoidon tuki/ myönnetyn tuen ka/kk 472,21 485,29 556,00

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2016 TA 2017 TP 2017
Asiakkaat  
75-vuotta täyttäneiden määrä 2598 2598 2625
Resurssit   
Asumispalvelupaikat 298 300 303
Lyhytaikaishoitopaikat 28 28 29
Perhehoito 5 5 5
Kotihoito, asiakastyö % työajasta 61,3 61 61,9
Henkilöstö/täytetyt vakanssit:   
 - hallinto 5 5 4,5
 - asumispalvelut,hoitohenkilöstö 117 115 113
 - asumispalvelun henkilöstömitoitus (ka) 0,54 0,54 0,54
 - kotihoito 105,5 105 94,5
Hoitohenkilöstö yhteensä 240,5 220 212
Palkkatukipaikat 1 0 0

 

Talous (1.000 €)   TP 2016 TA 2017 TP 2017
Toimintatuotot (ulk) 22 415 22 452 21 934
Toimintakulut (ulk) -20 716 -21 072 -20 364
Sisäiset erät -1 646 -1 331 -1 513
Poistot -52 -48 -56
Tulos 0 0 0

 

Tehostettu palveluasuminen/hoitopv nt/keskiarvo
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Toimielin Yhtymähallitus  
 

Tulosalue Erityispalvelut 
 Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Kaija Antola  

 Palveluajatus 

Erityispalveluihin kuuluvat lääkärin- ja sairaanhoitajavastaanotto, erikoislääkäripalvelut, hammaslää-
kärin, erikoishammaslääkärien ja suuhygienistin vastaanotto, kuvantaminen, kuntoutus, hygiyksikkö, 
aikuisten puheterapia, geronomi, toimintaterapia, sairaala ja kotisairaalatoiminta. 
Asiakkaina ovat akuuttiin tai krooniseen sairauteen hoitoa tarvitsevat ja ennalta ehkäisevää terveys-
neuvontaa tarvitsevat ihmiset, iästä riippumatta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme laa-
dukkaiden terveyspalveluiden turvaamiseksi asiakkaillemme. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

Riittävä palvelusopimuksen mukainen palvelujen tarjonta tasapuolisesti koko PoSan alueelle. 
Jatkuvan kehitystyön avulla  tehokkuuden ja laadun maksimoiminen kustannustehokkaasti. 
Avopalveluihin ja ennaltaehkäisyyn painottaminen. Asiakaslähtöisyyden huomioiminen suunnittelus-
sa. 

Toiminnalliset tavoitteet 

Tarjota riittävästi ajanvarausaikoja, jotta sairaus ei ehdi aiheuttaa asiakkaalle pysyviä haittoja. Koti-
sairaalatoiminnan tehostaminen, siten ettei osastohoitoa tarvita / tarvittava aika jää mahdollisimman 
vähäiseksi. Tavoite on kotisairaalan avulla hoitaa mm. vanhusten akuutit sairaudet heidän omissa 
laitoksissa, ilman raskasta siirtomatkaa osastolle. 
Laboratorio- ja lääkemenojen hillitseminen koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin. 
 
Tehokkaan päivystystoiminnan avulla osaltaan hillitä erikoissairaanhoidon maksuja.  
Suun terveydenhuollon jonojen purkaminen. 
Oman virkalääkäriresurssin täydentäminen sekä suun terveydessä että yleislääkäripuolella. 
Riittävien toimitilojen varmistaminen saneerauksen avulla myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

Laboratorio- ja lääkemenot eivät kasvaneet. Röntgenin myynti lisääntyi. Henkilökuntaa saatiin riittä-
västi hoitamaan virkoja ja toimia. Ostopalvelutarve minimoitiin. Kotisairaalan toiminta lisääntyi enti-
sestään.  Päivystys toimi tehokkaasti ja suun terveyden käyntimäärät lisääntyivät. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2016 TA 2017 TP 2017

Lääkärien ajanvarausvastaanotto 5110
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 21 333 20 830 20 946
     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) 15 054 15 095 15 366
- kaikki käynnit (myös ulkokuntalaiset) 
- kaikki puhelut (myös ulkokuntalaiset)

Hoitajavastaanotto 5130
- suoritemäärä Tapala (tuotekortti) 12 463 12 155 11 633

Suun terveydenhuolto 5210
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 27 863 27 360 28 968
- suorite koostuu hammaslääkärillä ja suuhygienistilla käynneistä
- kaikki käynnit (myös ulkokuntalaiset)

Kuvantaminen 5320
- kaikki tutkimukset

Lääkinnällinen kuntoutus 5330
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 6 827 6 795 6 824
- aikuisten puheterapia
- toimintaterapia

Erikoissairaanhoidolliset palvelut 5350 1 525
- tuotettuja toimenpiteitä:

colonoskopia 190 191
gastroskopia 164 198

urologin konsultaatio 275 275
toimenpideosasto puh.konsultaatioita 925

muut kirugin vastaanottokäynnit 143
geriatrin vastaanottokäynnit 142 140

geriatrin konsultaatiot 490 579
geriatrin sairaalakäynnit 219 250

geronomin vastanottokäynnit 276 277
EKG-holter 182 167
Unirekisteröinti 93 89
RR-holter 35 51

Sairaala 5410
- hoitopäivät jäsenkunnat (tuotekortti) 18 103 15 570 18 621
- ulkokuntalaisten hoitopäivät

Kotisairaala 5420
 - käynnit, tuotekortti 1 900 1 930 2 022
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Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2016 TA 2017 TP 2017

Resurssit 
Vastaanotot 5110, 5120, 5130
Terveyskeskuslääkäri 12 12,4
Osastonhoitaja 1 1
Sairaanhoitaja (2-vuorotyö) 9 9
Perushoitajat 5,5 5,5
Osastosihteeri 3 3
Välinehuoltaja 1 1

Suun terveydenhuolto 5210
Ylihammaslääkäri 1 1
Hammaslääkäri 4,5 4,5
Vastaava hammashoitaja 1 1
Suuhygienisti 3 3
Hammashoitaja 13 13
Välinehuoltaja 1 1
Ostohammaslääkäreitä 5 5

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

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

Sairaala 5410 (3-vuorotyö)
Terveyskeskuslääkäri 3 3
Osastonhoitaja 1 1
Sairaanhoitaja 28 28
Lähihoitaja 20 20
Kotiuttamishoitaja 1 1
Laitoshuoltaja 9 9
Osastosihteeri 2 2

Kotisairaala 5420
Terveyskeskuslääkäri 0,6 0,6
Sairaanhoitaja 3 3

Talous (1.000 €)   TP 2016 TA 2017 TP 2017
Toimintatuotot (ulk) 15 122 15 453 15 275
Toimintakulut (ulk) -13 647 -13 666 -13 691
Sisäiset erät -1 396 -1 712 -1 500
Poistot -79 -75 -83
Tulos 0 0 0

Asiakkaat  ; PoSan alueen väestö ja aikuispalveluiden, 
vanhuspalveluiden ja perhepalveluiden PoSan  ulkopuolelle 
laitoksiin sijoittamat asukkaat
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Tulosalue   Ympäristöpalvelut  
Tilivelvollinen Terveysvalvonnan johtaja Laura Juha ntalo 

 Palveluajatus 

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen. 
Toimivan terveysvalvonnan ja peruseläinlääkintäpalvelun sekä kiireellisen eläinlääkä-
rinavun turvaaminen koko seitsemän kunnan yhteistoiminta-alueella 

Toiminnalliset tavoitteet 

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 
turvattu tasapuolisesti koko alueella. Valvontasuunnitelman toteuttaminen. 
3. Ympäristönsuojelun lupa-asioiden hoitaminen tasapuolisesti koko PoSan alueella. Val-
vontasuunnitelman toteuttaminen. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

1. Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut hoidettiin tasapuolisesti ja eriytetty päivystys 
järjestettiin ostamalla pieneläinten takapäivystys edelleen yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Asiakasvalituksia tuli yksi. 
2. Terveysvalvonnan palvelut hoidettiin melko hyvin, vaikka yksi virka oli täyttämättä. Val-
vonta toimi yhdenmukaisesti koko alueella. 
3. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toteutui. Lupa-asioiden käsittely hoitui. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2016 TA 2017 TP 2017

 
Eläinlääkintähuollon käynnit tiloilla 2473 2463
Eläinlääkintähuollon käynnit vastaanotolla 2199 2418
Eläinlääkintähuollon valvontakäynnit 144 126

Terveysvalvonnan tarkastuskäynnit
elintarvikelain mukaan 343 210 228
terveydensuojelulain mukaan 110 86 86
kuluttajaturvallisuuslain mukaan 18 valvonta lopetettu
tupakkalain mukaan 72 31 20
Terveysvalvonnan päätökset 34 34

Ympäristönsuojelun tarkastuskäynnit 114 168 164
Ympäristönsuojelun päätökset, luvat, rekisteröinnit ja lausunnot 37 55

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2016 TP 2017

Resurssit
Henkilöstö
eläinlääkärit 7 7
terveystarkastajat 3 3
ympäristötarkastajat 2 2

Talous (1.000 €)   TP 2016 TA 2017 TP 2017
Toimintatuotot (ulk) 1014 1 029 959
Toimintakulut (ulk) -946 -959 -893
Sisäiset erät -68 -70 -65
Poistot 0 0 0
Tulos 0 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               1 858 400 0 1 858 400 1 951 685 93 285

  Jäsenkuntien maksuosuudet  47 538 800 1 850 000 49 388 800 48 155 232 -1 233 568

  Maksutulot                7 934 100 0 7 934 100 8 120 734 186 634

  Tuet ja avustukset         398 000 0 398 000 415 892 17 892

  Muut toimintatulot        948 400 0 948 400 930 405 -17 995

TOIMINTAMENOT

  Henkilöstömenot -25 404 800 -750 000 -26 154 800 -24 141 773 2 013 027

  Palvelujen ostot             -25 302 800 -1 100 000 -26 402 800 -27 391 396 -988 596

  Aineet,tarvikk,tavarat     -2 205 650 0 -2 205 650 -2 350 600 -144 950

  Avustukset                 -3 669 000 0 -3 669 000 -3 570 767 98 233

  Muut toimintamenot        -1 832 150 0 -1 832 150 -1 841 989 -9 839

TOIMINTAKATE      263 300 0 263 300 277 424 14 124

Rahoitustuotot ja -kulut 0

  Muut rahoitustuotot        -15 000 0 -15 000 34 000 49 000

  Muut rahoituskulut         -10 000 0 -10 000 -15 859 -5 859

VUOSIKATE                    238 300 238 300 310 565 72 265

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunn.mukaiset poistot     -263 300 0 -263 300 -268 732 -5 432

Satunnaiset erät 0

0

TILIKAUDEN TULOS             -25 000 0 -25 000 26 832 51 832

0

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) 0

Tilikauden alijäämä -25 000 0 -25 000 26 832 51 832  
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3.2 Investointien toteutuminen 
 

Talousarvio 2017           käytetty             Yli/Ali

30 Investoinnit

8000 Erityispalv hankinnat vo+sair

*       Hankinnat yht.                     60 000 15 786,42 44 213,58

8100 Vanhuspalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     25 000 0,00 25 000,00

8200 Suun terveydenhoito hankinnat

*       Hankinnat yht.                     40 000 27 399,49 12 600,51

8300 Perhepalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     15 000 0,00 15 000,00

8400 Aikuispalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     15 000 0,00 15 000,00

8500 Tukipalvelujen hankinnat

*       Hankinnat yht.                     280 000 98 984,26 181 015,74

30 Investoinnit YHTEENSÄ

Hankinnat

1000 Tietokoneohjelmistot               260 000 98 984,26 161 015,74

1020 Muut aineettomat oikeudet          0 0,00 0,00

1085 Muut pitkävaikutteiset menot       20 000 0,00 20 000,00

1190 Muut kiinteät rak.ja laitteet      0 0,00 0,00

1210 Kuljetusvälineet                   0 0,00 0,00

1220 Muut koneet ja kalusto             155 000 43 185,91 111 814,09

1340 Muut osakkeet ja osuudet           0 0,00 0,00

*       Hankinnat yht.                     435 000 142 170,17 292 829,83  
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3.3 Rahoitusosan toteutuminen 
 
 

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu
Talousarvio Toteuma Poikkeama

2017
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 238 300 295 565 -57 265

Investointien rahavirta
Investointimenot -435 000 -142 170 -292 830
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 0

Toiminta ja investoinnit netto -196 700 153 395 -350 095

Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen -196 700 153 395 -350 095  
 
 
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 4,5 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 59574 Toimintakulut 59297
Verotulot 0  - valmistus omaan käyttöön 0
Valtionosuudet 0 Korkokulut 0
Korkotuotot 0 Muut rahoituskulut 16
Muut rahoitustuotot 34 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 142

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 59608 Kokonaismenot yhteensä 59 455

Täsmäytys

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 59608 - 59455 = 153

Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos =  [1440 ] - [ 1287] = [ 153 ]    
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3.5 Yhteenveto yhtymävaltuuston 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 41 52 -11 0 0 0 0
   Yleishallinto N 1004 100 1104 1154 -50 11 100 111 19 -92

Tukipalvelut
   Ravinto ja puhtaus N 1976 1976 1893 83 147 147 142 -5
   Muut tukipalvelut N 959 50 1009 851 158 30 50 80 30 -50

Perhepalvelut
   Perhapalvelujen hallinto (ml. resurssik) N 2030 2030 1894 136 214 214 106 -108
   Hyvinvointia edistävät palvelut N 885 885 620 265 2047 2047 1825 -222
   Perheitä tukevat palvelut N 639 639 679 -40 1408 1408 1416 8
   Lastensuojelupalvelut N 1760 450 2210 2258 -48 1997 450 2447 2469 22

Aikuispalvelut
   Aikuispalvelujen hallinto (ml. resurssikesk) N 2195 2195 1808 387 29 29 31 2
   Asikuisten terv. hyvinvointia edistävät palvelut N 1187 1187 1562 -375 2861 2861 2990 129
   Aikuisten peruspalvelut N 265 265 293 -28 1052 1052 515 -537
   Päihdehuoltopalvelut N 337 337 386 -49 358 358 445 87
   Vammais- ja kehitysvammaispalvelut N 9954 650 10604 10897 -293 10186 650 10836 11416 580

Vanhuspalvelut
   Vanhuspalvelujen hallinto N 446 446 483 -37 25 25 46 21
   Toimintakykyä ylläpitävät palvelut N 990 990 952 38 993 993 958 -35
   Kotiin annettavat palvelut N 5332 5332 5274 58 5706 5706 5827 121
   Asumis- ja laitospalvelut N 14284 14284 13656 628 15729 15729 15104 -625

Erityispalvelut
   Erityispalvelujen hallinto (ml. reurssikesk:) N 247 247 230 17 7 7 11 4
   Vastaanotot N 4134 50 4184 4106 78 4916 50 4966 4921 -45
   Hammashuolto N 2675 2675 2731 -56 2924 2924 3009 85
   Hoidon täydentävät palvelut N 1358 1358 1321 37 1402 1402 1036 -366
   Sairaalahoito N 4653 550 5203 5302 -99 5605 550 6155 6298 143

Ympäristöpalvelut
  Ympäristöpalvelujen hallinto N 5 5 7 -2 0 0 0 0
   Eläinlääkintähuolto N 587 587 548 39 625 625 586 -39
   Terveysvalvonta N 245 245 226 19 273 273 252 -21
   Ympäristönsuojelu N 122 122 113 9 131 131 122 -9

TULOSLASKELMAOSA 59296 59574
   Muut rahoitustuotot -15 -15 49 64
   Muut rahoitusmenot B 10 10 10
INVESTOINTIOSA
Inestoinnit B 435 435 142 293

RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutosket
Lainakannan muutokset 0 0 0 0
Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0
Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 -463 -463
YHTEENSÄ 58755 60564 118734 1167 58661 60511 118734 -1351  
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4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

4.1 Tuloslaskelma  
 

    1.1.-31.12.2017     1.1.-31.12.2016

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot                     1 951 685,15 1 835 306,88

  Jäsenkuntien maksuosuudet        48 155 232,04 49 253 366,80

  Maksutuotot                      8 120 734,02 7 943 701,12

  Tuet ja avustukset               415 892,10 431 627,69

  Muut toimintatuotot              930 404,67 1 012 560,85

59 573 947,98 60 476 563,34

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot             -19 185 670,84 -20 320 660,96

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut                     -3 887 639,21 -3 977 601,80

    Muut henkilösivukulut          -1 068 463,17 -1 328 406,29

  Asiakaspalvelujen ostot          -16 098 228,87 -14 990 227,21

  Muiden palvelujen ostot          -11 293 167,24 -11 169 018,96

  Aineet,tarvikk,tavarat           -2 350 599,56 -2 241 430,96

  Avustukset                       -3 570 766,91 -4 270 962,31

  Muut toimintakulut               -1 841 988,62 -1 909 652,78

-59 296 524,42 -60 207 961,27

TOIMINTAKATE                       277 423,56 268 602,07

Rahoitustuotot ja -kulut

  Muut rahoitustuotot              34 000,17 68 987,44

  Muut rahoituskulut               -15 859,21 -20 892,51

VUOSIKATE                          295 564,52 316 697,00

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunn.mukaiset poistot           -268 732,09 -283 282,30

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS                   26 832,43 33 414,70

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)     26 832,43 33 414,70  
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4.2 Rahoituslaskelma 
 
 
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 295564,52 316 697,00
Tulorahoituksen korjauserät

295564,52 316 697,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
   Investointimenot                     -142 170,17 -291 709,63
   Pysyvien vastaavien                  0,00 1 261,41
   hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta                 -142 170,17 -290 448,22
Toiminnan ja invest. rahavirta          153 394,35 26 248,78

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          -3 161,12 -16 530,98
   Vaihto-omaisuuden muutos             
   Saamisten muutos                     630 647,17 -299 487,01
   Korottomien velkojen muutos          659 551,24 257 796,77
Muut maksuvalmiuden muutokset           1 287 037,29 -58 221,22

Rahoituksen rahavirta                   1 287 037,29 -58 221,22

RAHAVAROJEN MUUTOS                      1 440 431,64 -31 972,44

Rahavarojen muutos
   Rahavarat 31.12.                 4 192 086,31 2 751 654,67
   Rahavarat 1.1. 2 751 654,67 2 783 627,11
   Rahavarojen muutos 1 440 431,64 -31 972,44  
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4.3 Tase 
Tili                          31.12.2017  31.12.2016

T A S E 31.12.2017  31.12.2016

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

1.   Aineettomat oikeudet        190 463,86 203 163,35

2. Muut pitkävaikutteiset menot  17 113,01 26 618,21

Aineettomat hyödykkeet        207 576,87 229 781,56

II Aineelliset hyödykkeet

1. Kiinteät rakenteet ja  laitteet                    47 648,62 78 315,82

2.   Koneet ja kalusto           267 444,78 341 134,81

Aineelliset hyödykkeet        315 093,40 419 450,63

III Sijoitukset

1.   Osakkeet ja osuudet         16 464,16 16 464,16

Sijoitukset                   16 464,16 16 464,16

PYSYVÄT VASTAAVAT             539 134,43 665 696,35

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

II Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

1.   Myyntisaamiset              3 013 643,98 3 636 629,83

4.   Muut saamiset               720 279,91 644 733,14

5.   Siirtosaamiset              430 916,55 514 124,64

Lyhytaikaiset saamiset        4 164 840,44 4 795 487,61

IV Rahat ja pankkisaamiset       4 192 086,31 2 751 654,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT           8 356 926,75 7 547 142,28

VASTAAVAA   YHTEENSÄ 8 896 061,18 8 212 838,63

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

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

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

IV   Ed.tilikausien alijäämä     307 134,70 340 549,40

  Tilikauden alijäämä         -26 832,43 -33 414,70

OMA PÄÄOMA                    25 997,27 52 829,70

PAKOLLISET VARAUKSET

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

  Valtion toimeksiannot -4 487,85 -12 644,20

3.   Muut toimeksiantojen pääomat -24 491,12 -19 495,89

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT       -28 978,97 -32 140,09

E VIERAS PÄÄOMA

II Lyhytaikainen

3.   Saadut ennakot              0,00 -2 982,68

7.   Ostovelat                   -3 525 446,76 -2 834 160,29

9.   Muut velat                  -547 842,43 -605 878,59

10.   Siirtovelat                 -4 819 790,29 -4 790 506,68

Lyhytaikainen vieras pääoma   -8 893 079,48 -8 233 528,24

VIERAS PÄÄOMA                 -8 893 079,48 -8 233 528,24

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ -8 896 061,18 -8 212 838,63  
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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) Ei ilmoitettavaa. 
 
3) Ei ilmoitettavaa. 

 
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

 
Kuntayhtymässä on siirrytty sijaisten käytössä entistä enemmän työvoiman vuokraukseen. Tämän joh-
dosta henkilöstökulut ovat supistuneet ja muiden palvelujen ostot kasvaneet. Näiltä osin tiedot eivät ole 
vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen. 

 
5) Ei ilmoitettavaa. 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
6) Toimintatuotot tehtävittäin (ulkoiset) 
 

  2017 2016 
Hallinto  18.488 38.696 
Tukipalvelut 171.696 173900 
Perhepalvelut 5.815.872 5845.902 
Aikuispalvelut 15.398.090 15.866.458 
Vanhuspalvelut 21.934.531 22.415.938 
Erityispalvelut 15.275.701 15.121.757 
Ympäristöpalvelut 959.570 1.013.912 
      Yhteensä 59.573.948 60.476.563 

 
7) Verotulot eriteltyinä 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
8) Valtionosuudet eriteltyinä 
 Ei ilmoitettavaa. 
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9) Palvelujen ostot eriteltyinä 
 

 2017 2016 

Asiakaspalvelujen ostot 16 098 229 14 990 227 

Muiden palvelujen ostot 11 293 167 11 169 019 

Palvelujen ostot yhteensä 27 391 396 26 159 246 

 
10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukeminen. 

Ei ilmoitettavaa. 

11) 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. 
 

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

13) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti-
voitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-
tustappioista 

Ei ilmoitettavaa. 
 
14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 

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

sä 

 

2017 2016

Yhteismäärä 10 350 2 070  
 
16) Erittely poistoeron muutoksista 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät 
 Ei ilmoitettavaa. 
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19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti: 

Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset

aineettomat 
oikeudet

muut pit-
kävaikut-
teiset menot

ennakko-
maksut yhteensä

maa- ja 
vesialueet

rakennu
kset

kiinteät 
rakenteet ja 
laitteet

koneet ja 
kalusto

muut 
aineellis
et 
hyödyk.

ennakko- 
maksut ja 
kesk.er.h. yhteensä

osakkeet ja 
osuudet

muut 
lainasaa
miset yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 203 163,35 26 618,21 0,00 229 781,56 0,00 0,00 78 315,82 341 134,81 0,00 0,00 419 450,63 16 464,16 0,00 16 464,16

Lisäykset t ilikauden aikana 98 984,26 0,00 0,00 98 984,26 0,00 43 185,91 43 185,91

Rahoitusosuudet t ilikaudella

Vähennykset t ilikauden aikana

Siirrot erien välillä

T ilikauden poisto 111 683,75 9 505,20 0,00 121 188,95 30 667,20 116 875,94 147 543,14

Arvonalennukset ja palautukset

Poistamaton hankintameno 31.12. 190 463,86 17 113,01 0,00 207 576,87 0,00 0,00 47 648,62 267 444,78 0,00 0,00 315 093,40 16 464,16 0,00 16 464,16

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12. 190 463,86 17 113,01 0,00 207 576,87 0,00 0,00 47 648,62 267 444,78 0,00 0,00 315 093,40 16 464,16 0,00 16 464,16

Olennaiset lisäpoistot

Erit tely lisäpoistoista  
 
20 – 23) Omistukset muissa yhteisöissä ja saamiset niiltä 

Ei ilmoitettavaa. 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

 2017 2016 
Muut tulojäämät               0 0 
Muut siirtosaamiset           430 916,55 514 124,64 
  Siirtosaamiset               430 916,55 514 124,64 

 
 

Erittely, muut siirtosaamiset 2017 2016 
Jäsenkuntien tasauslaskut 84 727,64       182 264,04 

Työttömyysvakuutusrahasto 86 156,65       110 245,24 

KELA (sairauspäivärahat ym.) 114 252,97         98 779,29 

Ely-keskus kunt. työtoiminta 77 894,80         49 400,64 

Ely-keskus palkkatuet  13 644,74  

Työntek.tt.vak.maksut          32 808,43 

KEVA varhemaksu 42 549,26         27 631,86 

Vakuutusmaksut 2 883,41         11 472,00 

Muut 8 807,08            1 523,14 

Yhteensä 430 916,55       514 124,64   
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien 
välillä tilikauden aikana 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

  Peruspääoma                  254 305,00 254 305,00 
  Edellisten tilikausien alijäämä -307 134,70 -340 549,40 
  Tilikauden aijäämä          26 832,43 33 414,70 
OMA PÄÄOMA                     -25 997,27 -52 829,70 

 
 
Honkajoki 19 850,00 7,81 %

Jämijärvi 21 610,00 8,50 %

Kankaanpää 125 780,00 49,46 %

Karvia 27 790,00 10,93 %

Pomarkku 24 150,00 9,50 %

Siikainen 17 940,00 7,05 %

237 120,00 93,24 %

Osajäsenkunnat

Merikarvia 17 185,00 6,76 %

254 305,00 100,00 % 
 
26) Erittely poistoerosta 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
27) Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka 
erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
28 – 30) Erittelyjä 

Ei ilmoitettavaa. 
 

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

32) Ei ilmoitettavaa. 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
 

 2017 2016 
Maksamattomat palkat 315,13 0,00 
Kuntien eläkevakuutus          302.305,80 322.701,66 
Lomapalkkavaraus               3.697.228,49 3.832.111,02 
Muut siirtovelat               819.940,87 635.694,00 
  Siirtovelat                  4.819.790,29 4.790.506,68 
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Erittely, muut siirtovelat 2017 2016 
Jäsenkuntien tasauslaskut 507 300,00 364 254,86 
Menojäämäpalkat 291 314,71 243 275,76 
Jäsenmaksu 13 800,59 14 529,92 
Itsenäistymisvarat 7 026,05 13 154,31 
Muut 499,52 479,15 
Yhteensä 819 940,87 635 694,00 

 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
34 – 37) Ei ilmoitettavaa. 
 
38) Vuokravastuut 
 

 2017 2016 
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.3.2023 asti 0 - 
  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 0 - 
  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0 - 
Leasingvastuut yhteensä 48708,76 - 
  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 21458,07 - 
  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 36,47 - 
Yhteensä 48708,76 - 

 
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 
 
39 – 41) Ei ilmoitettavaa. 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12 
 

 2015 2016 2017 
Lukumäärä    
Kokoaikaiset 535 521 477 
Osa-aikaiset 85 71 79 
Yhteensä 620 592 556 
    
Prosenttiosuus %    
Kokoaikaiset 86,3 88,0 85,79 
Osa-aikaiset 13,7 12,0 14,21 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 

 
43) Ei ilmoitettavaa 
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44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenki-
lömaksut. 
 

 2017 2016 
Keskusta 628,35 310,7 

Kokoomus 274,20 134 

Kristilliset 62,20 56 

Perussuomalaiset 1220,60 983,4 

SDP 279,30 91 

Vasemmistoliitto 136,80 70 

Yhteensä 2601,45 1645,10 
 
45) Tilintarkastajan palkkiot 
 

  2017 2016 
BDO Audiator Oy     
Tilintarkastuspalkkiot 2654,00 2567,50 

Tilintarkastajan lausunnot   533,00 

Tarkstuslautakunnan sihteerin tehtävät 3728,00 3424,00 

Muut palkkiot     

Palkkiot yhteensä 6 382,00 6524,50 
 
46) Ei ilmoitettavaa 
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Eriytetyt tilinpäätökset 
 

  Talousarvio

1.1.-31.12.2017 2017 1.1.-31.12.2016 Muutos %

60 Ympäristöpalvelut

ULK+SIS TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

*         Myyntituotot               252 071 244 000 231 665 8,80

*         Jäsenkuntien maksuosuudet  661 952 756 800 748 969 -11,60

*         Maksutuotot                40 073 20 600 22 777 75,90

*         Tuet ja avustukset         1 379 1 600 3 832 -64,00

*         Muut toimintatuotot        4 095 6 200 6 670 -38,60

****    959 570 1 029 200 1 013 912 -5,40

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

*         Palkat ja palkkiot         -574 814 -611 300 -604 885 -5,00

**          Palkat ja palkkiot       -567 618 -594 600 -590 416 -3,90

  Henkilösivukulut

**          Eläkekulut               -136 344 -164 500 -142 388 -4,20

**          Muut henkilösivukulut    -35 194 -44 100 -44 945 -21,70

**        Muiden palvelujen ostot    -73 056 -72 500 -86 040 -15,10

**        Aineet,tarvikk,tavarat     -5 321 -6 400 -7 020 -24,20

**        Avustukset                 -33 198 -35 400 -33 664 -1,40

*          Muut kulut                -43 209 -41 600 -41 854 3,20

**        Muut toimintakulut         -43 209 -41 600 -41 854 3,20

***     Ulkoiset kulut yht           -893 940 -959 100 -946 328 -5,50

TOIMINTAKATE (ULKOINEN)      65 630 70 100 67 584 -2,90

Sisäiset erät

*         Sisäiset erät              -65 629 -70 100 -67 584 -2,90

****    -959 570 -1 029 200 -1 013 912 -5,40

TOIMINTAKATE                 0 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE                    0 0 0

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS             0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 0 0 0  
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PoSa Ympäristöpalvelut 

T A S E  
Tili                           31.12.2017  31.12.2016 Muutos  Muutos %  
VASTAAVAA 

 PYSYVÄT VASTAAVAT 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Lyhytaikaiset saamiset 
  Myyntisaamiset               85 632,97 36 960,41 48 672,56 131,7 % 
Lyhytaikaiset saamiset         

VASTAAVAA                      85 632,97  36 960,41 48 672,56 131,7 % 

  VASTATTAVAA 
 OMA PÄÄOMA 

Jäännöspääoma 303 149,33 361 804,10 -58 654,77 -16,2 % 
Ed.tilikausien yli/alijäämä    -277 346,84 -277 346,74 -0,10 0,0 % 
  Tilikauden ylijäämä          0,34 -0,10 0,44 -440,0 % 
OMA PÄÄOMA                     25 802,83 84 457,26 -58 654,43 -69,4 % 

VIERAS PÄÄOMA 
Lyhytaikainen vieras pääoma    
  Ostovelat                    -9 666,83 -4 411,19 -5 255,64 119,1 % 
Lomapalkkavelka             -101 768,97 -117 006,48 15 237,51 -13,0 % 
  Siirtovelat                  
Lyhytaikainen vieras pääoma    
VIERAS PÄÄOMA                  -111 435,80 -121 417,67 9 981,87 -8,2 % 

VASTATTAVAA                    -85 632,97  -36 960,41 -48 672,56 131,7 % 

PoSa Ympäristöpalvelut 

RAHOITUSLASKELMA  
 2017 2016 

Tulorahoitus 
 Liikeylijäämä/-alijäämä 0,34 -0,10 

Poistot 0,00 0,00 
0,34 -0,10 

Investoinnit 
 Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto 0,00 0,00 

Tulorahoitus ja investoinnit, ne t-
to 0,34 -0,10 

Rahoitustoiminta 
 Oman pääoman muutos -58 654,43 -14 641,28 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
  Lyhytaikaisten saamisten muutos 48 672,56 20 260,29 

Rahoitustoiminta netto -9 981,87 5 619,01 

Vaikutus PoSan kassavaroihin -9 981,53 5 618,91 
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Luettelot ja selvitykset 

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2017 
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) 



Allekirj oitus

Kankaanpäässä 27.3.20 1$
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