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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
 

1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus 
 
Suomen talouden kehitys hidastui vuonna 2019 arvioitua voimakkaammin. Talouden kehitykseen vai-
kuttaa maailmantalouden epävarmuus ja tätä epävarmuutta lisää paraikaa pandemiaksi määritelty koro-
navirus.  
 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen kaaduttua pääministeri Antti Rinteen hallitus rajasi tulevan uudis-
tuksen sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen. Pääministeri vaihtui jälleen syksyllä, ja 
Sanna Marinin hallitus käynnisti uudistuksen marraskuussa.  
 
Satakunnassa kunnat linjasivat keväällä 2019, että vapaaehtoista maakunnallista valmistelua ei jatketa, 
mutta hallituksen linjauksen mukaan käynnistettiin myös Satakunnassa hankehaun valmistelu.   
 
PoSassa tilinpäätösvuosi 2019 on ollut henkilöstön suuren vaihtuvuuden ja muiden ongelmien vuoksi 
vaikea ja vaikeudet tulevat heijastumaan korjaavista toimista huolimatta pitkälle eteenpäin. 
 
Kuntayhtymään laadittiin keväällä 2019 omaehtoisesti talouden tasapainotussuunnitelma 2019-2021. 
Lisäksi laadittiin Kankaanpään kaupungin esityksestä ulkopuolisten konsulttien avustamana toiminnan 
ja talouden sopeuttamisohjelma vuosille 2020-2021. Ulkopuolisen konsulttifirman esittämä taloudenta-
sapainotusohjelman säästötavoite vuosille 2020-2021 on yhteensä n. 2,1Me verrattuna TP 2018 toteu-
maan. Euromääräisestä kokonaistavoitteesta vuodelle 2020 PoSa on saavuttanut jo vuoden 2019 aikana 
839 178 €.  
 
Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut toteutuivat talousarviovuonna ennakoitua pienempinä 60,22 Me 
(61,58 Me v. 2018), lisäksi PoSan kuntalaskutus väheni talousarviovuonna 99 951 € PoSan laskuttaessa 
jäsenkuntiaan 49,73 Me (50,57 Me v. 2018). 
 
Kaikkiaan tuloslaskelma osoittaa PoSan tilikaudelle 2019 alijäämää 416 889,45 € (v. 2018 tuloksena n. 
12 000 € ylijäämä). Vuoden 2019 alijäämä selittyy asumispalveluiden ennakkoperintää koskevan mak-
sun varauksella (varaus 430 000 €). Mikäli asumispalveluiden ennakkoperinnän lasku ei toteudu, osoit-
taa PoSan tuloslaskelma tilikaudelle 2019 ylijäämää 13 110,55 €. 
 
Kuntayhtymän kokonaiskustannukset olivat 60,22 Me (61,58 Me v. 2018). Vähennystä vuoteen 2018 
verrattuna oli 1,36 Me.  
Tulosta heikensi myyntituottojen supistuminen 1,2 Me sekä maksutuottojen supistuminen 553 951 €. 
 
Kertomusvuonna PoSan henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua alemmalla tasolla. Tähän on vaikuttanut 
mm. tiettyjen virkojen ja tehtävien täyttämättä jättämiset henkilöiden irtisanouduttua. Lisäksi palvelujen 
ostot toteutuivat alkuperäistä arviota alhaisimpina. 
 
Kuntakohtaisesti kuntalaskutuksen muutos v.2017-2019 vaihteli suuresti;  
Kunta  TP 2017 €  TP 2018 €  TP 2019 € muutos% 

2017/2018 
muutos% 
2018/2019 

Honkajoki  3 930 798  4 583 125   4 278 423  +16,6 -6,6 
Jämijärvi  4 906 763  4 635 050  4 602 321  -5,5 -0,7 
Kankaanpää  24 063 421  25 813 508  25 467 191  +7,3 -1,3 
Karvia  5 686 594  6 218 138  6 019 266  + 9,3 -3,2 
Pomarkku  5 693 924  5 733 625  5 705 510  + 0,7 -0,5 
Siikainen  3 782 364  3 488 840  3 553 110  -7,8 1,8 
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Koronapandemia ja maailmantalouden yleinen heikkeneminen aiheuttavat jääväämättä myös julkisen 
talouden alijäämän kasvua vuonna 2020. Ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon tuotta-
vuutta kohentavia toimia julkinen talous pysyy myös tulevina vuosina alijäämäisenä. Yhteistoiminta-
alueemme kuntien vaikea taloudellinen ahdinko tulee heijastumaan myös PoSan toimintaan.  
 
PoSa-kuntien ikääntyvä väestö ja aleneva väestömäärä johtavat siihen, että palveluiden maksajien lu-
kumäärä vähenee, mikä osaltaan aiheuttaa haasteen palveluverkon ylläpitämiselle. Toisaalta Kankaan-
pään kaupungin tekemän merkittävän investoinnin Tapalan peruspalvelukeskukseen toivotaan tuovan 
elinvoimaa ja uusia asukkaita houkuttelevaa vetovoimaa koko Pohjois-Satakunnan alueelle. 
 
Kuluneen vuoden aikana jatkoimme laaja-alaista sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystyötä, jonka ta-
voitteena on vastata tulevan sote-uudistuksen asettamiin haasteisiin. Palvelukokonaisuuksien kehittä-
mistyö jatkuu sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistelmäpalvelu-
jen näkökulmasta.  
  
Tulevaisuudessa tavoitteenamme on saada olemassa olevat resurssimme entistä tuottavammin ohjattua 
kasvaviin palvelun tarpeisiin. Tosiasiat tunnustamalla, tulevaisuuteen vahvasti nojaten sekä yhteisellä 
tekemisellä uskon, että PoSan tulevaisuus tulee olemaan positiivinen ja vakaampi. Toivon, että esimerk-
kimme mahdollistaa aktiivisen kehittämisen laaja-alaisesti yhteistoiminta-alueemme kaikille tekijöille.  
Kuntayhtymän toiminnan näkökulmasta emme ole vaipuneet epätoivoon vaan ajatelleet, että meillä on 
kuitenkin ohjat ja ratkaisut omissa käsissämme. Vaikka talouden tasapainottamisessa on tulevaisuudessa 
vaikeitakin leikkauksia edessä, ei hyvä palvelutasomme saa romahtaa taikka merkittävästi heikentyä.  
 
Kiitos henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä teille kaikille toimijoille ja eri tahoille, jotka olette teh-
neet merkityksellistä työtä PoSan ja laaja-alaisesti yhteistoiminta-alueemme kuntalaisten terveydenhuol-
lon parhaaksi. 
 
 
 
 
Jaana Männikkö, kuntayhtymäjohtaja 
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Yleistä toiminnasta vuonna 2019 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen; 
Hallinto- ja tukipalveluiden palvelutoiminnot hoidettiin hyvin. Haastetta aiheuttivat henkilöstön ikään-
tyminen sekä lisääntyvät sairauslomat.   
Jämijärven laitoshuollon osalta suunniteltiin tulevaa vanhainkodin siirtymistä omasta palveluntuotan-
nosta yksityiselle toimijalle vuoden 2020 alussa. Tietojärjestelmien osalta potilastietojärjestelmäuudis-
tukseen valmistauduttiin resurssilisäyksellä 1 htv. 
 
Perhe- ja aikuispalvelut 
 
Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen; 
Perhe- ja aikuispalveluiden terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintojen yhdistyminen jatkui. 
Palveluja kehitettiin koko Satakunnan alueella yhtenäisesti erilaisten hankkeiden avulla. Lapsi- ja perhe-
työssä sovittiin kirjaamiskäytännön muutoksesta. 
Perhe- ja aikuispalveluissa sosiaalipalvelun työtehtävät ovat kaikilta osin lakisääteisiä ja juridisesti oh-
jattuja. Toiminnan tavoitteena on ollut palvelutoiminnan yhtenäistäminen koko sosiaalipalvelualueella, 
tiimien keskinäisen toiminnan lisääminen sekä erilaisten lakisääteisten toimintojen toimeenpano annet-
tujen säädösten ja määräaikojen puitteissa.  
Lasten ja perheiden palveluissa painopistettä siirrettiin entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja 
varhaiseen puuttumiseen. 
Perhe- ja aikuissosiaalityön toimintaa tarkasteltaessa kokonaisuutena on havaittavissa vammais- ja kehi-
tysvammapalveluja saavien asiakasryhmien palvelukysynnän ja kustannusten jatkuvaa nousua. 
Jäsenkuntien peruspalvelukeskuksissa toteutettiin sulut kesä-heinäkuun aikana siten, että täydellinen 
sulku kussakin palvelukeskuksessa oli kestoltaan kolme viikkoa ja vuodenvaihteen aikaan kaksi viik-
koa. 
Eläköitymisten aiheuttamat resurssivajeet on pyritty ratkaisemaan sisäisillä siirroilla.  
Asumispalveluiden asiakaskertymä on vaihdellut suuresti. Palveluun tullaan nuorempana kuin esimer-
kiksi vanhuspalveluiden asumispalveluiden piiriin. Lupavalvontoja tehostettiin, tarkastuksilla nousi 
esiin erityisesti tarvetta valvoa lääkehuoltoa ja henkilöstömäärän riittävyyttä. Suurelta osin palveluiden 
laatu oli hyvää. 
Perhepalveluissa palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-joulukuulta 2019 mukaan perhepalvelujen 
menojen toteutuma oli 95,10 %, tulojen toteutuma 75,80 % ja nettototeuma 95,78 %. Nettomenot alit-
tuivat 264 803 € palvelusopimukseen nähden. 
 
Palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-joulukuulta 2019 mukaan aikuispalvelujen menojen toteuma 
oli 103,52 %, tulojen 88,93 % ja nettototeuma 105,61 %. Nettomenot ylittyivät 762 496 € palvelusopi-
mukseen nähden.  
 
Vanhuspalvelut 
 
Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen; 
Vanhuspalveluissa ensisijaiset palvelut pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa 2014-2020 noudatettiin edelleen toiminnan suunnittelun ja toteut-
tamisen pohjana.  
Kotiin kuntoutusyksikön toiminta jatkui ja näin saatiin positiivista vaikutusta asiakkaan kotona selviy-
tymiseen. Palveluseteli on käytössä omaishoidon lomapäivien lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä koti-
hoidossa ja asiointipalveluissa. Kotihoidossa kotihoidon optimointi -mobiilijärjestelmä toimii vakiintu-
neesti koko alueella. Järjestelmän avulla henkilöstöresursseja on pystytty entistä paremmin ohjaamaan 
tarpeen mukaisesti. Optimointijärjestelmän kautta saavutettu kokonaistehokkuus alueella on nykyisellä 
henkilöstön määrällä maksimissaan. Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2019 säännöllisessä hoi-
dossa 247 (282 v. 2018), lyhytaikaishoitopaikkoja oli 26. Ympärivuorokautisen hoitopaikan saaminen 
kesti pääsääntöisesti kolme kuukautta, odotusajan keskiarvon ollessa 23 (19,2) vuorokautta. 
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Tulosalueen menot toteutuivat 94,18 %, tulot 89,25 %, nettototeuman ollessa 95,82 %. Tulosalueen 
budjetti alittui 715 983 €. 
 
Erityispalvelut 
 
Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen; 
Painopistealueena erityispalveluissa oli avopalvelut ja ennaltaehkäisevät palvelut. Toimintakauden ai-
kana erityispalvelujen toimintaa hallitsi vapun aikaan aloitettu Tapalan peruspalvelukeskuksen perus-
korjaus. Toimenpideosasto suljettiin ja kotisairaala siirtyi sairaalan osastolta vapautuneisiin tiloihin. 
Erikoislääkäritoiminta siirrettiin väistötiloihin. Kahden osaston paikkalukua alennettiin 60 paikasta 48 
paikkaan. Kotisairaalatoimintaa tehostettiin, siten että potilaan osastohoitoon tarvittava aika jäi mahdol-
lisimman lyhyeksi.  
Päivystystoiminta siirtyi 1.1.2019 Terveystalolle. Oma röntgenyksikkö ja –henkilöstö siirtyivät liik-
keenluovutuksella Satadiagille 1.6.2019, jonka jälkeen kuvantamispalvelut ovat olleet ostopalveluja 
PoSalle. 
Erikoislääkäritoiminta jatkui laajana. Palveluita tarjosivat lastenlääkäri, geriatri, keuhkolääkäri, röntgen-
lääkäri ja kirurgi. Lisäksi Tapalan peruspalvelukeskuksessa on käynyt myös fysiatri, ja lääkäreillä on 
ollut mahdollisuus konsultoida psykiatria potilasasioissa henkilökohtaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. 
Suun terveydenhuollon palvelut otettiin vuoden 2019 alussa kokonaan omaksi toiminnaksi. Hammas-
lääkäritilanne pysyi kuluneen vuoden aikana hyvänä. Kiireettömän hoidon jonotilanne suun terveyden-
huollossa PoSan alueella oli koko vuoden noin 4,5 - 5,5 kuukautta.  
 
Tulosalueen menot toteutuivat 97,09 %, tulot 83,60 %, nettototeuman ollessa 100,87 %. Tulosalueen 
budjetti ylittyi 104 908 €. 
 
Ympäristöpalvelut 
 
Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen; 
Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut ja erityisesti ympärivuorokautinen päivystys isolla alueella 
toimi edelleen hyvin, vaikka pieneläinpäivystyksen eriyttämisen takapäivystyssopimus irtisanottiin tou-
kokuussa. Asiakasvalituksia ei tullut. Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui hyvin (95 %) 
huomioiden se, että terveystarkastajien viroissa oli edelleen vaihtuvuutta vanhempainvapaiden johdosta. 
Terveysvalvonnan toiminnan yhdenmukaistamisessa onnistuttiin myös hienosti. Ympäristönsuojelun 
valvontasuunnitelma toteutui toiminnassa olevien kohteiden osalta hyvin, samoin lupa- ja ilmoitusasioi-
den käsittely hoitui hyvin.  
 
Tulosalueen menot toteutuivat 101,11 %, tulot 99,31 %, nettototeuman ollessa 101,83 %. Tulosalueen 
budjetti ylittyi 13 431 €. 
 
Kuntamaksuosuudet 
 
 Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen PoSa yht. Merikarvia 
Väestö 2019 1 627  1 731 11 319 2 346 2 092 1 433 20 548 3 068 
Väestön  
%-os PoSas-
ta 

7,9 8,4 55,1 11,4 10,2 7,0 - - 

Kunnan  
%-os. ku-
luista 2019 

8,6 9,3 51,2 12,1 11,5 7,2 - 0,1 

Kunnan %-
osuus ku-
luista 2018 

9,06 9,17 51,05 12,30 11,34 6,9 - 0,22 

Kunnan %-
osuus ku-
luista 2017 

8,16 10,19 49,97 11,81 11,82 7,85 - 0,19 
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TOIMINTAKULUT 
 
TOIMINTAKULUT v. 2019 v. 2018 v. 2017 v. 2016 v. 2015 
    Palkat ja palkkiot              -19 707 955 -19 776 306 -19 185 670,84 -20 320 660,96 -22 410 360,28 

  Henkilösivukulut € € € € € 

    Eläkekulut                      -3 635 908 -3 920 453 -3 887 639,21 -3 977 601,80 -4 278 125,12 

    Muut henkilösivukulut          -759 428 -872 823 -1 068 463,71 -1 328 406,29 -1 358 038,03 

  Asiakaspalvelujen ostot          -16 297 655 -17 824 073 -16 098 228,87 -14 990 227,21 -13 652 566,30 

Muiden palvelujen ostot -11 441 357 -11 397 947 -11 293 167,24 -11 169 018,96 -8 618 482,71 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 488 884 -2 457 382 -2 350 599,56 -2 241 430,96 -2 248 653,99 

Avustukset -3 791 249 -3 571 226 -3 570 766,91 -4 270 962,31 -4 203 562,91 

Muut toimintakulut -2 434 743 -2 162 155 -1 841 988,62 -1 909 652,78 -1 777 037,52 

Yhteensä -60 221 930 -61 583 494 -59 296 524,42 -60 207 961,27 -58 546 826,86 

 
 
PALVELUALUEITTAINEN 
KUSTANNUSKEHITYS 

TP 2019 € TP 2018 € TP 2017 € muutos € 
2018 / 2019 

muutos € 
2017 / 2018 

Perhepalvelut 6 009 084 6 822 994 5 534 606 -813 910 1 288 388 
Aikuispalvelut 14 359 658 14 617 415 13 565 028 -257 756 1 052 387 
Vanhuspalvelut 16 395 955 16 392 906 16 387 627 3 049 5 279 
Erityspalvelut 12 216 610 12 071 553 12 006 018 145 057 65 535 
Ympäristöpalvelut 746 570 662 188 661 951 84 382 237 
YHTEENSÄ 49 727 877 50 567 055 48 155 231 -839 178  2 411 824 
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JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 2009-2019 
 

Kuntien netto- 
maksuosuuksien kehitys 

PoSa YHTEENSÄ muutos  
ed.v. % 

HONKAJOKI muutos  
ed.v. % 

TP 2019 49 727 877 € 1,7 % 4 278 423 € 6,6 % 

TP 2018                            50 567 055 € 5,0 %                                            4 583 125 € 16,6 % 

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 €  

TP 2018€/asukas 2 384 €  2 684 €  

TP 2019 €/asukas 2 420 €  2 629 €  

 JÄMIJÄRVI  KANKAANPÄÄ  

TP 2019 4 602 321 € -0,7 % 25 467 191 € -1,3 % 

TP 2018                              4 635 059 € -5,5 %                                        25 813 508 € 7,3 % 

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 €  

TP 2018/asukas 2 482 €  2 228 €  

TP 2019/asukas 2 659 €  2 250 €  

 KARVIA  SIIKAINEN  

TP 2019 6 019 266 € -3,2 % 3 553 110 € 1,8 % 

TP 2018                              6 218 138 € 9,3 %                                        3 488 840 € -7,8 % 

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 €  

TP 2018 / asukas 2 587 €  2 363 €  

TP 2019 /asukas 2 566 €  2 479 €  

 POMARKKU  MERIKARVIA  

TP 2019 5 705 510 € -0,5 % 102 056 € 7,7 % 

TP 2018                             5 733 625 € 0,7 %                                                94 768 € 3,7 % 

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 2016 €/asukas 2 563 €  - - 

TP 2017/asukas 2 552 €  - - 

TP 2018 / asukas 2 647 €  - - 

TP 2019 /asukas 2 727 €  - - 
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1.2 Kuntayhtymän talous 
 

Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
Tilin nimi 2019 2018 

1000 € 1000 € 

Toimintatuotot 59 972 61 834 
Toimintakulut -60 222 -61 583 
Toimintakate -249 251 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 
Muut rahoitustulot 32 36 
Korkokulut -4 0 
Muut rahoituskulut -15 -20 

Vuosikate -236 267 

Poistot ja arvonalentumiset -181 -254 
Tilikauden tulos -417 13 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -417 13 
 
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
 
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 99,6 100,4 
Vuosikate/Poistot, % 131 105 

 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön) 
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Toiminnan rahoitus 
 
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
Tilinimi 2019 2018 
  1000 € 1000 € 

Toiminnan rahavirta 
Vuosikate -236 267 
Tulorahoituksen korjauserät 418 0 

Investointien rahavirta 
Investointimenot 0 -51 
Käyttöomaisuuden myynnit 41 0 

Toiminnan ja investointien rahavirta 222 216 

Rahoituksen rahavirta 
Muut maksuvalmiuden muutokset 3 321 -2 401 
Rahoituksen rahavirta 3 321 -2 401 

Rahavarojen muutos 3 543 -2 185 

Rahavarojen muutos 
Rahavarat 31.12. 5 550 2 007 
Rahavarat 1.1. 2 007 4 192 

3 543 -2 185 

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 741 447 
Investointien tulorahoitus, % 525,93 
Laskennallinen lainanhoitokate -54,6 
Lainanhoitokate -54,6 2 
Kassan riittävyys, pv 33,6 11,9 
Asukasmäärä 20 548 21 209 

 
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 
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
 
VASTAAVAA 2019 2018 VASTATTAVAA 2019 2018 
  1000 € 1000 €   1 000 € 1 000 € 

          
A PYSYVÄT VASTAAVAT 126 335 A OMA PÄÄOMA -430 -13 
I Aineettomat hyödykkeet 43 120 I Peruspääoma 254 254 
2. Tietokoneohjelmistot 43 112 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -268 -280 

3. Muut pitkävaikutteiset menot 0 8 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/  
ALIJÄÄMÄ 

-417 13 

            
II Aineelliset hyödykkeet 67 199       
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 0 19 C PAKOLLISET VARAUKSET 430   
4. Koneet ja kalusto 66 180 2. Muut pakolliset varaukset 430   
            
III Sijoitukset 16 16 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 32 29 
1. Osakkeet ja osuudet 16 16 1. Valtion toimeksiannot 20 7 
      3. Muut toimeksiantojen pääomat 11 22 
            
      E VIERAS PÄÄOMA 8 444 8 831 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 349 8 512       
I Vaihto-omaisuus 0 0 II Lyhytaikainen 8 444 8 831 
1. Aineet ja tarvikkeet 0 0 5. Saadut ennakot 7   
      6. Ostovelat 2 845 3 345 
II Saamiset 2 798 6 505 7. Muut velat 430 627 
Lyhytaikaiset saamiset 2 798 6 505 8. Siirtovelat 5 161 4 859 
1. Myyntisaamiset 1 570 5 488       

3. Muut saamiset 422 692 VASTATTAVAAYHTEENSÄ 8 475 8 847 
4. Siirtosaamiset 807 325 
IV Rahat ja pankkisaamiset 5 550 2 007 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 475 8 847 
 
TASEEN TUNNUSLUVUT: 2019 2018 
Omavaraisuusaste, % -5,1 -0,1 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,1 14,3 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 14,1 14,3 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€ -685,0 -268,0 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -33,3 -12,6 

Lainakanta 31.12., 1 000€ 0 0 

Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 € 9 908 

Lainasaamiset, 1 000€ 0 0 

Asukasmäärä 20 548 21 209 
 
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut 
ennakot)  
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot  
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)  
Lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + 
Vuokravastuut 
Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
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Kokonaistulot ja -menot 
 
TULOT 1000 € MENOT 1000 € 

Toiminta   Toiminta   

Toimintatuotot 59 972 Toimintakulut 60 222 

Korkotuotot 0 Korkokulut 4 

Muut rahoitustuotot 32 Muut rahoituskulut 15 

Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 
  Pakollisten varausten muutos -430 

-12-1212 - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) -430 
 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutusvoitot 

-12 
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustappiot 

0 

  

Investoinnit Investoinnit 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo-
vutustulot 

41 Investointimenot 
 

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta 

Kokonaistulot yhteensä 60 033 Kokonaismenot yhteensä 59 811 
 
Täsmäytys: 
Kokonaistulot – Kokonaismenot = 60 033 – 59 811 = 222 
Rahavarojen muutos – Muut maksuvalmiuden muutokset = 3 543 – 3 321 = 222 
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Tuloksen käsittely ja talouden tasapaino 
 
Tilikauden tulos on alijäämäinen 416 889,45 euroa. Alijäämä selittyy asumispalveluiden ennakkoperin-
tää koskevan maksun varauksella. Mikäli asumispalveluiden ennakkoperintämaksua ei tule verohallin-
nolle maksettavaksi, osoittaa PoSan tuloslaskelma tilikaudelle 2019 ylijäämää 13 110,55 €. 
 
Yhtymähallitus esittää tilikauden alijäämän 416 889,45 euroa kirjattavaksi taseen oman pääoman 
yli/alijäämätilille.  
 
Vuoden 2019 tuotebudjetti laadittiin voimassa olleen ja ennustetun palvelutarpeen kehityksen mukaises-
ti. Uutta alijäämää ei palvelusopimuksen tuotteissa syntynyt (nettokustannukset laskutetaan toteutuneen 
mukaisina jäsenkunnilta). Alijäämäkirjaus syntyi 1/2020 huomatusta ennakkoperintämaksun varaukses-
ta.  
 
Taseessa on aiemmilta vuosilta noin 268 000 euron alijäämä, joka on seurausta pääasiassa työterveys-
huollon tappiollisista tuloksista aiemmilta vuosilta. Työterveyshuolto ulkoistettiin tilivuoden 2014 jäl-
keen. Muun toiminnan osalta kattamattomia alijäämiä ei ole. PoSan peruspääoma on 254 305 euroa, 
oma pääoma on noin 430 000 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. Voimassa olevien säännösten mukaan 
alijäämä tulee kattaa viimeistään tilivuotena 2020. 
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1.3 Kuntayhtymän henkilöstö 
 
Kuntayhtymässä on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös. 
 

 
 
  2019 2018 
Kokoaikaiset hlömäärä 488 475 
Osa-aikaiset hlömäärä 63 73 
Yhteensä 551 548 
Kokoaikaiset %-osuus 88,6 86,7 
Osa-aikaiset %-osuus 11,4 13,3 
Yhteensä 100 100 

 
HENKILÖSTÖKULUT 2019 2018 

Palkat ja palkkiot 19 707 955,62 19 776 305,96 
Henkilöstösivukulut 4 395 337,64 4 793 276,28 
  Eläkekulut 3 635 908,95 3 920 453,27 
  Muut henkilösivukulut 759 428,69 872 823,01 

 
Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot ja päiviin koko hen-
kilöstön poissaolot. 
  2019 2018 
Kalenteripäivät 10132 10061 
Sairauspoissaolopv/hlö/v 19,19 18,36 
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1.4 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2019 
 
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. Sisäi-
seen 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.  
 
Keväällä 2019 BDO:lta pyydetyssä sisäisen valvonnan tarkastuksessa havaittiin puutteita sosiaalipalve-
lujen osalta asumispalvelujen ennakonperintärekisterin säännönmukaisten tarkastusten toteutumisessa. 
Sosiaalipalvelua koskevassa sisäisen valvonnan tarkastuksessa huomattiin yhden asumispalvelun tuotta-
jan kuulumattomuus ennakonperintärekisteriin. Ostajan vastuulla (PoSa) on kuitenkin maksuhetkellä 
tarkastaa myyjän rekisterimerkinnät ja tilittää ennakonpidätys, mikäli palvelun tuottaja ei ole ennakko-
perintärekisterissä. PoSan olisi näin ollen kuulunut tehdä 13 %:n pidätys aina laskun loppusummasta ja 
tilittää osuus verottajalle. Ko. tuottajan maksuista on ennakonpidätyksiä alettu tehdä 2/2020 lähtien. 
Tilintarkastajan kanssa on sovittu, että vuoden 2019 tilinpäätökseen tehdään alustava 430 000 euron 
varaus koskien asumispalvelun ennakonpidätyksiä.  
Tilinpäätökseksi vuodelle 2019 muodostuisi ilman ko.varausta n. 13 000 €:n ylijäämä. 
 
Vuoden 2019 aikana PoSa on raportoinut toiminnastaan ja taloudestaan erityisesti alkuvuoden aikana 
säännöllisesti. Loppuvuoden aikana talousjohtajan vaihtuminen (11/2019) vaikeutti raportointia ja ajan-
tasaisen tiedon saantia sekä haastoi myös tilinpäätöksen valmistumisen aikataulun.  
Kaiken kaikkiaan tilinpäätöksen valmistumisen näkökulmasta PoSassa on ollut vuoden aikana tavallista 
enemmän toiminnallisia vaikeuksia myös muusta henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen. Tilanteeseen 
nähden kuntalaskutuksen ja tilinpäätöstietojen kokonaisuuden valmistuminen ajallaan on ollut erittäin 
haasteellista.  
 
Riskienhallinta 
PoSan riskienarviointi on suoritettu alun perin järjestelmällisesti vuonna 2012, jonka jälkeen on tehty 
satunnaisia päivityksiä. Tilikauden 2019 aikana PoSan riskienarviointi on päivitetty järjestelmällisesti 
kaikissa toimintayksiköissä. Aineelliset ja vastuuriskit tarkistetaan vuosittain vakuutusyhtiön edustajan 
kanssa. 1.7.2018 alkaen vakuutusturvaa on tuottanut Protector Forsikring ASA. Kuntayhtymä on va-
kuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin se on katsottu jär-
keväksi. 
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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 edelleen henkilöstön 
ja erityisesti erityisosaamista vaativien avainryhmien saatavuus. 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista 2019 
PoSan toimintaympäristössä on useita epävarmuustekijöitä, joihin PoSan toimijoilla ei ole merkittävästi 
vaikutusmahdollisuuksia.  
Tämän hetkinen globaali epävarmuustekijä on koronavirus, jonka arvioidaan vaikuttavan erittäin laajasti 
ja moniin eri osa-alueisiin tulevaisuudessa. Mitä todennäköisimmin taloudelliset vaikutukset ylettyvät 
myös Pohjois-Satakunnan kuntien talouteen, esimerkiksi verotulojen alenemana.  
Tulopohjan rapautuminen vaikuttaa suurelta osin kuntien maksuvalmiuteen mm. sosiaali- ja terveyspal-
veluissa, sillä niiden tarve ja kustannukset ovat pitkään olleet suurin ratkaiseva tekijä kuntataloudessa. 
Maakuntauudistus kaatui ja uuden hallituksen sote-uudistus käynnistyi tilinpäätösvuonna. Mikäli uudis-
tus toteutuu ja palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle ja rahoitettavaksi, merkitsee se suurta muutosta 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmään. Pohjois-Satakunnan kuntien näkökulmasta 
myös kuntalaisten palveluiden saavutettavuus uudistuksen toteutuessa on riski, vaikka uudistus pohjau-
tuukin lähellä tuotettujen palveluiden vahvistamiseen.   
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirto Kankaanpään kaupungilta ulkopuoliselle toimijalle 
vähensi vaikutusmahdollisuutta palveluntuottajan toimintaan. PoSa siirtyi KuntaPron asiakkaaksi vuo-
den alusta. Toiminnallisesti muutos käynnistyi odotetusti ja edellinen tilinpäätös ja muut vanhaan järjes-
telmään liittyvät toimet saatettiin loppuun. KuntaPron fuusioiduttua Taitoaan keväällä syntyi Sarastia. 
Fuusion myötä yhtiön toimintatavat ja PoSan yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet useampaan kertaan ja toi-
mintojen sujuvuus on kärsinyt. Erityisesti henkilöstöhallinnon osalta palkkalaskelmia on jouduttu kor-
jaamaan pitkin vuotta. 
Vuosi 2019 on ollut haastava talouden seurannan osalta. Viranhaltijat opettelivat uusia järjestelmiä ja 
uutta kirjaussuunnitelmaa, joten korjauksia kirjauksiin on tehty kuluvan vuoden aikana tavallista enem-
män. Asia on työllistänyt henkilöstöä merkittävästi. Muutokset toimintatavoissa ovat vaikeuttaneet 
myös talouden seurantaa ja vertailtavuutta edellisiin vuosiin.  
 
PoSan toiminnassa riskit liittyvät henkilöstömäärän vähennykseen ja osaamiseen suhteessa tehtävien 
muutoksiin.  
Erityisiä haasteita tilinpäätösvuonna 2019 ovat olleet sosiaalipalvelujen siirtyminen väistötiloihin, hen-
kilöstön vaihtuvuus mm. lastensuojelussa ja rekrytointipula sosiaalipalveluissa. Ammatillisen tuen tarve 
vaikeutuneissa asiakastilanteissa on edelleen kasvava. Osittaista helpotusta sosiaalipalvelujen henkilös-
tön työmäärään toi virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen siirto osaksi Satakunnan sosiaalipäivystystä vas-
taamaan lain ja asetuksen määrettä saada kaikki tarvittava apu samasta numerosta viipymättä.   
Vapun aikaan Tapalassa alkoi iso laajennus- ja perusparannusremontti, joka vähensi käytettävissä olevia 
tiloja huomattavasti.  
PoSan röntgenyksikkö ja –henkilöstö siirtyivät liikkeenluovutuksella Satadiagille 1.6.2019.  
Lifecare-potilastietojärjestelmä (Effican tilalle) otettiin käyttöön helmikuussa.  
Tilinpäätösvuonna käynnistettiin uuden Omaolo-palvelun käyttöönoton valmistelu, palvelu on tarkoitus 
aloittaa yhteisesti koko Satakunnassa maaliskuussa 2020.  
Talousjohtajan vaihtuminen 11/2019 vaikeutti talouden ajantasaista seurantaa. Erityisen uuden haasteen 
vuoden 2019 tilinpäätösvalmisteluun aiheutti uuden virassa aloittaneen talousjohtajan yllättävä irtisa-
noutuminen 2/2020. 
Honkajoki ja Kankaanpään kaupunki selvittävät kuntaliitosta, mikä toteutuessaan tuo muutoksia seudun 
yhteistyörakenteisiin, mm. PoSan perussopimukseen. 
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Sopimustoiminta 
Erittäin suuri osa eli lähes puolet kuntayhtymän toimintakuluista on ostopalveluja. Voimakkaimmin 
kasvavia ovat asiakaspalvelujen ostot, joka on pääosin toiminnallista alihankintaa. Sopimustoiminnan 
onnistuminen on tärkeää toiminnan ja talouden kannalta. Tarvikehankinnat suoritetaan suurelta 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 yhdeksän kertaa. 
Tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy ja vas-
tuutarkastajana 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 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) -12 -19 
Sisäiset erät, tulot 12 19 
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 neljä kertaa. 
 
Yhtymähallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta 
sekä mm. sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallituk-
sen esittelijänä toimi kuntayhtymäjohtaja. Yhty-
mähallitus kokoontui 11 kertaa. 
 
Yksilöön kohdistuvien, lähinnä sosiaalitoimen 
alaan kuuluvien viranhaltijapäätösten muutoksen-
hakuelimenä on oikaisuvaatimuslautakunta. Lau-
takunta kokoontui viisi kertaa. 
 

Ympäristöpalvelujen operatiivisesta toiminnasta 
ja hallinnosta vastaa ympäristö- ja terveyslauta-
kunta, johon kuuluu jäsen myös osajäsenkunnasta. 
Lautakunta kokoontui neljä kertaa. Tämän lauta-
kunnan kulut kohdistetaan ympäristöpalvelujen 
hallinnon kustannuspaikalle. 
 
Yhtymävaltuusto: 
Honkajoki: 
Tapio Rauhala, Pauli Saarinen, Salli Vuori 
Jämijärvi: 
Josefiina Koivunen, 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 
Jukka Koskinen 
Olavi Leppänen 
Petra Mäensivu 
Teuvo Roskala 
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 
Jorma Heikkilä 
Emmi Kangas 
Petra Mäensivu 
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Janne Paloviita 
Päivi Suominen 
Toni Tolonen 
Heta Östergård 
 
Talouden toteutuminen 
 
Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus 
Talous (1.000 €) TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) -39 -33 
Sisäiset erät, tulot 39 33 
Tulos 0 0 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta 
Talous (1.000 €) TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) -4 -3 
Sisäiset erät, tulot 4 3 
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, henkilöstöpäällikkö, hallin-
tosihteeri ja potilasasiamies-toimistosihteeri. Ta-
lous- ja palkkahallinnon palvelut hankittiin Saras-
tia Oy:ltä.  
 
Talouden toteutuminen 
 
Talous (1.000 €) TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 15 56 
Toimintakulut (ulk) -1001 -930 
Sisäiset erät, tulot 986 874 
Tulos 0 0 
 
Työsuojelu ja yhteistoiminta 
Kuntayhtymän henkilökuntaneuvoston, virkistys-
toiminnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarvit-
semat määrärahat on keskitetty kustannuspaikalle 
1140.  
 
 

Talous (1.000 €) TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 0 2 
Toimintakulut (ulk) -160 -110 
Sisäiset erät, tulot 160 108 
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 Tapalan sairaalan osastojen toimitiloja lukuun 
ottamatta.  
 
PoSan omien toimitilojen puhtaudesta huolehdit-
tiin, tuotettiin oheispalveluina erilaisia välinehuol-
lon palveluja ja opiskelijaohjausta 19 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 kor-
jauspalvelua sekä jonkin verran kiinteistöhuoltoa 
yhteistyössä Kankaanpään kaupungin tilapalvelu-
jen kanssa. 
Materiaalihuolto ostettiin Satasairaalan logistiik-
kakeskukselta.  
Lähettitoiminta huolehtii keskitetystä postin ja 
muiden lähetysten kuljettamisesta Kankaanpään 
alueella. Kankaanpään kaupungin kanssa tehtiin 
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syksyllä ostopalvelusopimus kaupunkialueella 
tapahtuvasta lähettipalvelusta. 
 
Tietohallintopalvelut 
Tietotekniikan käyttötuki ostetaan PoSaan Kan-
kaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä. Tällä 
hetkellä palvelut tuottaa Netorek Oy. Tukipalve-
luiden tietohallinnossa toimii kaksi tietojärjestel-
mäasiantuntijaa vakituisessa työsuhteessa sekä 

yksi määräaikainen tietojärjestelmäasiantuntija. 
Heidän tehtävänään on osaltaan huolehtia PoSan 
tietotekniikan toimivuudesta ja tietojärjestelmä-
kokonaisuuden toteuttamisesta käyttötuen kanssa, 
käyttäjien hallinnoinnista ja perehdyttämisestä. 
 
Keskitettyjen valtakunnallisten palvelujen vaati-
mat tietoliikenne- ja tukipalvelut tuottaa 2M-IT 
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. Vammais- ja 
kehitysvammahuolto sekä sosiaalihuoltolain mu-
kainen kuljetuspalvelu tarjotaan ilman ikärajoja. 
 
Vuoden 2019 tavoitteina on ollut palvelualueen 
yhtenäistymisen vuoksi saavutettujen yhtenäisten 
palveluvalikkojen tehokas ja kustannuksia hillit-
sevä käyttö sekä kuntalaisten palveleminen tasa-
puolisesti toimintoja kehittäen. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Terveyspalvelut  
 
PoSa tarjoaa avoterveyspalveluja lähipalveluna 
jokaisessa PoSan kunnassa niin, että kaikissa kun-
nissa toimii peruspalvelukeskus ja Kankaanpäässä 
toimii hyvinvointikeskus. Neuvolapalvelut toimi-
vat Tapalassa ja mielenterveys- ja päihdepalvelut 
tuotetaan keskitetysti Kankaanpäässä toiminta-
keskuksessa ja avovastaanotoilla. Koulu- ja opis-
keluterveydenhuolto toimivat oppilaitoksissa. 
Henkilöstöä on käytetty tehokkaasti ja liikkuvasti 
vastaamassa alueen ja peruspalvelukeskusten tar-
peita. Osa peruspalvelukeskuksista toimii osaviik-
koisesti ja palvelutarve on koettu riittäväksi näissä 
kunnissa myös TeleQ-seurannan osalta.  
 
Äitiys- ja lastenneuvolan osalta syntyvyys on 
laskenut edelleen, koko PoSan alueella syntyi 
yhteensä 214 lasta. Ulkomaalaistaustaisen asiak-
kaiden osuus on ollut kasvava. Näkyvissä on ollut 
asiakastilanteiden haasteiden lisääntyminen. Äi-
tiysneuvolan terveydenhoitajat hoitavat säännölli-
sen synnytyksen jälkitarkastukset, joka on vapaut-
tanut lääkäriresurssia. Asiakaspalautteen mukaan 

toiminta koetaan myönteisenä, koska sama henki-
lö vastaa koko raskausajan asiakkauudesta. Kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollossa on otettu käyt-
töön uusia toimintamalleja, kuten esim. Omin 
jaloin ja Valomerkki-menetelmät. Neuvolan ter-
veydenhoitajat ovat olleet mukana kehittämässä 
koko Satakunnan alueen Vauvamyönteinen Sata-
kunta -mallia imetysohjauksineen. Henkilöstöä on 
ollut mukana myös alueen LAPE-työssä. Kan-
kaanpään kaupungin kanssa on oltu yhteistyössä 
ottamassa käyttöön kohtaamispaikkaa perheille. 
Neuvolan palveluohjaaja on koordinoinut toimin-
taa. 
 
Peruspalvelukeskuksissa tuotetaan moninaisesti 
asiakkaan palvelut ja paljolti työ on lääkärivas-
taanottotoiminnassa toimimista. Pitkäaikaistyöt-
tömien terveystarkastuksia tehtiin kaikissa jäsen-
kunnissa ja TYP-toiminta on vakiintunut. Ulko-
maalaistaustaisten ja vieraskielisten asiakkaiden 
osuus on lisääntynyt peruspalvelukeskusten työs-
sä. Peruspalvelukeskusten sulut toteutettiin jäsen-
kunnissa kesä-heinäkuun aikana siten, että täydel-
linen sulku kussakin palvelukeskuksessa oli kes-
toltaan kolme viikkoa ja vuodenvaihteen aikaan 
kaksi viikkoa. Hyvinvointikeskus Kankaanpäässä 
on ollut auki koko kesän. Uusia työmuotoja on 
otettu käyttöön esim. HPV-näytteenotto, ja ter-
veystarkastusten ikäryhmiä on laajennettu.  
 
Palvelualueella on pyritty toimimaan periaatteella, 
että puuttuvat resurssit korvataan sisäisesti. Elä-
köitymisten aiheuttamat resurssivajeet on pyritty 
ratkaisemaan sisäisillä siirroilla. Palveluohjaajat 
vastaavat monista yksiköistä ja sihteerityötä hyö-
dynnetään laajasti. 
 
Hyvinvointikeskus tuottaa aiemmalta nimeltään 
aikuis- ja seniorineuvolan palvelut. Diabetestyötä 
on voitu vahvistaa, samoin geronomin palvelua. 
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Muistihoitotyön tarve on kasvava. Hoitotarvikeja-
kelu muodostaa yhden suuren työkokonaisuuden 
hyvinvointikeskuksessa. Samoin pääasiassa dia-
beetikkojen jalkahoidon tarve on ollut kasvava. 
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. Muistikoordi-
naattori koordinoi muistihoitotyötä koko PoSan 
alueella, konsultoi geriatria muistisairauksien 
hoidossa ja järjestää muistihoidon koulutusta 
kaikkien palvelualueiden muistihoitajille. Hyvin-
vointikeskuksessa on toimitilahaastetta ja tätä on 
aluehallintoviraston kanssa selvitetty. 
 
Puheterapian ostopalvelut kasvoivat toimintavuo-
den loppupuolella merkittävästi. Puheterapeutteja 
on rekrytoitu jatkuvaluonteisesti tuloksetta ja rek-
rytointi jatkuu. Arviointi- ja puheterapiajonot ovat 
olleet laajat syksyllä 2019. Puheterapiassa tehtiin 
laaja kartoitus ostopalveluista. Vuoden lopussa 
kaikille alueen lapsille voitiin tarjota puheterapiaa 
etäpuheterapiana ja pyrimme tuottamaan palvelun 
myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta hyödy 
etäpuheterapiasta. 
 
PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus 
Tähti tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveys- ja 
päihdepalveluita PoSan alueen asiakkaille. Täh-
den toimintayksiköt, vastaanotto ja toimintakes-
kus ovat integroituneet ja aloittaneet toiminnan 
uudistetuissa tiloissa keväällä 2019. Toiminta on 
laajentunut ja monipuolistunut. Keväällä aloitet-
tiin Valomerkki- ja Omin jaloin-menetelmien 
koordinointi ja toteutus osana ehkäisevää työtä 
PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen 
toimesta. Psykiatrisen sairaanhoitajan toiminta 
kouluilla on laajentunut avovastaanotoilla. Vas-
taanottotyötä on laajennettu sisäisille asiakkaille 
tarjoten mahdollisuus pariterapiaan. Päihdelääkä-
rin palvelut on aloitettu yksikössä syksyllä. Päih-
deasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja ongelmat 
moninaistuneet. Lääkkeellisen päihdehoidon ja 
ajo-oikeustyön asiakkaita on lisääntyvästi. Toi-
mintakeskuksen osalta ryhmätoimintaa on laajen-
nettu ja kohdennettu eri sektoreille. PAKKA-
toimintamallin toteutusta on jatkettu yhteistyössä 
moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti koko 
alueella. Yhteistyö eri sektoreiden kanssa on li-
sääntynyt yhteisten asiakkaiden toimesta. Vuonna 
2019 toteutettiin päihdetilanne-kysely koko PoSan 
alueella yhteistyössä Selvinpäin Satakunnassa -

hankkeen kanssa. Syksyn aikana laadittiin tehtä-
vänkuvaus ehkäisevän mielenterveys- ja päihde-
työn koordinaattorille, joka on tarkoitus rekrytoida 
kevään 2020 aikana. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
PoSan sosiaalipalveluissa työtehtävät ovat kaikilta 
osin lakisääteisiä ja juridisesti ohjattua sekä val-
vottua ulkoa käsin. Toiminnan tavoitteena on jat-
kuvaisluonteisesti palvelutoiminnan yhtenäistämi-
nen koko sosiaalipalvelualueella, tiimien keski-
näisen toiminnan lisääminen sekä erilaisten laki-
sääteisten toimintojen toimeenpano annettujen 
säädösten ja määräaikojen puitteissa.   
 
Sosiaalipalvelut jakautuvat kuuteen osa-alueeseen, 
jotka tekevät toisistaan poikkeavaa työtä. Aikuis-
sosiaalityön osalta sosiaalihuoltolain mukaiset 
ilmoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi, päih-
dehuollon laitoskuntoutuksen tarve on kohoava ja 
asiakkaiden ongelmat moninaistuneet. PoSan ai-
kuissosiaalityö palvelee kaikkia kuntalaisia avoi-
milla, ilman ajanvarausta toimivilla vastaanotoilla 
jokaisessa kunnassa ja niiden ylläpito on PoSalle 
merkittävä meriitti, koska muualla näiden onnis-
tuminen on koettu haastavaksi. Aikuissosiaali-
työssä on vakiinnutettu TYP-toiminta. Toimeentu-
lotuen ja erityisesti sen maksatuksen muutos on 
aiheuttanut kriisiytyneitä asiakkuuksia, häätöuhkia 
ja velkaantumista, joka on lisännyt aikuissosiaali-
työn tarvetta. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoittuvat tavoit-
teiden mukaisesti pääosin avohuoltoon. Yhteistyö-
tä on rakennettu sosiaalipalveluiden ja psykososi-
aalisten palveluiden välillä jo vuosien ajan. 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. Asumissijoituksia tehtiin 
eniten sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. 
Alueellamme on paljon pitkään jatkunutta päihde-
käyttöä eikä avohuolto monin paikoin kykene 
vastaamaan pitkään jatkuneen toiminnan ongel-
miin.  
 
Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutus-
ta on järjestetty jäsenkuntien alueella ja keskite-
tysti Kankaanpäässä ryhmämuotoisena.  
 
Vammaispalveluiden/kehitysvammahuollon pää-
töksenteko on keskitetty Kankaanpäähän vam-
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maispalvelun kahdelle sosiaalityöntekijälle ja 
kahdelle sosiaaliohjaajalle. Työtä tehdään liikku-
valla otteella ja moniammatillisesti työparityötä ja 
verkostoja hyödyntäen. Yhteistyö PoSan vanhus-
palveluiden kanssa on runsasta ja sujuvaa. 
 
Vammaispalvelujen asiakkaita asumispalveluita 
lukuun ottamatta oli runsaasti. Vammaispalvelu-
jen kysyntä on jokseenkin stabiloitunut, mutta 
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.  
 
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. Kehitysvamma-
huollossa panostetaan omaisten ja vanhempien 
jaksamisen tukemiseen, läsnäoloon ja toimiviin 
palvelukokonaisuuksiin.  
 
Asumispalveluiden asiakaskertymä on suurta, 
koska palveluun tullaan nuorempana kuin esimer-
kiksi vanhuspalveluiden asumispalveluiden pii-
riin. PoSan alueelle on tullut uutta palvelutuotan-
toa ja asiakkaalle pyritään löytämään aina tarvetta 
mahdollisimman hyvin vastaava asumisyksikkö. 
Lupavalvontoja tehtiin perhe- ja aikuispalveluiden 
osalta 9 yksikköön 10 käyntiä. Tarkastuksilla nou-
si esiin erityisesti tarvetta valvoa lääkehuoltoa ja 
henkilöstöresursseja. Suurelta osin palveluiden 
laatu on hyvä. 
 
Omaishoidon tuen osuus on kasvava. Palvelun 
tavoitteena on säilyttää asiakkaan toimintakyky ja 
mahdollistaa kotona asuminen. Tavoitteena on 
jatkossa yhtenäistää toimintakäytänteitä PoSan 
sisällä.  
 
Perheneuvolan työtä on kehitetty edelleen run-
saasti. Palvelua tuodaan lähemmäs asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita ja palvelu mielletään pe-
ruspalveluksi. Perheneuvolaan otetaan laajasti 
yhteyttä. Perheneuvolapalvelut sisältävät psykolo-
gien ja perheneuvojien tutkimusta ja hoitoa sekä 
kasvatusneuvonta- ja ohjauspalveluja. Perheneu-

volaan kuuluvat myös perheoikeudelliset palvelut, 
jotka sisältävät lastenvalvojan palvelut kuten 
isyyden selvitykset, huolto-, tapaamis- ja asumis-
sopimukset, lausunnot tuomioistuimille ja muille 
kunnille. Perheneuvolassa on otettu käyttöön seu-
tukunnallisesti merkittäviä tutkimusmenetelmiä, 
jotka nopeuttavat asiakkaiden palvelun saantia, ja 
aloitettu ryhmätoiminta vuosien tauon jälkeen.  
 
Perheneuvolassa tarjotaan myös palvelua eroper-
heille tai eroa harkitseville ja palvelun kehittämi-
nen on myös tulevan maakuntauudistuksen tavoit-
teiden mukaista. Isyyden selvittämiseen on tullut 
muutoksia, kun isyyden selvittämisen voi nykyään 
hoitaa neuvolassa, ja lastenvalvojan tehtävä on 
vahvistaa isyydet maistraatille. Lastenvalvojan 
palvelua on myös huoltajuus- ja tapaamissopi-
musasiat, olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle ja 
perheasiain sovittelut. Perheneuvolan perhetyöllä 
jalkautetaan perheneuvolassa sovittuja toiminta-
malleja arkeen, mikä lisää palvelun vaikuttavuut-
ta. 
 
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. Varhaisen tuen 
tarjoaminen on ollut lisääntyvää ja tarve enene-
vää.  
 
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. 
Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvava ja 
arviointitiimin työlle on kasvavaa tarvetta.  
 
Avohuollon palveluja saavien lasten/nuorten mää-
rän arvioidaan nousevan, koska tavoitteena on 
peruspalveluiden lisääminen. PoSan kotipalvelu-
työ perhesosiaalityössä on toistaiseksi määritelty 
maksuttomaksi, joka nostanee asiakasmäärää. 
Perhekeskuksessa tarjotaan myös tukihenkilötoi-
mintaa lapsille ja nuorille eri elämäntilanteiden 
haasteissa. Sijoitusyksiköt on kilpailutettu. 
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Virka-aikainen sosiaalipäivystys siirrettiin osaksi 
Satakunnan sosiaalipäivystystä vastaamaan lain ja 
asetuksen määrettä saada kaikki tarvittava apu 
samasta numerosta viipymättä.  
 
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. Erityisiä haasteita ovat 
olleet väistötiloihn siirtyminen, henkilöstön vaih-
tuvuus mm. lastensuojelussa ja rekrytointipula 
sosiaalipalveluissa. Ammatillisen tuen tarve vai-
keutuneissa asiakastilanteissa on kasvava.  
 

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. 
Erityinen tavoite on työrauhan saattaminen väistö-
tilojen hajauttamiin tiimeihin. 
------------------ 
 
Talouden toteutuminen  
 
Perhe- ja aikuispalvelujen suurimmat menoerät 
ovat henkilöstön palkkauskulut sekä palveluasu-
misen ostopalvelut. Tulosalueella on noudatettu 
tarkkaa talouden seurantaa ja koko henkilöstö on 
kustannustietoista. 
 

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

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. 
 
Henkilöstön koulutus on vanhuspalveluissa jatku-
vaa, vuoden 2019 aikana aloitettiin uudet osaa-
misalat: Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 
sekä Kuolevan ihmisen hoitaminen. Suun hoidon 
osaamisalan koulutukseen saatiin myös koottua 
uusi ryhmä. 
 
Kotiinkuntoutusyksikkö toimii palvellen koko 
PoSan kuuden kunnan toiminta-alueen asiakkaita. 
 
Ikäihmisten palveluneuvonta on keskitetty yhdelle 
palveluneuvojalle, joka ohjaa asiakkaita moninai-
sissa asioissa.  
 
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 optimointi- ja mobiilijärjestelmä 
toimi koko alueella. Kotihoito toimii kahdessa 
vuorossa 7 päivänä viikossa. Palvelut kohdentuvat 
edelleen ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa 
tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille, 
sekä tukipalveluiden osalta päivätoiminta- ja kyl-
vetyspalveluihin. Ateria- ja turvapalveluita välite-
tään asiakkaille palveluita tuottavien toimijoiden 
kautta. Siivouspalveluita ei tuoteta PoSan kautta 
eikä tukemana, asiointipalveluita ohjataan hank-
kimaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 
 
Palveluseteli on käytössä omaishoidon lomapäi-
vien lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoi-
dossa sekä asiointipalvelussa. Palveluntuottajat 
voivat ilmoittautua palvelusetelijärjestelmän kaut-
ta tuottajiksi. 
 
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 
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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 palveluasumisen paikkoja ostetaan 
yksityisiltä ja säätiöiden omistamilta tuottajilta 
määrärahojen ja tarpeen mukaisesti. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Omaishoidon tukea myönnettiin 65 vuotta täyttä-
neille yhteensä 153 eri hoitajalle.  
 
Palveluneuvonta ja –ohjaus on erittäin tärkeässä 
roolissa asiakkaan tarpeita ja oikeita, tarpeenmu-
kaisia palvelutarvekokonaisuuksia suunniteltaes-
sa. Palveluneuvonnasta ja palveluneuvojan palve-
luista tarvitaan edelleenkin lisää tiedottamista, 
tarve on ollut edelleen kasvava. 
 
Kotiinkuntoutusyksikön toiminta ja käyttö on ollut 
kasvavaa ja asiakasvaihto on nopeaa. Tapalan 
sairaalasta on voitu edelleen suhteellisen jousta-
vasti kotiuttaa yksikköön ne asiakkaat, joilla ei ole 
ollut enää tarvetta sairauden hoidolle ja tavoittee-
na edelleen kotona asuminen. Yksikön asiakkai-
den asiakasprofiili on ollut moninainen ja jatkossa 
tarvitaan paikkamäärän ja henkilöstörakenteen 
mukaista profilointia että yksikön toiminta on 
toiminta-ajatuksen mukaista. 
 
Kotihoidossa ikäihmisille on pystytty turvaamaan 
ensisijaiset palvelut lain määräämissä aikarajoissa, 
mutta nuorempien ikäluokkien tarvitsemia palve-
luita ei ole ollut edelleenkään mahdollista antaa 
automaattisesti tarpeen vaatimassa laajuudessa.  

 
Palveluohjaus on vakiintunut kaikkien työnteki-
jöiden toimintatavaksi kotihoidossa. Vastuuhoitaja 
nimetään asiakkaalle, jos tarve on olemassa. Pal-
velutarpeen arviointi pystyttiin kiireellisissä ta-
pauksissa tekemään 0-1 arkipäivän kuluessa, kii-
reettömissä keskimäärin 3,5 arkipäivän kuluessa. 
Kotiin annettava palvelu on asiakkaan henkilö-
kohtaista hoitoa ja hoivaa, ei kodinhoitoa. 
 
Turvahälytyskäynnit ja muut yöaikana tapahtuvat 

avustuskäynnit saatiin järjesteltyä uudelleen sai-
raankuljetuksen ja VPK:n kanssa tehtävin sopi-
muksin. Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, 
Pomarkun ja Siikaisten käynnit toteutuvat sai-
raankuljetuksen toimesta, Karviassa hälytykset 
hoidetaan kokeiluluontoisesti VPK:n ja PoSan 
yhteistoimintana. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2019 
säännöllisessä hoidossa 247, lyhytaikaishoito-
paikkoja oli 26. Ympärivuorokautisen hoitopaikan 
saaminen kesti pääsääntöisesti alle kolme kuu-
kautta, odotusajan keskiarvon ollessa 23 vuoro-
kautta. Jämijärven tehostetun palveluasumisen 
osalta valmistauduttiin ostopalveluihin seuraavalle 
vuodelle. Tehostetun palveluasumisen hoitohenki-
löstömitoitus vaihteli yksikkökohtaisesti välillä 
0,54 -0,65 (suurin kotiinkuntoutusyksikössä). 
 
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 tarkkaa talouden seurantaa ja koko 
henkilöstö on kustannustietoista, asiakkaat hoide-
taan hoito-ja kuntoutussuunnitelmissa sovitun 
hoidon tarpeen mukaisesti. 
 

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

2.4 Erityispalvelut  
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Yleistä 
 
Toimintaan on suuresti vaikuttanut kiristyvä ta-
loustilanne. Yhtymähallitus päätti käynnistää ta-

louden tasapainottamisen heti alkuvuodesta, koska 
Kankaanpään kaupungin taloustilanne heikkeni 
voimakkaasti vuonna 2018 ja talousarvio oli to-
teutunut ennakoitua heikommin; toimenpiteisiin 
oli ryhdyttävä välittömästi. Kankaanpään kaupun-
ki laati sopeutusohjelman talouskehityksen oikai-
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semiseksi. Samanaikaisesti PoSassa tehtiin talou-
den tasapainottamisohjelma, joka hyväksyttiin 
yhtymävaltuustossa toukokuussa; sopeuttamisvel-
voite oli 1,5 % vuoden 2018 tilinpäätöksen ulkoi-
sista kuluista. Erityispalveluiden sopeuttamisvel-
voite oli 200 000 €. Kahden vuodeosaston paikka-
luku alkuvuoden 60 paikasta vähennettiin yhden 
väliportaan kautta toukokuussa 48 sairaansijaan; 
vastaa paremmin valtakunnallisia suosituksia vä-
estöpohja huomioiden. Kotisairaalatoimintaa lisät-
tiin ja henkilöstöresurssia jaettiin potilaspaikkojen 
mukaisesti, henkilöstöä ei irtisanottu. Maaliskuus-
sa yhtymähallitus asetti sijaiskiellon ja ylitöitä 
minimoitiin. Sakkoviivemaksuilta vältyttiin. Päi-
vystysaikaa vähennettiin 20 h / vko, sairaanhoita-
jien vastaanottotoimintaa lisättiin, aloitettiin etä-
lääkäritoiminta, joitakin virkoja jätettiin täyttä-
mättä ja vastaanottotoiminnan kesä- ja joulusulut 
toteutettiin. 
 
Vapun aikaan Tapalassa alkoi iso laajennus- ja 
perusparannusremontti, joka vähensi käytettävissä 
olevia tiloja huomattavasti. Toimenpideosasto 
suljettiin ja kotisairaala siirtyi osastolta vapautu-
neisiin tiloihin ja erikoislääkäritoiminta toimi 
väistötiloissa. Vastaanottotiloista oli välillä pulaa. 
Oma röntgenyksikkö ja –henkilöstö siirtyivät liik-
keenluovutuksella SataDiagille 1.6.2019, jonka 
jälkeen kuvantamispalvelut ovat olleet ostopalve-
luja PoSalle. 
Lifecare-potilastietojärjestelmä (Effican tilalle) 
otettiin käyttöön helmikuussa. Käyttöönotto vaati 
paljon henkilökunnan koulutusta ja opettelua. 
UOMA–järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa. 
Potilaan jatkohoitoon lähettäminen keskussairaa-
lasta tapahtuu sähköisesti ilman soittelua. Hoitajat 
näkevät reaaliaikaisesti terveyskeskusten paikkati-
lanteen; tieto siirtyy kirjallisesti, tarkentavat ky-
symykset ovat mahdollisia, tiedonvaihdon ja tul-
kinnan virheet vähenevät ja potilasturvallisuus 
lisääntyy, samoin tehokkuus. 
Vastaanottotoimintaa kehitettiin vuoden aikana 
kustannustehokkaasti. Keväällä aloitettiin konsult-
ti- eli etälääkäritoiminta, alkuun iltapäivisin ja 
loppuvuodesta toiminta laajeni kokopäiväiseksi. 
Tarkoituksena oli tarjota lääkärin konsultaatio-
väylä toimipisteille, joilla ei ole lääkäriä joka päi-
vä paikalla ja joilla on kiireellisen konsultaation 
tarve. Marraskuussa vastaanottotoiminta laajeni 
vielä enemmän hoitajapainotteiseksi; etäpisteiden 
lisäksi lääkärinkonsultaatioita hoitajien vastaan-
otoille. Päivystyksessä otettiin triagehoitaja käyt-
töön marraskuussa, ja kaksi päivystävää sairaan-
hoitajaa toimii päivystystiiminä yhdessä lääkärin 
kanssa. Hoitajat seulovat päivystykseen tulevat 

potilaat sekä osallistuvat näiden hoitoon. Päivys-
tyksen lääkäritoimintaa alkoi tuottaa ostopalvelu-
na Terveystalo 1.1.2019 alkaen. Päivystyksen 
toiminta on ollut sujuvaa ja yhteistyö Terveysta-
lon kanssa toimivaa. 
 
Työaikamuutokset puhuttivat henkilöstöä keväällä 
ja vielä syksylläkin, osan työaikamuoto muuttui 
yleistyöajaksi niin, että työaika muuttui 38,75 h 
viikkotyöaikaan ja ruokatauko (30 min) oli omaa 
aikaa. Osa henkilöstöstä koki työajan pitenemisen 
heikentävän työssäjaksamista. 
Työn vaativuuden arviointi (TVA) suoritettiin, 
tehtäväkuvat ja tehtäväkohtaiset palkat päivitettiin 
kevään aikana.  
Perlacon teki PoSaan talouden tasapainottamissel-
vityksen syksyn aikana; talouden tasapainottami-
nen jatkuu tulevina vuosina ohjelman mukaisesti. 
Sopeuttamissuunnitelmassa on samoja toimenpi-
teitä, joita PoSassa on jo toteutettu vuoden 2019 
aikana.  
Henkilöstö on ollut kovilla lukuisten uudistuksien 
ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden myötä 
ja heidän jaksamisestaan on pyritty pitämään 
huolta. TPD-kokouksissa ja osastopalavereissa on 
pyritty saamaan henkilöstön toiveita esille ja kehi-
tetty yhdessä toimintaa. Henkilöstön tiedottami-
seen on kiinnitetty huomiota. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Vastaanottotoiminta 
 
Hankintasopimus päivystyslääkäripalveluista 
päättyi 2018 lopussa Coronaria Oy:n kanssa. 
Vuoden 2019 alusta päivystyslääkäripalvelua 
valittiin kilpailutuksen jälkeen tuottamaan Atten-
do Terveyspalvelut Oy, nykyisin Terveystalo. 
Vuoden alussa päivystysaikoja muutettiin siten, 
että päivystys toimii arkisin klo 8 - 20, viikonlop-
puisin ja arkipyhisin klo 9 – 18. 
 
Tapalan peruspalvelukeskuksen laajennustyöt 
käynnistyivät keväällä. Välinehuollolle kaavaillut 
suunnitelmat muuttuivat, ja välinehuolto saa uudet 
tilat. Välinehuollon on tulevaisuudessa pystyttävä 
vastaamaan lisääntyvään tarpeeseen, kun suun 
terveydenhuollon välinehuolto liitetään osaksi 
nykyistä välinehuoltoa.  
 
Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
tavoitteista on parantaa palveluiden saatavuutta ja 
yhdenvertaisuutta. Digitalisaatio, digiosaaminen 
ja sähköinen asiointi tuodaan osaksi palvelua. 
Omaolo-palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon 
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sekä suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja 
asiointikanava, joka tukee asiakkaan oma- ja itse-
hoitoa sekä ohjaa hänet tarvittaessa tarkoituksen-
mukaisen avun piiriin. Satakunnassa aloitettiin 
toimintakautena uuden Omaolo-palvelun käyt-
töönoton valmistelu, palvelu on tarkoitus aloittaa 
yhteisesti koko Satakunnassa maaliskuussa 2020. 
Omaolo on yksi keino lisätä kuntalaisille tarjotta-
via digitaalisia palveluita sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Laajemmin palvelulla tavoitellaan uu-
denlaisen, yhteisen toimintatavan hyödyntämistä 
koko Satakunnassa.  
 
Omaolo-palvelun (omaolo.fi) käyttöönoton val-
misteluun liittyi muutosvalmennus, jonka tarkoi-
tuksena oli miettiä jo olemassa olevia prosesseja 
uudella tavalla, tunnistaa tarpeettomat kustannus-
tehottomat toiminnot ja löytää uusia toimintamal-
leja. Muutosvalmennuksen aikana kirkastettiin 
vastaanottotoiminnan prosessien kulkua ja muu-
tettiin toimintaa radikaalistikin. Vastaanottomallia 
uudistettiin toimivammaksi ja asiakasystävälli-
semmäksi. Keväällä aloitettu etälääkäritoiminta 
laajennettiin kokopäiväiseksi toiminnaksi. Osa 
toiminnoista pystyttiin konsultaatiomahdollisuu-
den vuoksi muuttamaan hoitajavetoiseksi.  
 
Siikaisten, Honkajoen ja Jämijärven peruspalve-
lukeskukset olivat suljettuina 24.6. - 14.7.2019 
sekä Karvian ja Pomarkun peruspalvelukeskukset 
15.7. – 4.8.2019 välisen ajan. Kaikki peruspalve-
lukeskukset olivat kiinni viikoilla 52 ja 1. Pääter-
veysasemalla ei ollut ajanvarausvastaanottoa jou-
lusulun aikana, päivystys toimi sulkuajan tehoste-
tusti. Sekä kesä- että joulusulun aikana oli kaksi 
kokenutta terveydenhoitajaa töissä Peruspalvelu-
keskus Tapalassa jäsenkuntaterveydenhoitajina.  
 
Lääkkeenmääräämishoitajat, ns. reseptihoitajat 
ovat vakiinnuttaneet paikkansa palvelujärjestel-
mässämme. Hoitajien lääkehoidon osaamisen 
päivitys (LOVe) tuli voimaan helmikuussa. Ilman 
lääkehoidon koulutusta ei voi osallistua lääkehoi-
don tehtäviin ja toteuttamiseen. Lääkehoidon 
osaaminen osoitetaan tenttimällä työntekijän teh-
tävän mukaiset osiot. LOVe on osa turvallista 
lääkehoitoa. Osastofarmasiasta saatiin hyviä ko-
kemuksia ja toimintaa jatketaan. 
 
Johtava ylilääkäri Kaija Antola eläköityi 
1.11.2019 alkaen. Yhtymähallitus valitsi uudeksi 
ylilääkäriksi sisätautien erikoislääkäri Margit 
Seppälän, lisäksi se määräsi terveyskeskuslääkäri 
Elisa Saarivirran hänen suostumuksellaan hoita-

maan avoinna olevaa johtavan ylilääkärin virka-
tehtävää 1.11. - 31.12.2019. 
 
Lääkärin virat ovat olleet hyvin täytettyinä. Kaksi 
terveyskeskuslääkärin virkaa oli auki alkusyksyl-
lä, joista toinen saatiin täytettyä heti ja toinen 
myöhemmin loppuvuodesta. Myös sijaisia saatiin 
hyvin. Vastavalmistuneita YEK-jaksoa suorittavia 
koulutusvaiheen lääkäreitä saatiin töihin ja vuo-
den aikana on aiempaa enemmän panostettu oh-
jaajalääkärien koulutukseen ja ohjausten säännöl-
lisyyteen. Tutor-toiminta on ollut jokaviikkoista 
nuorille lääkäreille. Loppuvuonna allekirjoitimme 
uuden koulutussopimuksen Turun yliopiston 
kanssa. Kesäsijaisiksi saimme hyvin kandidaatteja 
ja osastolla oli myös amanuensseja. Kesällä alet-
tiin aiempaa aktiivisemmin tarjota potilaille mah-
dollisuutta mennä toiseen kuntaan lääkärin vas-
taanotolle, jos omassa kunnassa ei ollut palvelua 
sopivasti saatavilla. Palveluita tarjottiin tasapuoli-
sesti kaikkiin jäsenkuntiin. Lakisääteiset tarkas-
tukset tuotettiin kunnille suunnitellusti ja saatiin 
tehtyä aikarajojen puitteissa. 
 
Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan. Ge-
riatri kävi konsultoimassa kerran viikossa, gero-
nomi toimii hänen työparinaan ja tekee myös itse-
näistä työtä. Gastrokirurgi jatkoi tähystystutki-
musten ja kirurgisten toimenpiteiden tekemistä 
kerran viikossa edellisen vuoden tapaan. Keuhko-
lääkäri oli viran puolesta talossa kesäkuulle asti, 
sen jälkeen palvelua on saatu ostopalveluna. Uro-
logi on käynyt noin kerran kuukaudessa ja tehnyt 
toimenpiteitä käynneillään. Lastenlääkärin konsul-
taatiopäiviä oli noin kahden kuukauden välein. 
Päihdelääkäripalvelua alettiin hankkia syyskuussa 
ostopalveluna Addiktum Oy:lta. Päihdelääkäri käy 
Tähdessä noin kolme kertaa kuukaudessa. Lääkäri 
hoitaa opioidikorvaushoitopotilaat sekä muita 
päihdepotilaita ja tarvittaessa antaa konsultaatio-
apua muiden Tähden potilaiden hoidossa. 
 
Suun terveydenhuolto 
 
Jäsenkuntalaisten käyntejä oli 28 207 ja ulkopaik-
kakuntalaisten kiireellisen hoidon käyntejä oli 
446. Kiireettömän hoidon jonotilanne on ollut 
kaikissa jäsenkunnissa koko vuoden ajan noin 5,5 
kuukautta. Kiireettömän hoidon jonossa on Kan-
kaanpäässä koko vuoden ollut noin 400 potilasta, 
Siikaisissa, Honkajoella, Pomarkussa, Jämijärvel-
lä ja Karviassa hoitojonon pituudet ovat kussakin 
olleet n. 35-65. Pomarkussa ja Jämijärvellä uusien 
kiireettömään hoitoon hakeutuneiden potilaiden 
määrä kasvoi selkeämmin vuoden aikana ja näissä 
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kunnissa hoitojonon pituus on syksyn aikana 
noussut yli 60 henkilöön. Hoitoonpääsy on kaikis-
sa kunnissa kuitenkin pysynyt stabiilinia tarpeen 
mukaan lisätyillä vastaanottopäivillä eri jäsenkun-
nissa. 
 
Viikonloppu- ja iltapäivystys on toiminut Sata-
kunnan keskussairaalassa. Posalaisten käyntejä oli 
vuoden aikana 98. 
 
Suun terveydenhuollon palvelut siirtyivät vuoden 
alusta kokonaan PoSan omaksi toiminnaksi. Sa-
malla yhtenäistimme palvelut tasavertaiseksi kai-
kissa jäsenkunnissa. Kaikissa jäsenkunnissa työs-
kentelee omat hammaslääkärit, suuhygienistit ja 
hammashoitajat. Keskitetty ajanvaraus on toimi-
nut vuoden alusta lähtien samasta numerosta. Tä-
mä on vapauttanut hammashoitajia pienissä yksi-
köissä enemmän potilastyöhön. Karvian, Honka-
joen, Jämijärven ja Pomarkun siirryttyä omaksi 
toiminnaksi uusien kiireettömään hoitoon hakeu-
tuneiden potilaiden määrä on kasvanut ja kasvaa 
koko ajan lisää. Selkeämmin tämä tapahtui Po-
markussa ja Jämijärvellä. Kankaanpäässä ham-
maslääkäri-hoitaja työpari työskentelee viitenä 
päivänä viikossa, Karviassa ja Pomarkussa kol-
mena päivänä viikossa, Siikaisissa neljänä päivänä 
viikossa ja Jämijärvellä sekä Honkajoella kahtena 
päivänä viikossa. Lisäksi kaikissa työskentelee 
joka viikko suuhygienisti tai itsenäistä työtä teke-
vä hammashoitaja. Kaikissa kunnissa on hammas-
lääkärin päiviä lisätty tarpeen mukaan. Esimerkik-
si joulukuussa Pomarkussa hammaslääkäri-hoitaja 
työpari työskenteli joka toinen viikko viitenä päi-
vänä viikossa. 
 
Vuoden alusta PoSassa aloitti 3,5 uutta virka-
hammaslääkäriä ja viisi uutta hammashoitajaa 
toiminnan muutoksen johdosta. Lisäksi yksi uusi 
hammaslääkäri työskenteli vuoden 2019 ajan 30% 
määräaikaisessa virkasuhteessa Pomarkussa.  
Suun terveydenhuollossa työskenteli vuoden aika-
na kolme syventävää käytännön harjoittelua (kes-
to 6 kk) suorittavaa hammaslääkäriä, hammaslää-
ketieteen kandidaatteja, yksi hammashoitaja oppi-
sopimusopiskelija sekä hammashoitaja- ja suuhy-
gienistiopiskelijoita vaatien runsaasti työpanosta 
myös ohjaavilta hammaslääkäreiltä, suuhygienis-
teiltä ja hammashoitajilta. Vuoden aikana suun 
terveydenhuollossa työskenteli muutaman kuu-
kauden ajan ostohammaslääkäri hammaslääkäri-
vajetta paikkaamassa. Suun terveydenhuollossa on 
ollut n. 0,5-1,5 hammaslääkärin vakanssia ja 0,5-
1,5 hammashoitajan vakanssia täyttämättä vuoden 

2019 ajan rekrytointivaikeuksien ja kevätaikana 
suunniteltujen talouden tasapainotusten vuoksi. 
 
Kevään 2019 aikana talouden tasapinottamissuun-
nitelman mukaisesti toimimme 1,5 hammaslääkä-
rin ja yhden hammashoitajan vajeella, mikä pi-
densi potilaiden kokonaishoitojen kestoja. Vähen-
simme myös suu- ja leukakirurgiaan perehtyneen 
hammaslääkärin palveluja oman henkilöstön siir-
tyessä koulutuksen myötä tekemään enemmän 
kirurgisia toimenpiteitä. Suoritteiden määrä vähe-
ni tuhannella käyntien kestojen pidetessä, mutta 
asiakasmaksutuotot kuitenkin kasvoivat, kun toi-
minnan muutoksen myötä pystyimme tehok-
kaammin kiinnittämään huomioita toimenpiteiden 
oikein kirjaamiseen. Eli vaikka suoritteiden mää-
rät ovat vähentyneet, on potilaille tehty enemmän 
toimenpiteitä. 
 
Keväällä siirryimme Satakunnan yhtenäiseen Li-
fecare-potilastietojärjestelmään. Valmistelu ja 
siirtyminen aiheuttivat runsaasti töitä suun tervey-
denhuollon pääkäyttäjille ja lisäsi haasteita poti-
lastyössä kirjauksiin henkilöstölle. Ohjelman 
käyttöön kuluu nyt aiempaa enemmän aikaa. Li-
säksi KuntaProhon (nyk Sarastia) liittyminen lisä-
si esimiesten työmäärää laskutusten ja siirtyneiden 
tehtävien myötä. Keväällä 2019 tehtiin työnkuvien 
tarkastukset ja työnvaativuuden arvioinnit suuhy-
gienisteille ja hammashoitajille. 
 
Alle 18-vuotiaat hoidettiin henkilökohtaisten hoi-
tosuunnitelmien mukaisesti ja kaikille 2-, 4-, ja 6-
luokkalaisille koululaisille pidettiin plakkivär-
jäykset ja harjausopetukset pienryhmissä. Myös 6-
vuotiaiden paljon odotettuja eskarimessuja sekä 7-
luokkalaisten suun terveydenhuollon luentoja 
jatkettiin. Laitoksissa ja palvelutaloissa jatkettiin 
suuhygienistin vuosittaisia tarkastuksia ja omahoi-
tosuunnitelmien tekemisiä. Lisäksi hammashoita-
jat ovat mahdollisuuksien mukaan käyneet toistu-
vasti harjauttamassa sairaalan osaston potilaita, 
työkeskuksen väkeä ja erityisluokkien oppilaita. 
Suuhygienistit ja itsenäistä työtä tekevä hoitaja 
ovat käyneet luennoimassa ja ohjastamassa eri 
kolmannen sektorin toiminnoissa suun terveydes-
tä. 
 
Ensimmäiset suun terveydenhuollon erityisam-
mattitutkinnon suorittavat lähihoitajat valmistui-
vat keväällä. SataEdun sekä PoSan vanhuspalve-
luiden ja suun terveydenhuollon yhteistyönä to-
teutettu pilottiryhmä aloitti syksyllä 2018 ja ryh-
mässä oli vanhuspalveluista 12 aktiivista opiskeli-
jaa. Uusi ryhmä aloitti syksyllä 2019 ja heidän 



28 (60) 

olisi määrä valmistua keväällä 2020. Opettajana 
heillä on toiminut PoSan suuhygienisti. Näin py-
rimme saamaan suun terveydenhuollon ammatti-
laisia paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden 
luokse. 
 
Tapalan rakennushanke ja uuden hammashoitolan 
rakentaminen pääterveysaseman yhteyteen käyn-
nistyi hieman aikataulusta myöhässä kesällä 2019. 
Projekti on edennyt hyvin ja valmistunee aikatau-
lun mukaisesti syksyllä 2020. 
 
Ylihammaslääkäri on ollut mukana Satasoten 
aikuispalvelutyöryhmässä, suun terveydenhuollon 
alatyöryhmässä sekä Satasairaalan suun tervey-
denhuollon työryhmässä. 
 
Fysioterapia  
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen resurssissa sijaiskiel-
to on tuntuva tekijä. 1- 3 päivän poissaolot on 
pääsääntöisesti pyritty hoitamaan ilman sijaista, 
pitempiin poissaoloihin on lähes aina pystytty 
saamaan hyvät sijaiset. Toimintaterapeutille, kun-
toutusohjaajalle ja puheterapeutille ei lomansijai-
sia ole ollut käytettävissä. Toistuvien, lyhyiden 
poissaolojen vaikutus fysioterapian toimintaan ja 
henkilöstön työhyvinvointiin on lisääntyvän 
kuormituksen vuoksi ollut merkittävä. Lisäksi 
työajan muutos 38,75 h viikkotyöaikaan + 30 
minuutin ruokatauko omalla ajalla on koettu hei-
kentävän työssäjaksamista, vaikka tarkoitus on 
antaa työntekijälle päivän välissä puoli tuntia 
omaa aikaa eli tukea jaksamista. Fysioterapiassa 
jatkettiin työnohjausta. 
 
Kesälomia jaksotettiin siten, että kaksi fysiotera-
peuttia oli kerrallaan lomalla. Kesäaikaan toimin-
taa ei supistettu, vaan jonoa pystyttiin purkamaan 
1.7. alkaen täysipainoisesti. Tähän päätökseen 
vaikutti myös kirurgian ja erikoissairaanhoidon 
kuntoutuksen tilanne, joiden toiminta jatkui nor-
maalina pitkälle kesään. Kesäsijaisia fysioterapi-
aan on ollut saatavilla hyvin. Käytössä oli kolme 
sijaista, joista kaksi samanaikaisesti. 
 
Toiminnassa havaitsee, että apuvälinelainausmää-
rät ovat Pohjois-Satakunnassa suuria ja käyntejä 
on lähes yhtä paljon kuin fysioterapiakäyntejä 
vuoden aikana. Tästä syystä apuvälineaikaa on 
ollut tarvetta lisätä siten, asiakasaikaa on 14 h/vko 
ja tämän lisäksi 8 h/vko apuvälineisiin liittyvää 
muuta aikaa, jota käytetään pesusta tulleiden väli-
neiden kokoamiseen, varastointiin, kunnon tarkis-
tukseen, jäsenkuntapalautuksiin yms. 

 
Fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa ei 
päästy vielä aloittamaan, mutta toimintamallia 
vastaanottoon kehitetään edelleen. 
 
Aikuisväestön puheterapia 
 
Aikuisten puheterapiapalvelu on edelleen jatkunut 
osa-aikatyönä. Puheterapiapalvelua ovat saaneet 
Tapalan sairaalan osastot ja avovastaanotolla käy-
neet yli 18-vuotiaat asiakkaat. Puheterapiaa on 
toteutettu rajoitetusti myös kotikäynteinä ja laitos-
ten henkilökunnan ohjauksena. Vastaanotolle 
tullaan pääasiassa lääkärin lähetteellä, mutta tilan-
nearvioon on mahdollista tulla myös ilman lähe-
tettä.  
 
Aikuisten puheterapiassa pääosa asiakkaista on 
ollut afasia- ja dysartria-asiakkaita sekä nielemis-

häiriöisiä, joiden taustalla on joko aivoverenkier-
ron häiriöitä tai muita neurologisperäisiä pitkäai-
kaissairauksia. Akuuteille asiakkaille pystytään 
tarjoamaan puheterapiaa 2-3 kertaa viikossa muu-
tamien kuukausien ajan, minkä jälkeen voidaan 
vielä jatkaa kertaviikkoista puheterapiaa pitkään-
kin. Myös PoSan alueen ALS-potilaat ovat saaneet 
puheterapiaa peruspalveluista. Vastaanotolle on 
ohjautunut myös työikäisiä ääni- ja puhehäiriö-

asiakkaita. Parkinson-asiakkaita on myös vähitel-
len alkanut hakeutua puheterapiapalveluihin: ku-
luneena vuonna heille on tarjottu yksilökuntoutus-
ta, joka tähtää lähinnä äänen tuoton voimistami-
sekseen sekä puheen tuoton ja miimisten lihasten 
liikeratojen ylläpitämiseen.  
 
Vuoden aikana on PoSan lasten puheterapiapalve-
luitten tilanne käynyt huonoksi. Syksyllä aikuisten 
puheterapiasta annettiin lasten puolelle pieni kun-
toutusjakso kolmelle lapselle (yhteensä 25 käynti-
kertaa).  
PoSan omalla tehtäväalueellaan ainoana toimiva 
puheterapeutti on edelleen osallistunut muutamia 
kertoja vuodessa Satakunnan sairaanhoitopiirin 
puheterapeuttien aluetapaamisiin. Satasairaalan 
aikuisneurologisten puheterapeuttien yhteistyöko-
kouksia on ollut kaksi, mutta yhteishankkeita ei 
ole ollut, koska päätoimisesti aikuisneurologista 
puheterapiaa tekeviä on erittäin vähän Satakun-
nassa. PoSan puheterapeuttia konsultoivat usein 
pitkän aikuisneurologisen työkokemuksen takia 
Satakunnan terveyskeskuksien nuoremmat puhe-
terapeutit. Puheterapeutti on PoSan kuntoutustyö-
ryhmän jäsen. 
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Toimintaterapia  
 
Toimintaterapia on toteutunut kuluneena vuonna 
suurimmaksi osaksi vastaanotto- ja osastokäyntei-
nä. Kotikäyntejä on toteutunut liittyen lähinnä 
asiakkaan kotona selviytymisen arviointiin. Myös 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolelle on 
toteutettu ohjauskäyntejä. Lisäksi ulkopuolisilta 
palveluntuottajilta on ostettu yhteensä viidelle 
lapselle ja nuorelle toimintaterapiapalveluja. 
 
Toimintaterapialähetteitä on vastaanotettu lasten 
osalta lastenneuvolan, perheneuvolan ja varhais-
kasvatuksen ammattihenkilöiltä. Yli 18-vuotiaat 
asiakkaat ohjautuvat useimmiten toimintaterapi-
aan poliklinikan, sairaalan osaston, fysioterapian 
tai erikoissairaanhoidon lähetteellä.  
 
Toimintaterapian asiakkaat ovat muodostuneet 
edellisten vuosien tapaan alle kouluikäisistä ja ala-
kouluikäisistä lapsista, sekä yli 18-vuotiaista asi-
akkaista, joilla toimintaterapian tarve liittyy 
useimmiten aivoverenkiertohäiriöön tai muuhun 
neurologiseen sairauteen, käsitraumaan tai nivel-
muutoksiin, mitkä rajoittavat asiakkaan toiminta-
kykyä arjessa. Edellä mainittuihin sairauksiin 
liittyen toimintaterapiassa on arvioitu usein myös 
asiakkaan pienapuvälinetarvetta sekä valmistettu 
asiakkaalle yksilöllinen sormi- tai käsiortoosi. 
Lasten osalta toimintaterapiatarve on liittynyt 
useimmiten motoriikassa, hahmottamisessa, tark-
kaavuudessa, keskittymisessä ja toiminnan oh-
jauksessa esiintyviin pulmiin. Varhaisella puuttu-
misella tuetaan lapsen valmiuksien ja taitojen 
kehittymistä. Yhteistyötä on tehty edelleen eri-
koissairaanhoidon toimintaterapeuttien kanssa 
mahdollisimman joustavan jatkokuntoutuksen 
varmistamiseksi PoSan alueen asiakkaille. 
 
Kuvantaminen  
 
PoSan kuvantamisen siirtymisneuvottelut Sata-
Diagin toiminnaksi jatkuivat keväällä 2019. Neu-
vottelujen tuloksena kuvantaminen siirtyi Sata-
Diagin toiminnaksi 1.6.2019 alkaen. Kuvantami-
sen henkilöstöstä röntgenlääkäri, osastonhoitaja ja 
kaksi röntgenhoitajaa siirtyivät liikkeenluovutuk-
sena SataDiagin palvelukseen. Osastosihteeri jäi 
PoSan palvelukseen. PoSa myi yhden lähihoitajan 
palveluja vuoden 2019 loppuun asti SataDiagille. 
 
Röntgenlaitteista ultraäänilaite jäi PoSalle. Sata-
Diag on vuokralla PoSan tiloissa. 
 

Kuvantamisen yhteistyöpalavereita pidetään noin 
kaksi kertaa vuodessa.  
 
SataDiag tuottaa kuvantamispalvelut kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Röntgen- 
tutkimusten määrä lisääntyi merkittävästi vuoden 
aikana. 
 
Sairaala 
 
Sairaalan toiminta oli monien muutosten kohtee-
na. Osastojen 1 ja 2 yhdistäminen sekä potilas-
paikkojen vähentäminen loivat haasteita sekä 
henkilöstöresurssin että potilaspaikkojen tarpeen 
arviointiin. Keväällä alkanut henkilöstökierto 
pohjusti muutosprosessia hyvin. 
 
Vuoden 2018 kevään – syksyn seurannassa poti-
laspaikat olivat olleet vajaakäytöllä (n. 80 %), 
minkä vuoksi potilaspaikkojen supistaminen näh-
tiin järkevänä toteuttaa asteittain. Helmikuussa 
potilaspaikat laskettiin molemmilla osastoilla 
26+26 = 52, samalla laskettiin henkilöstömäärää, 
hoitajamitoituksen säilyessä 0,9.  
 
Influenssakausi alkoi tammikuussa A-
influenssatartunnoilla ja jatkui huhtikuulle sekä 
A- että B-influenssoina. Norovirus-jaksokin ke-
väälle osui, mutta edellisen vuoden kaltaiselta 
rajulta noro-epidemialta vältyttiin. Yhteistyönä 
hygieniahoitajan kanssa osaston epidemiat hoitui-
vat hyvin. Tuleva ”yhden osaston” malli luo haas-
teita epidemiatilanteisiin. Epidemian aikana hoita-
jien työn vaativuus lisääntyy oleellisesti eristys-
käytäntöjen vuoksi. Työ on haasteellista etenkin 
ajankäytön ja potilasturvallisuuden vinkkelistä. 
Laitoshuollon työmäärä ja myös työn vaativuus 
lisääntyvät epidemia-aikoina merkittävästi.  
 
Kotisairaalan vahvistamista suunniteltiin pidem-
pään. Toukokuussa kotisairaalaan siirtyi osastolta 
vapautuvaa sairaanhoitajaresurssia niin, että toi-
mintaa pystyttiin lisäämään; joka päivä kaksisai-
raanhoitajaa sekä aamussa että illassa. Kotisairaa-
lan lääkäriresurssia lisättiin 4 – 5 arkipäivään vii-
kossa. 
 
Sairaalan osastojen potilaspaikkoja muunneltiin 
myös väistötilojen tarpeen vuoksi. Osasto 1:llä on 
18 potilaspaikkaa (hoitajamitoitus 0.83) ja osasto 
2:lla 30 potilaspaikkaa (hoitajamitoitus 0.8), yh-
teensä 48. Tapalan rakennusprojektien alkaessa 
toukokuussa väistötilojen tarve oli kotisairaalalle, 
tekstinkäsittelylle sekä yksittäisille ammattihenki-
löille, tilat järjestyivät osasto 1:ltä.  
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Kesän 2019 vakituinen henkilöstö koki rankkana, 
vaikka potilasmäärät olivat kesä – heinäkuussa 
kohtuulliset. Ongelmana koettiin liian suuri vastuu 
lääkehoidossa, koska opiskelijasijaiset eivät saa 
osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. Myös työn-
jako koettiin yksipuoliseksi. Sijaisten saatavuus 
oli heikkoa ja osaltaan asiaan vaikutti LOVe-
vaateiden lisääntyminen ja tiukentuminen. 
 
Alkusyksystä tiedostettiin suuri sijaistarve ”joulu-
listalla”, koska kolmen viikon periodille osui viisi 
arkipyhävapaata. Paikallisneuvottelut ammattiyh-
distysten kanssa mahdollisesta kuuden viikon 
listasta eivät tuottaneet tulosta, joten päädyttiin 
toimimaan joululista yhdellä osastolla (osasto 2, 
38 + 2 potilaspaikkaa). Tämä aiheutti työnjohdolle 
runsaasti lisätyötä sekä huolen lähestyvän in-
fluenssakauden hallinnasta. 
 
Päättyneitä hoitojaksoja oli 1584 (1690). Sairaa-
laan sisäänkirjattuja potilaita oli 971 (1025). Hoi-
topäivien määrä laski vuoden aikana parilla tu-
hannella. Keskimääräinen osastojakson nettohoi-
topäivä oli 8.71 (9.15). 
 
Keväällä otettiin käyttöön Lifecare-
potilastietojärjestelmä ja huhtikuulla UOMA-
potilasliikenteen ohjausjärjestelmä. Uusien järjes-
telmien käyttöönotto vaati paljon koulutusta ja 
opettelua ja niiden muovaaminen toimintaan sopi-
vaksi vaati paljon resurssia, erityisesti Lifecaren-
lääkeosio. Erityisesti lääkehoito oli kehityksen 
kohteena, koska kahden eri osaston toimintatavat 
täytyi yhdistää ja muokata nykytoimintaan sopi-
vaksi, lisäksi LOVe-lääkehoidon osaamisen päivi-
tys astui voimaan helmikuulla. 
 
Osaston toimintatavat ja prosessit olivat huomion 
kohteena; suunnitelmallisuutta lisättiin, raportoin-
tia ja aikataulutusta parannettiin. Kehittämistyötä 
tehtiin myös työaikojen järkeistämisessä ja erilais-
ten variaatioiden kehittämisessä.  
 
Esimiestyöhön vaikutti vuodenvaihteessa tapahtu-
nut hallinnon palvelujen muuttuminen Kuntapron 
(nyk. Sarastia), toiminnaksi. Esimiesten työ li-
sääntyi selkeästi tämän muutoksen myötä. Kevääl-
lä tehtiin työaikamuutoksia sekä palkkoihin vai-
kuttavia arviointeja (TSA /TVA) isosta volyymis-
ta henkilökuntaa.  
 
Osaston toimintaan vaikutti myös päivystyksen 
aukioloaikojen lyhentyminen, lääkärin läsnäolo 

kohteessa sekä esim. klo 20 antibioottien tiputus 
siirtyi osastolle viikonloppuisin.  
 
Tieto suunnitelmasta 30-paikkaiseksi akuuttiosas-
toksi hämmensi henkilökuntaa ja aikataulujen 
epäselvyys loi epävarmaa ilmapiiriä. Hoitohenki-
löstön saatavuus vaihteli melkoisesti. Epävarma 
työtilanne ja jatkuva muutos vaikuttivat sijaisten 
saatavuuteen. 
 
Eripituisiin täydennyskoulutuksiin osallistuttiin 
kaikista ammattiryhmistä koulutuksen aiheesta 
riippuen. Koulutuksia toteutettiin talon sisäisinä, 
alueellisina koulutuksina videoyhteyttä ja muuta 
teknologiaa lisääntyvästi käyttäen ja muutama 
koulutus toisella paikkakunnalla. 
 
Kotisairaala 
 
Kotisairaala on toiminut joka päivä, toimialueena 
koko PoSa. Kotisairaalassa on hoidettu suonen-
sisäisiä antibioottitiputuksia, lääkeinfuusioita, 
haavanhoitoja, V.A.C-hoitoja, punasolutiputuksia, 
nesteytyksiä, saattohoitoa, useita terminaalivai-
heen potilaita, erilaisia kivun hoitoja ja muuta 
palliatiivista hoitoa. Saattohoitoa on ollut yhäti 
enenevästi, osaa potilaista hoidimme yli puoli 
vuotta, käyntejä saattoi olla jopa kolmasti päiväs-
sä. Osalle potilaista hoitojakso jäi hyvin lyhyeksi 
ennen potilaan kuolemaa. Vuoden aikana kotisai-
raalan potilaista kuoli yhteensä 101; pääosin pal-
veluasunnoissa, osa kotona tai sairaalassa. Koti-
sairaala mahdollistaa kotikuoleman. Saattohoito-
potilaiden hoitaminen on henkisesti ja hoidollises-
ti vaativaa.  
 
Palvelukodeissa olevia potilaita on hoidettu yh-
teistyössä, arkiaamuisin palvelukodin sairaanhoi-
taja on suorittanut suonensisäisen tiputuksen, mi-
käli tämä ollut hänen työajallaan mahdollista. 
Palvelukodeista on enenevästi soitettu suoraan 
kotisairaalaan ilman lääkärin lähetettä ja hoitaja 
on lääkärin kanssa käynyt potilaan katsomassa. 
Toiminta muuttunut osittain mobiiliyksikön suun-
taan. Työnohjausta on ollut kerran kuukaudessa. 
Palliatiivinen poliklinikka on aloittanut toimintan-
sa. Oirehoitolääkkeet ja lääkehoito ovat tehostu-
neet ja saattohoitopotilailla on mahdollisuus saada 
myös palliatiivinen sedaatio. Lääkäri on pitänyt 
useita koulutuksia hoitajille ja lääkäreille oirehoi-
dosta ja sedaatiosta. Satasairaalassa olemme käy-
neet verkostoitumassa palliatiivisessa hoidossa.  
 
Kotisairaalan asiakkaaksi on tultu osastolta, kes-
kussairaalasta ja yliopistollisesta sairaalasta tai 
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lääkärin vastaanotolta jatkohoitoon. Asiakkaina 
on ollut myös PoSan ostaman ympärivuorokautis-
ta hoitoa antavien yksikköjen asukkaita, kotona 
ilman ulkopuolisia apuja asuvia kuntalaisia ja 
kotihoidon asiakkaita. 
 
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 ja myös kuolla kotona tutus-
sa ympäristössä. Omaiset ovat olleet asiakasky-
selyjen mukaan tyytyväisiä kotisairaalan toimin-
taan. Saattohoitopotilaan omaiselle soitetaan koti-
sairaalasta noin kuusi viikkoa kuoleman jälkeen ja 
tarjotaan keskustelumahdollisuutta.  
 
Tavoitteena on hoitaa PoSan alueen ympärivuoro-
kautisessa asumispalvelussa ja laitoshoidossa 
olevat asukkaat mahdollisuuksien mukaan ole-
massa olevassa hoitopaikassaan. 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, vaikka pieneläin-
päivystyksen eriyttämisen takapäivystyssopimus 
irtisanottiin toukokuussa. Tavoitteena on ollut 
tasapuolisen palvelun tarjoaminen koko alueella ja 
siinä on onnistuttu. Uuden valvontaeläinlääkärin 
perehdyttämisessä onnistuttiin hyvin. Sijaista 
käytettiin vuosilomien aikana normaalia vähem-
män, osin rekrytointiongelmista johtuen.  
Asiakasvalituksia ei vuoden aikana tullut yhtään. 
 
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui 
hyvin (95 %) huomioiden se, että terveystarkasta-
jien viroissa oli edelleen vaihtuvuutta vanhem-
painvapaiden johdosta. Terveysvalvonnassa tulee 
jatkuvasti myös valvontasuunnitelman ulkopuoli-
sia tehtäviä, joita ei voida etukäteen suunnitella. 
Myös nämä suunnittelemattomat tehtävät saatiin 
hoidettua vuoden aikana. Vuoden aikana käsitel-
tiin kuusi päätöstä, 10 lausuntoa ja 47 ilmoitusta. 

 
Yhtenä päätavoitteena oli terveysvalvonnan toi-
mintatapojen yhdenmukaistaminen Satakunnassa. 
Tässä onnistuttiin erittäin hyvin. Maakunnan alu-
eella toteutettiin terveystarkastajien paritarkastuk-
set käytännön toiminnan yhdenmukaistamiseksi 
sekä valmisteltiin toinen yhteinen valvontasuunni-
telma vuodelle 2020. Valvontakohteiden ja -
käytäntöjen yhdenmukaisen kirjaamisen ja lain-
säädäntövaatimusten tulkinnan osalta onnistuttiin 
parantamaan toimijoiden yhdenvertaista kohtelua 
yhdessä maakunnan kolmen muun yksikön kans-
sa, samoin yhteistä LaatuNet-tietojärjestelmää 
kehitettiin eteenpäin.  
 
Ympäristönsuojelussa on kaksi viranhaltijaa, jotka 
hoitavat kuuden kunnan tehtävät. Maa-
ainestarkastusten 66 kpl, (79 %) lisäksi valvonta-
suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui 10 
kpl, (50 %). Ne suunnitellut louhinta- ja murs-
kauskohteet jäivät tarkastamatta, joissa ei ollut 
toimintaa vuoden 2019 aikana. Muita tarkastus-
käyntejä tehtiin vuoden aikana yhteensä 51 kpl. 
Vuoden aikana käsiteltiin 12 lupaa, 21 päätöstä, 
94 ilmoitusta, 11 rekisteröintiä ja 4 lausuntoa. 
 
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Ympäristöpalveluiden taloudellisissa tavoitteissa 
ei täysin pysytty johtuen vuoden 2018 lomapalk-
kavelan purkamisesta ja sisäisten erien muuttumi-
sesta. 
 
 

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

Tulosalue Hallinto- ja tukipalvelut 

Tilivelvollinen Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö 

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 muutokseen valmistautuminen sekä potilastietojärjestelmän että talous- ja hen-
kilöstöhallinnon järjestelmien osalta. Maakuntavalmisteluun osallistuminen aktiivisesti. Toimitilojen 
uudelleenorganisointi.  

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 toiminnallisien muutoksien 
vaatimat valmistelut ja niissä onnistuminen. 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Henkilöstön vakinaistamisessa on edelleen edetty ja koulutustason vaatimuksista ja ylläpidosta 
on huolehdittu. Kaikki palvelutoiminnot on kyetty hoitamaan hyvin. Haastetta aiheuttavat edelleen 
henkilöstön ikääntyminen sekä sairauslomat. Laitoshuollossa jatkettiin ennakointia Jämijärven 
vanhainkodin siirtymiseksi omasta palveluntuotannosta yksityiselle vuoden 2020 alussa. Tietojär-
jestelmien osalta potilastietojärjestelmäuudistukseen on valmistauduttu lisäämällä resurssia tule-
vaa muutostilannetta varten. 

 
 



34 (60) 

 
 

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit 
    TP 2018 TA 2019 TP 2019 

Ravintohuolto       

ateriasuoritteet / v 191089   170746 
ateriasuoritteet / pv 523,5   467,8 

      
Puhtauspalvelut       
Huollettu pinta-ala m2 21321   18185 
Kohteita (rakennukset, tilat) 20   20 

      
Tietohallinto       
Työasemia 405   402 

      
      
      

Talous (1.000 €)     TP 2018 TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 235 183 264 
Toimintakulut (ulk) -4244 -4273 -4008 
Sisäiset erät 4126 4200 3835 
Poistot -117 -110 -91 
Tulos 0 0 0  
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Tulosalue Perhe- ja aikuispalvelut  
Tilivelvollinen Perhe- ja aikuispalvelujohtaja vt. Anna Isoviita 

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 jatkaminen 
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö 
3. Talouden seuranta ja kustannuksiin vaikuttaminen 
4. Asiakasprosessien kehittäminen 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Palvelujen yhteen sovittaminen asiakkaan kannalta parhaaksi kokonaisuudeksi 
2. Kustannusten kasvun hillitseminen 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Peruspalveluita on lisätty, ohjeita koko henkilöstölle täsmennetty. Hankintoja rajattiin selkeästi. Ta-
voiteltu ehkäiseviä palveluita, aloitettu pikkulapsikotikäynnit sotena, lähetetty joka kotiin sosiaalipal-
veluesite. Linjattu paperittomien palvelut yhdessä kuntien kanssa. Perhetyön toimintarakenne uudis-
tettu kokonaan.  
Palvelukenttää on tarkasteltu asiakastarpeen näkökulmasta. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on 
lisätty päihdelääkärin resurssia. Henkilöstöä on käytetty tehokkaasti eri toimipaikoissa. TYP-
toimintaa on jäsennetty. Toimintaohjeita on yhtenäistetty koko alueella. Puheterapia-jonoja on puret-
tu 11/19 alkaen tehokkaasti.  
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit 
    TP2018 TA2019 TP2019 

Hyvinvointia edistävät palvelut         
        

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut         
Syntyneet Hjoki,Jjärvi,Kpää,Karvia,Pom,Siik         
Äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola:         
Käynnit, hoitohenkilökunta   6267   5451 
Käynnit, lääkärit   1736   1559 
Käynnit, puheterapeutti   520   492 
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit   788   790 
Puhelut, puheterapeutti   251   276 
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana   29   29 
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana (SHL 19§)   31   30 

        
Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut         
Koulu- ja opiskelija terv.huolto         
Käynnit, hoitohenkilökunta   7253   6746 
Käynnit, lääkärit   1149   1066 
Käynnit, koulu- ja opiskelupsykologi   131   - 
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit   791   743 
Ryhmätoimintaa; tuntia   253   434 
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana (SHL 19§)       9 
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana   5   11 

        
Perheneuvola         
Perheneuvolan 0 - 6 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana   44   77 
Perheneuvolan 7 - 21 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana   126   127 
Perheneuvolan yli 21-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana   61   72 
Perheneuvolan  asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   62   66 

        
Vanhemmuutta tukevat palvelut         

        
Perheoikeudelliset palvelut, Lastenvalvoja         
Vahvistetut elatussopimukset   116   117 
Vahvistetut isyydet    64   64 
Vahvistetut  sopimukset lasten huollosta, tapaamisesta ja asumisesta   150   168 

        
Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut         
Avohuollon asiakkaina olleet vuoden aikana (lasten ja nuorten lkm)   248   197 
Avohuollon asiakkuudet alkaneet vuoden aikana   54   42 
Avohuollon asiakkuudet, poistuneet tai lakkautetut  vuoden aikana (lkm)   77   76 
Avohuollon asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   204   163 
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana (v.2015-2016 perheiden määrä)   47   48 
Turvakotipalvelujen asiakkaita vuoden aikana:   0   0 
Asumispäiviä vuoden aikana   0   0 

        
Lastensuojelutarpeen selvittäminen         
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (ilmoitusten lukumäärä)     451   449 
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (lasten lkm)   281   288 
Pyyntö/Yhteydenotto lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (pyyntöjen lukumäärä) 7   16 
Lastensuojelutarpeen tehdyt selvitykset vuoden aikana   171   393 

Hakemus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (hakemusten lukumäärä) 
Muulla tavalla esiin tullut lastensuojelun tarve 13   16 
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Lastensuojelun sijoituspalvelut   TP2018 TA2019 TP2019 

        
Sijoitus kodin ulkopuolelle, perhehoito         
Asiakkaita hoidon piirissä 31.12.   28   31 
Hoitopäiviä vuoden aikana   10259   11432 
Perhehoitokotien lukumäärä 31.12.   24   21 
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä   3   2 
Huostassa olevat  joulukuu 24   26 
Huostaanotetut vuoden aikana   1   4 

Perhehoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin  30-33   
ka. 
25.75   31 

        
Sijaishuollon laitospalvelut       
perhekodit, ls-laitokset, muu laitoshoito:         
Asiakkaita hoidossa 31.12.     20   20 
Hoitopäiviä vuoden aikana   7443   6391 
Laitoshoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin 16-19   ka. 20   18 
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä   16   4 

Huostassa olevat joulukuu 16   13 
Huostaanotetut vuoden aikana     8   0 

        
Jälkihuoltopalvelut         
Jälkihuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä vuoden aikana   29   25 
Jälkihuollossa olleita lapsia ja nuoria kuukaudessa keskimäärin 19-27   23   22 

        
    

Terveyttä edistävät palvelut           
käynnit hoitajalla vuodessa   5109   4982 
puhelut hoitajalle vuodessa   555   498 
ryhmätunteja   56   60 

        
Aikuisneuvola           
käynnit hoitajalla vuodessa   14593   14964 
käynnit lääkärillä vuodessa   471   406 
puhelut hoitajalle vuodessa   7762   7806 
puhelut lääkärille vuodessa   434   405 
hoitotarvikejakelu   4710   4874 

        
Seniorineuvola           
käynnit hoitajalla vuodessa   3553   - 
puhelut hoitajalle vuodessa   1192   - 
ryhmäkäynnit vuodessa   42   - 

        
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus          
käynnit lääkärillä vuodessa   235   286 
käynnit muilla vuodessa   2762   3631 
puhelut vuodessa   989   1103 
ryhmätunnit vuodessa         
säännölliset ryhmäkäynnit vuodessa   4278   4511 
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Taloudellinen toimeentulo   TP 2018 TA 2019 TP 2019 

toimeentulotukipäätökset kpl   431   496 
toimeentulotuen päätökset maksu   166   217 
tt.kotitalouksia keskim./kk 83   86 
tt. kotitalouksia joulukuu 106   93 
ratkaistu 7 vrk aikana  %   97 %   98 % 
keskimääräinen käsittelyaika vrk   2,7   2,5 

        
Pitkäaikaistyöttömät         
aktivointisuunnitelmat     kpl   325   344 
kuntouttava.työt.asiakkaita keskim. /kk   319,5   275 
kuntouttava.työt.asiakkaita joulukuu   311   271 

        
Päihdehuolto         
avohuolto käynnit  A-Klinikka   41   7 
asumisasiakk. keskim. kuukaudessa   11,5   11,17 
asumispäivät   3946   4028 
laitosasiakk. keskim. kuukaudessa   2,66   1,17 
laitoshoito vrk   653   260 

        
Vammaispalvelut         
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   588   586 
asiakkaita joulukuu    540   531 
kuljetuspalveluasiakkaita joulukuu    429   412 
välineet/koneet/laitteet joulukuu    9   6 
henkilökohtainen apu joulukuu    146   133 
asunn. muutostyöt/välineet jouluu    6   5 
SHL-kuljetusasiakkaat joulukuu    35   26 
muut vammaispalvelut joulukuu    16   25 
keskimääräinen vireillepanoaika vrk   5   2 
keskimääräinen käsittelyaika vrk   13,6   10 
palvelutarpeen selvitys aloitettu 7 vrk aikana %   90   93 
päätös tehty 3 kk aikana %   100   100 

        
Kehitysvammapalvelut   
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   111   115 
asiakkaita joulukuu    109   120 
ohjaus/kuntoutus/valm. joulukuu    9   12 
työ- ja päivätoiminta joulukuu    93   97 
ehon muk.palv. asiakkaita joulukuu    5   4 
muut kehitysvammapalv. joulukuu    36   31 

        
Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelut         
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   127   134 
asiakkaita joulukuu laskennallisesti   128   131 
asumispalveluvuorokaudet   43842   45286 

        
Vammaisten laitoshoito         
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa   3,66   0 
asiakkaita joulukuu    4   0 
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Omaishoidontuki alle 65v   TP 2018 TA 2019 TP 2019 

omaishoidontuen saajia vuodessa   111   103 
omaishoidontuen saajia keskimäärin kk   82,33   80,83 
uusia sopimuksia   22   23 
sopimuksia päättynyt   15   13 
hoitopalkkion keskiarvo euroa/kk   442,27   490,40 
vapaapäiväkulut euroa/hoitaja/kk   172,42   136,39 
omaishoidontuen saajia joulukuu   85   82 

 

Talous (1.000 €)   TP2018 TA2019 TP2019 

Toimintatuotot (ulk)   23512 21994 22123 
Toimintakulut (ulk)   -22609 -21152 -22030 
Sisäiset erät   -899 -837  -520 
Poistot -7 -5 -3 
Tulos (pakollinen varaus) -3 0  -430 
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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 edelleen annetuin resurssein 
2. Asiakkaan palveluneuvonnan ja -ohjauksen toimintatavan vakiinnuttaminen 
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnan vakiinnuttaminen 
4. Henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus   
5. Sähköisten järjestelmien ja työvälineiden käytön laajennukset 
6. Tehostetun palveluasumisen paikkaluvun vähennys mahdollisuuksien rajoissa 

Toiminnalliset tavoit-
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 toteutuminen 

1. Ensisijaiset palvelut pystytty toteuttamaan. Omaishoitajien tukemista (tarkastuskäynnit) voitu lisätä. 
2. Palveluohjausta ja neuvontaa vastaanotolla ja kotikäynneillä saatu vakiinnutettua normaaliksi toi-
mintatavaksi. Asiakas- ja omaiskyselyt toteutettu kaikissa tulosyksiköissä ja omaishoidossa säännöl-
lisesti vuosittain 
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnalla saatu positiivista vaikutusta asiakkaan kotona selviytymiseen. 
4. Henkilöstölle on edelleen järjestetty monipuolista täydennyskoulutusta kuntoutuksen osaamisalan 
oppisopimuskoulutuksena, mm. aloitettu mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan koulutusta, sekä 
suun terveyden oppisopimus 
5. Kotihoidon optimointi- ja mobiilijärjestelmää hyödynnetty maksimaalisesti  
6. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on toiminta-alueella saatu osin vähennettyä 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit 
    TP 2018 TA 2019 TP 2019 

Kotihoito       
 -Omaishoidon tuki 65-74v 36   49 
 -Omaishoidon tuki 75v > 109   114 
 -Hylätyt/keskeytyneet hakemukset/v 30   26 
 -Uudet sopimukset/v 69   96 
Kotihoito       
 -kotihoidon palveluiden piirissä yli 75v (säännöllinen) 14,6 %   13,2 % 
 -Asiakkaat (säännölliset,tilapäiset) 1 331   1 236 
 -Käynnit  155 608   168 340 
 -Tunnit, asiakastyö 70 634   70 693 
Tukipalvelu,asiakkaat(ei turva- ja ateriapalvelu) 238   196 
Asumispalvelu       
 -asumispalveluiden piirissä yli 75-v 9,40 %   9,47 % 
 -asumispalvelupäivät (sis.tuettu asuminen) 65 780   59 950 
 -Ostopalvelu,palvelupäivät 44 532   41 561 
Euroa/suorite /Tuotekortit       
Kotihoito/ tunti nt (kuntasuoritteet) 23,72   23,90 
Tehostettu palveluasuminen/hoitopv nt/keskiarvo 102,54   111,58 
Ostopalvelu /hoitopv nt (lisätty vuokrat ka.) 101,00   107,05 
Omaishoidon tuki/ myönnetyn tuen ka/kk 579,75   563,02 

      

Kysyntä ja laajuustiedot     
Asiakkaat       
75-vuotta täyttäneiden määrä 2619   2607 
Resurssit       
Asumispalvelupaikat 277   247 
Lyhytaikaishoitopaikat 26   26 
Perhehoito 7   7 
Kotihoito, asiakastyö % työajasta 60,9   58 % 

 

Talous (1.000 €)     TP 2018 TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 22 004  22810  21501 
Toimintakulut (ulk) -20 348  -21087  -19982 
Sisäiset erät -1 606  -1686  -1495 
Poistot -50  -37  -24 
Tulos 0  0  0 

 



42 (60) 

 

Tulosalue Erityispalvelut 
Tilivelvollinen Ylilääkäri Margit Seppälä 

Palveluajatus 

Erityispalvelut huolehtii lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminnasta, kiirevastaanotosta & päivystyksestä sekä 
sairaalan, kotisairaalan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminnasta ja erikoissairaanhoidollisista palve-
luista. Tavoitteenamme on tarjota kuntayhtymän alueen asukkaille laadukkaat palvelut sairauksien hoidossa ja 
ennaltaehkäisyssä sekä kannustaa ja valmentaa potilaita hoitamaan itseään hyvin.  Ostopalveluna järjestämme 
joitakin erikoissairaanhoitoa sairaalassa korvaavia tutkimuksia sekä lääketieteellisiä tutkimus- ja hoitotoimenpi-
teitä (tähystykset, kirurgin, urologin, keuhkolääkärin ja geriatrin palvelut, sydämen sykkeen, verenpaineen rekis-
teröinti ja uniapneatutkimus). Tutkimuspalveluita, kuten kuvantamistutkimuksia ja laboratoriopalveluita, ostam-
me Satadiagilta.  Kotisairaala tuo sairaalatasoista hoitoa kotiin silloin kun sairaus sitä vaatii ja kotitilanne sen 
mahdollistaa. Terveyskeskussairaalassa toimii vuodeosasto. Erityispalvelujen työntekijät ovat terveydenhuollon 
ammattilaisia. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

1. asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen yhteistoi-
minta-alueella, 
2. palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen, 
3. lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus yhteistoiminta-alueella, 
4. korkean palvelun laadun säilyttäminen, 
5. kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta yhdessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa käytävän vuo-
ropuhelun avulla, 
6. palvelujen saatavuudella tuetaan yhteistoiminta-alueen elinvoimaisuutta 

Toiminnalliset tavoitteet 

Erityispalveluissa tavoitteena on ollut terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
säilyttäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Jo syntyneen sairauden tai vamman osalta tavoitteena on ollut 
mahdollisimman nopea ja asianmukainen diagnosointi ja hoito sekä kuntoutus. Äkillisissä sairaustapauksissa 
on pyritty turvaamaan päivystyksellinen nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen. Eri-
tyispalvelut tarjoavat erikoissairaanhoitoon kuuluvia tutkimuksia ja hoitoa lähellä kuntalaisen omaa asuinpaik-
kaa. Kotisairaalatoiminnan avulla tarjotaan sairaalatasoista hoitoa asiakkaalle kotiin. Ohjaus ja neuvonta asiak-
kaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa on kuulunut myös keskeisiin tavoitteisiin. 
Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itse-
näistä liikkumis- ja toimintakykyä.  
Suun terveydenhuollon tavoitteena toimikaudella on ollut tuottaa suun terveydenhuollon palvelut laadukkaasti 
ja kustannustehokkaasti koko kuntayhtymän alueella, omana toimintana. Perustoimintamme on ennaltaehkäis-
tä ja hoitaa kuntalaistemme suun terveyttä ja näihin liitoksissa sairaudet. Erityisesti panostimme suunnitelmalli-
seen ehkäisevään toimintaan niin lasten, nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kuin vanhustenkin piiris-
sä. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Lääkärin vastaanottokäynnit vähenivät, samoin päivystyskäynnit. Ajoittain ollut lääkäripulaa, toisaalta vastaan-
ottokäynnit ovat olleet pidempiä ja enemmän asioita on hoidettu yhdellä käynnillä. Suunnitellusti hoitajan vas-
taanottokäyntejä saatiin lisättyä. Triagea tehostamalla lääkärin päivystyskäynnit vähentyneet. Päivystys toimi 
tehokkaasti. ESH-palveluita on tuotettu lähipalveluina. Laboratorio- ja lääkemenot eivät kasvaneet. Röntgen-
tutkimukset lisääntyivät. Hoitopäivien määrä väheni suunnitellusti vuodepaikkoja vähentämällä, hoidossa siirryt-
ty akuutimpaan suuntaan, kuntoutusta kohdistettu tehokkaammin ja jatkohoitopaikkoja saatu järjestymään ai-
kaisempaa nopeammin. Kotisairaalan käynnit lisääntyivät. Suun terveydenhuolto on tuottanut palvelut laaduk-
kaasti ja kustannustehokkaasti omana toimintana. Lakisääteiset tarkastukset (esim. neuvola, koululaiset, kut-
sunnat) saatiin aikarajojen puitteissa tehtyä. Kustannuspaikoilla on pysytty hyvin suunnitelluissa budjetissa, 
joillakin alueilla jäätiin alle budjetoidun määrärahan, joillakin ylitettiin, mutta kokonaisuudessaan toiminta vastaa 
tavoitetta ja pääosin myös suunniteltuakin. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit 
    TP2018 TA 2019 TP2019 

Lääkärien ajanvarausvastaanotto        
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 18658 19200 17348 
     suorite koostuu käynneistä ja puheluista       
     suoritteessa käynnin laskennallinen arvo on 1, puhelun 0,3       

      

Lääkäri ja sairaanhoitopalvelut päivystyspotilaille        
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 14609 16200 12446 

      
Hoitajavastaanotto        
- suoritemäärä Tapala (tuotekortti) 13384 11701 13578 

      
Suun terveydenhuolto       
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 29296 29200 28207 
- suorite koostuu hammaslääkärillä ja suuhygienistilla käynneistä       

      
Kuvantaminen        
- kaikki tutkimukset 8748   9782 

      
Lääkinnällinen kuntoutus        
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 7943 8070 7151 
- aikuisten puheterapia, käynnit 238   239 
- toimintaterapia 510   392 

      
Erikoissairaanhoidolliset palvelut  1850 1800 1788 
- tuotettuja toimenpiteitä:       
 colonoskopia 194 207 220 
 gastroskopia 170 208 217 
 urologin konsultaatio 285   268 
 toimenpideosasto puh.konsultaatioita 1003   1031 
 muut kirugin vastaanottokäynnit 136   111 
 geriatrin vastaanottokäynnit 103   111 
 geriatrin konsultaatiot 540   667 
 geriatrin sairaalakäynnit 225   225 
 geronomin vastanottokäynnit 211   257 
EKG-holter  153 151 158 
Unirekisteröinti 118 205 207 
RR-holter 34 28 25 

      
Sairaala        
- hoitopäivät jäsenkunnat (tuotekortti) 17597 18000 15314 

      
Kotisairaala        
 - käynnit, tuotekortti 2517 2100 3222 

      
 

Talous (1.000 €)     TP 2018 TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 15 138 15 548 15 048 
Toimintakulut (ulk) -13 502 -13 866 -13 234 
Sisäiset erät -1 555 -1 615   -1751 
Poistot -80 -66 -63 
Tulos 0 0  0 
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Tulosalue   Ympäristöpalvelut  

Tilivelvollinen Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo 

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 elintarvikeiden 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. Terveysvalvonnan toiminta- ja kirjauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen Satakunnan alu-
eella. 
4.Ympäristönsuojelun lupa-asioiden hoitaminen tasapuolisesti koko PoSan alueella. Val-
vontasuunnitelman toteuttaminen. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

1. Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut hoidettiin tasapuolisesti. Asiakasvalituksia ei 
tullut. 
2. Terveysvalvonnan palvelut hoidettiin hyvin. Valvonta toimi yhdenmukaisesti koko alueel-
la. 
3. Terveysvalvonnan toiminnan yhdenmukaistamisessa onnistuttiin hienosti.  
4. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toteutui osittain johtuen toiminnanharjoittajista. 
Lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely hoitui hyvin. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit 
    TP 2018 TA 2019 TP 2019 

        
Eläinlääkintähuollon käynnit tiloilla 2 358   2 360 
Eläinlääkintähuollon käynnit vastaanotolla 2 336   2 318 
Eläinlääkintähuollon valvontakäynnit 87   144 

      
Terveysvalvonnan tarkastuskäynnit       
elintarvikelain mukaan 252   175 
terveydensuojelulain mukaan 93   140 
tupakkalain mukaan 47   25 
Terveysvalvonnan päätökset, lausunnot 23   16 

      
Ympäristönsuojelun tarkastuskäynnit 157   127 
Ympäristönsuojelun päätökset, luvat, rekisteröinnit ja lausunnot 45   48 

      
      

Talous (1.000 €)     TP 2018 TA 2019 TP 2019 

Toimintatuotot (ulk) 945 1 024  1036 
Toimintakulut (ulk) -881 -962  -967 
Sisäiset erät -65 -62  -69 
Poistot 0 0  0 
Tulos 0 0 0 
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3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 
 
3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 

Tilin nimi 
Alkup. 

TA 2019 
TA 

muutokset 
Muutettu 
TA 2019 TP 2019 Poikkeama 

Toimintatulot 69 227 971,00   69 227 971,00 66 191 558,64 -3 036 412,36 
Myyntituotot 59 250 171,00   59 250 171,00 57 324 652,10 -1 925 518,90 
Maksutuotot 8 367 000,00   8 367 000,00 7 361 620,98 -1 005 379,02 
Tuet ja avustukset 403 800,00   403 800,00 450 905,06 47 105,06 
Muut toimintatuotot 1 207 000,00   1 207 000,00 1 054 380,50 -152 619,50 

Toimintamenot 69 149 971,00   69 149 971,00 66 441 040,61 -2 708 930,39 
Henkilöstömenot 26 131 408,00   26 131 408,00 23 768 040,95 -2 363 367,05 
Palvelujen ostot 34 402 627,00   34 402 627,00 33 957 522,35 -445 104,65 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 523 386,00   2 523 386,00 2 488 884,53 -34 501,47 
Avustukset 3 796 600,00   3 796 600,00 3 791 249,25 -5 350,75 
Muut toimintamenot 2 295 950,00   2 295 950,00 2 435 343,53 139 393,53 

Toimintakate 78 000,00   78 000,00 -249 481,97 -327 481,97 

Rahoitustulot ja -menot 15 000,00   15 000,00 13 109,28 -1 890,72 
Muut rahoitustulot muilta 35 000,00   35 000,00 32 083,86 -2 916,14 
Korkomenot       4 250,60 4 250,60 
Muut rahoitusmenot 20 000,00   20 000,00 14 723,98 -5 276,02 

Vuosikate 93 000,00   93 000,00 -236 372,69 -329 372,69 

Poistot ja arvonalentumiset 218 000,00   218 000,00 180 516,76 -37 483,24 
Suunnitelman mukaiset poistot 218 000,00   218 000,00 180 516,76 -37 483,24 

Tilikauden tulos -125 000,00   -125 000,00 -416 889,45 -291 889,45 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -125 000,00   -125 000,00 -416 889,45 -291 889,45 
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3.2 Investointien toteutuminen 
 

Alkuperäinen 
TA 2019 

TA-
muutokset 

Muutettu 
TA 2019 

Muutettu 
KS 2019 

Toteuma 
2019 

Irtain omaisuus -140 000,00 0,00 -140 000,00 -140 000,00 28 533,62 
Toimintatuotot         28 533,62 
Toimintakulut -140 000,00   -140 000,00 -140 000,00 0,00 

Tyhjä rivi   Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 
Erityispalv hankinnat vo+sair -60 000,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 28 533,62 
Toimintatuotot         28 533,62 
Toimintakulut -60 000,00   -60 000,00 -60 000,00 0,00 

Tyhjä rivi   Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 
Tukipalvelujen hankinnat -80 000,00 0,00 -80 000,00 -80 000,00 0,00 
Toimintatuotot           
Toimintakulut -80 000,00   -80 000,00 -80 000,00 0,00 

 
 

3.3 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 
 
 

Tilinimi 
Alkuperäinen 

TA 2019 
TA-

muutokset 
Muutettu 
TA 2019 

TP 2019 Poikkeama 

Toiminta ja investoinnit           
Toiminnan rahavirta           

Vuosikate 233 000,00 0,00 233 000,00 -236 372,69 -469 372,69 
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 417 560,62 417 560,62 

Investointien rahavirta           
Investointimenot -140 000,00 0,00 -140 000,00 0,00 140 000,00 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 40 973,00 40 973,00 

Toiminta ja investoinnit, netto 93 000,00 0,00 93 000,00 222 160,93 129 160,93 
            

Rahoitustoiminta           
Antolainasaamisten lisäykset muille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Antolainasaamisten vähennykset muilta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            
Muut maksuvalmiuden muutokset 93 000,00 0,00 93 000,00 222 160,93 129 160,93 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00 1 614,72 1 614,72 
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 3 706 750,72 3 706 750,72 
Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 -387 779,98 -387 779,98 

Vaikutus maksuvalmiuteen 93 000,00 0,00 93 000,00 222 160,93 129 160,93 
 
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. Luottolimiittiä maksuliiketileillä on yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Limii-
tit olivat lyhyen aikaa käytössä. 
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3.4 Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden 
toteutumisesta (1000 eur) 
 

 
N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio 
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4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

4.1 Ulkoinen tuloslaskelma  
 
Tilin nimi TP 2019  TP 2018  

tyhjä rivi 
Toimintatuotot 

Myyntituotot 51 105 541,86 52 267 018,42 
Maksutuotot 7 361 620,98 7 915 571,93 
Tuet ja avustukset 450 905,06 512 252,11 
Muut toimintatuotot 1 054 380,50 59 972 448,40 1 139 502,71 61 834 345,17 

Toimintakulut 
Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot yhteensä -19 372 703,31 -19 377 435,61 
Henkilösivukulut 

Eläkekulut -3 635 908,95 -3 920 453,27 
Muut henkilösivukulut -759 428,69 -872 823,01 

Palvelujen ostot -27 739 012,11 -28 677 728,81 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 488 884,53 -2 457 381,61 
Avustukset -3 791 249,25 -4 115 516,73 
Muut toimintakulut -2 434 743,53 -60 221 930,37 -2 162 155,40 -61 583 494,44 

Toimintakate -249 481,97 250 850,73 

Rahoitustuotot ja -kulut 
Muut rahoitustuotot 32 083,86 35 980,90 
Korkokulut -4 250,60 0,00 
Muut rahoituskulut -14 723,98 13 109,28 -19 866,08 16 114,82 

Vuosikate -236 372,69 266 965,55 

Poistot ja arvonalentumiset 
Suunnitelman mukaiset poistot -180 516,76 -254 333,99 
Arvonalentumiset 0,00 -180 516,76 0,00 -254 333,99 

Tilikauden tulos -416 889,45 12 631,56 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -416 889,45 12 631,56 
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4.2 Rahoituslaskelma 
 
Tilinimi 2019   2018   
Toiminnan rahavirta 

Vuosikate -236 372,69 266 485,71 
Tulorahoituksen korjauserät 417 560,62 181 187,93 0,00 266 485,71 

     
Investointien rahavirta 

Investointimenot 0,00 -50 669,00 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 40 973,00 40 973,00 479,84 -50 189,16 

Toiminnan ja investointien rahavirta 222 160,93 216 296,55 

Rahoituksen rahavirta 
Muut maksuvalmiuden muutokset 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 614,72 1 000,23 
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 
Saamisten muutos 3 706 750,72 -2 340 374,31 
Korottomien velkojen muutos -387 779,98 3 320 585,46 -61 694,64 -2 401 068,72 

Rahoituksen rahavirta 3 320 585,46 -2 401 068,72 

Rahavarojen muutos 3 542 746,39 -2 184 772,17 

Rahavarojen muutos 
Rahavarat 31.12. 5 550 060,53 2 007 314,14 
Rahavarat 1.1. 2 007 314,14 3 542 746,39 4 192 086,31 -2 184 772,17 
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4.3 Tase 
 
VASTAAVAA 2019 2018 

A PYSYVÄT VASTAAVAT 126 419,06 335 469,44 
I Aineettomat hyödykkeet 43 201,36 119 752,54 
2. Tietokoneohjelmistot 43 201,36 112 144,73 
3. Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 7 607,81 

II Aineelliset hyödykkeet 66 753,54 199 252,74 
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 425,83 19 621,74 
4. Koneet ja kalusto 66 327,71 179 631,00 

 

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

   

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 348 524,56 8 512 528,89 
II Saamiset 2 798 464,03 6 505 214,75 
Lyhytaikaiset saamiset 2 798 464,03 6 505 214,75 
1. Myyntisaamiset 1 569 583,72 5 488 001,90 
3. Muut saamiset 422 361,28 692 025,94 
4. Siirtosaamiset 806 519,03 325 186,91 

IV Rahat ja pankkisaamiset 5 550 060,53 2 007 314,14 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 474 943,62 8 847 998,33 

VASTATTAVAA 

A OMA PÄÄOMA -430 255,16 -13 365,71 
I Peruspääoma 254 305,00 254 305,00 
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -267 670,71 -280 302,27 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -416 889,45 12 631,56 

C PAKOLLISET VARAUKSET 430 000,00 
2. Muut pakolliset varaukset 430 000,00 

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 31 593,92 29 979,20 
1. Valtion toimeksiannot 20 426,52 7 413,18 
3. Muut toimeksiantojen pääomat 11 167,40 22 566,02 

E VIERAS PÄÄOMA 8 443 604,86 8 831 384,84 
II Lyhytaikainen 8 443 604,86 8 831 384,84 

5. Saadut ennakot 6 731,10 
6. Ostovelat 2 845 221,35 3 345 503,11 
7. Muut velat 430 283,67 627 221,31 
8. Siirtovelat 5 161 368,74 4 858 660,42 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 474 943,62 8 847 998,33 
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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) Ei ilmoitettavaa. 
 
5) Ei ilmoitettavaa. 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
6) Toimintatuotot tehtävittäin (ulkoiset) 
 

  2019 2018 
Hallinto- ja tukipalvelut 263 974,48 235 013,81 
Perhe- ja aikuispalvelut 22 122 949,54 23 512 393,67 
Vanhuspalvelut 21 501 108,92 22 003 831,28 
Erityispalvelut 15 048 237,52 15 137 858,43 
Ympäristöpalvelut 1 036 177,94 945 247,98 
      Yhteensä 59 972 448,40 61 834 345,17 

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

Palvelujen ostot eriteltynä 2019 2018 

Asiakaspalvelujen ostot 16 297 655,09 17 824 073 

Muiden palvelujen ostot 11 441 357,02 11 397 947 

Palvelujen ostot yhteensä 27 739 012,11 29 222 020 
 
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 
Muu pakollinen varaus 2019 2018 
Lisäykset tilikaudella 430 000,00 0,00 
Muu pakollinen varaus 31.12.2019 430 000,00 0,00 
 

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

Kaluston myynti 2019 2018 
Röntgenlaitteiden myynti 12 439,38 0,00 
Myyntivoitot yhteensä 12 439,38 0,00 

 
14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 

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

sä 

2019 2018 
Yhteismäärä 10 081,80 12 803,40 

 
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. 
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18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti: 
 
  Aineettomat hyödykkeet   Aineelliset hyödykkeet     

  Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä Kiinteät ra- Koneet ja Yhteensä 

  oikeudet kutteiset menot   kenteet ja kalusto   

      laitteet   

Poistamaton hankintameno 1.1. 112 144,73 7 607,81 119 752,54 19 621,74 179 631,00 199 252,74 

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 28 533,62 28 533,62 

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tilikauden poisto 68 943,37 7 607,81 76 551,18 19 195,91 84 769,67 103 965,58 

Poistamaton hankintameno 31.12. 43 201,36 0,00 43 201,36 425,83 66 327,71 66 753,54 

Kirjanpitoarvo 31.12. 43 201,36 0,00 43 201,36 425,83 66 327,71 66 753,54 

Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet   

  Kuntayhtymä- Muut osakkeet Yhteensä 

  osuudet ja osuudet   

Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 16 464,16 16 464,16 

Lisäykset  0,00 0,00 0,00 

Vähennykset  0,00 0,00 0,00 

Hankintameno 31.12. 0,00 16 464,16 16 464,16 

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 16 464,16 16 464,16 

 
20 – 23) Omistukset muissa yhteisöissä ja saamiset niiltä 

Ei ilmoitettavaa. 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

2019 2018 
Muut siirtosaamiset           806 519,03 325 186,91 

  Siirtosaamiset               806 519,03 325 186,91 
 

Erittely, muut siirtosaamiset 2019 2018 

Jäsenkuntien tasauslaskut 591 258,00 55 006,75 

Työllisyysrahasto/Tvr 10 333,52 14 326,04 

Kela (sairauspvrahat, työterv.h.) 120 780,00 112 830,56 

Ely-keskus kunt. työtoiminta 36 868,86 48 928,16 

Ely-keskus palkkatuet  0,00 4 638,66 

Työntek.tt.vak.maksut  

KEVA varhemaksu 0,00 34 811,48 

Vakuutusmaksut 11 557,11 30 612,19 

Muut 35 721,54 24 033,07 

Yhteensä 806 519,03 325 186,91 
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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 
 

Oman pääoman erittely 31.12.2019 31.12.2018 
  Peruspääoma 1.1.  254 305,00 254 305,00 

  Peruspääoma 31.12.  254 305,00 254 305,00 

 

  Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -280 302,27 -280 302,27 

  Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -267 670,71 -280 302,27 

  Tilikauden yli/alijäämä          -416 889,45 12 631,56 

Oma pääoma yhteensä    -430 255,16 -13 365,71 
 
Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken 
 

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  

 
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) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekkilimiitti. 
Shekkilimiitti 2019 2018 
Luotollisen shekkitilin limiitti 31.12. 2 000 000,00 2 000 000,00 
- siitä käyttämättä oleva määrä 2 000 000,00 2 000 000,00 

 
liikennetileissä on yhteensä 2 000 000 euron luottolimiitti. Limiitissä ei muutoksia. 

 
32) Ei ilmoitettavaa. 
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
 

Lyhytaikaiset siirtovelat 2019 2018 
Palkkajaksotus  183 136,17 1 715,90 

Kuntien eläkevakuutus  5 919,58 321 564,18 

Tapaturmavakuutusmaksu 164 755,45 20 000,00 

Lomapalkkavaraus  3 837 244,19 3 866 996,63 

Muut siirtovelat kunnille  691 209,00 646 733,00 

Muut siirtovelat 279 104,35 1 650,71 

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 5 161 368,74 4 858 660,42 
Siirtovelat yhteensä 5 161 368,74 4 858 660,42 

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

2019 2018 

Toimitilojen vuokravastuut yhteensä 9 599 947,52 

  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 1 644 869,60 

  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0 0 

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä 307 975,41 249 265,41 

  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 96 274,31 71 844,31 

  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet  

Yhteensä 9 907 922,93 249 265,41 
 
Toimitilat on vuokrattu kunnilta ja yksityiseltä pääasiassa toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin. 
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 
 
39 – 41) Ei ilmoitettavaa. 
 

Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Lukumäärä      
Kokoaikaiset 488 475 477 521 535 
Osa-aikaiset 63 73 79 71 85 
Yhteensä 551 548 556 592 620 
      
Prosenttiosuus %      
Kokoaikaiset 88,6 86,68 85,79 88,0 86,3 
Osa-aikaiset 11,4 13,32 14,21 12,0 13,7 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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43) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut 
 

2019 2018 
Palkat ja palkkiot 19 707 955,62 19 776 305,96 
Henkilöstösivukulut 4 395 337,64 4 793 276,28 
   Eläkekulut 3 635 908,95 3 920 453,27 
   Muut henkilösivukulut 759 428,69 872 823,01 
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 335 252,31 398 870,35 
Yhteensä tuloslaskelman mukaan  23 768 040,95 24 170 711,89 
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00 

Yhteensä henkilöstökulut 23 768 040,95 24 170 711,89 
 
44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenki-
lömaksut. 
 

 2019 2018 
Suomen Keskusta 800,20 895,95 

Kansallinen Kokoomus 405,80 439,60 

Kristilliset 32,40 51,20 

Perussuomalaiset 969,20 1 196,40 

Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 550,10 249,20 

Vasemmistoliitto 113,60 639,30 

Yhteensä 2 871,30 3 471,65 
Luottamushenkilömaksuista 31.12.2019 tilittämättä 246,60. 
 
45) Tilintarkastajan palkkiot 
 

  2019 2018 

BDO Audiator Oy     

Tilintarkastuspalkkiot 7 435,80 5 230,10 

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4 410,00 4 400,00 

Palkkiot yhteensä 11 845,80 9 630,10 

 
46) Ei ilmoitettavaa 
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Eriytetyt tilinpäätökset 
 
Ympäristöpalvelut TP 2019 TP 2018 

tyhjä rivi 
Toimintatuotot 

Myyntituotot 994 946,59 893 956,68 
Maksutuotot 34 097,68 44 100,90 
Tuet ja avustukset 1 372,77 2 199,11 
Muut toimintatuotot 5 760,90 1 036 177,94 4 991,29 945 247,98 

Toimintakulut 
Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot yhteensä -644 049,08 -572 789,74 
Henkilösivukulut 

Eläkekulut -146 613,29 -130 854,32 
Muut henkilösivukulut -36 137,55 -29 237,02 

Palvelujen ostot -63 727,55 -68 186,13 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 749,11 -5 545,03 
Avustukset -28 467,96 -32 128,39 
Muut toimintakulut -43 593,27 -967 337,81 -41 800,65 -880 541,28 

Toimintakate 68 840,13 64 706,70 

Vuosikate 68 840,13 64 706,70 

Tilikauden tulos 68 840,13 64 706,70 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 68 840,13 64 706,70 
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Luettelot ja selvitykset 

Käytetyt kirjanpitokirjat vuona 2019 

Tilinpäätös 
Tase-erittelyjen saldoselvitykset sähköisenä Sarastia Oy:llä 
Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä. 

Tositelajit 

450AKT 450 Aktivoinnit 
450ALV 450 Alv-maksuajo 
450HYV 450 Hyvitysten palautus 
450KOM 450 Käyttöomaisuustapahtumat 
450KPL0 450 YPH Effica kp-liittymä 
450KVS 450 Kirjanpidon konversio 
450ManKu 450 Asiakkaan manuaaliset kuittaukset 
450ManSu 450 Asiakkaan manuaaliset suoritukset 
450ML 450 M2 matkalaskut 
450MuisE 450 Muistiotositteet Excelistä 
450MYL_10 450 Laskulaji 10 
450MYL_11 450 Laskulaji 11 
450MYL_22 450 Laskulaji 22 
450MYL_32 450 Laskulaji 32 
450MYL_33 450 Laskulaji 33 
450MYL_34 450 Laskulaji 34 
450MYL_63 450 Laskulaji 63 
450OSM 450 Ostoreskontramaksut 
450Palkka 450 Palkkatositteet 
450Pankki 450 Pankkitositteet 
450PSOP 450 PSOP -ostolaskut 
450Viite 450 Asiakkaan viitemaksut 
450XAKOM 450 Käyttöomaisuuden konversio 
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