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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
 

1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus 
 
Kuntayhtymän ulkoiset kustannukset toteutuivat talousarviovuonna ennakoitua suurempina (3,8 %), 
lisäksi PoSan kuntalaskutus kasvoi talousarviovuonna 2,41 Me PoSan laskuttaessa jäsenkuntiaan 50,57 
Me (v. 2017 48,16 Me). 
 
Kaikkiaan tuloslaskelma osoittaa PoSan tilikaudelle 2018 tuloksena n. 12 000 euroa ylijäämää. 
Kustannusten nousua selittävät myyntituottojen supistuminen 12,7 %:lla ja maksutuottojen vähenemi-
nen 2,6 %:lla verrattuna vuoteen 2017. 
 
Kuntayhtymän kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat 61,58 Me. Kasvua oli 2,28 Me. Kustannukset 
kasvoivat lastensuojelupalveluissa 886 000 €, vammaispalveluissa 703 000 € ja vuokrakustannuksissa 
311 000 €. Tulosta heikensi myyntituottojen supistuminen 250 000 € sekä maksutuottojen supistuminen 
205 000 €. 
 
Kuntakohtaisesti kuntalaskutuksen muutos v.2017-2018 vaihteli suuresti;  
Kunta  TP 2017 €  TP 2018 €  muutos % 
Honkajoki  3 930 798  4 583 125   +16,6 
Jämijärvi  4 906 763  4 635 050  -5,5 
Kankaanpää  24 063 421  25 813 508  +7,3 
Karvia  5 686 594  6 218 138  + 9,3 
Pomarkku  5 693 924  5 733 625  + 0,7 
Siikainen  3 782 364  3 488 840  -7,8 
 
Kuluneen vuoden 2018 aikana jatkui laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystyö, jonka ta-
voitteena oli vastata tulevan sote- ja maakuntauudistuksen asettamiin haasteisiin. Palvelukokonaisuuksia 
kehitettiin sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistelmäpalvelujen 
näkökulmasta.  
 
 

Yleistä toiminnasta vuonna 2018 
 
Hallinto- ja tukipalvelut  
 
Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen; 
Hallinto- ja tukipalveluiden palvelutoiminnot hoidettiin hyvin. Haastetta aiheuttivat henkilöstön ikään-
tyminen sekä lisääntyvät sairauslomat.   
Jämijärven laitoshuollon osalta alettiin ennakoida tulevaa vanhainkodin siirtymistä omasta palveluntuo-
tannosta yksityiselle toimijalle vuoden 2019 syksyllä. Pomarkun laitoshuolto puolestaan siirtyi omaksi 
toiminnaksi toukokuussa 2018. Tietojärjestelmien osalta potilastietojärjestelmäuudistukseen valmistau-
duttiin resurssi lisäyksellä 1 htv. 
 
Perhe- ja aikuispalvelut 
 
Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen; 
Perhe- ja aikuispalveluiden terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintojen yhdistyminen jatkui. 
Palveluja kehitettiin koko Satakunnan alueella yhtenäisesti erilaisten hankkeiden avulla sekä lapsi- ja 
perhetyössä sovittiin kirjaamiskäytännön muutoksesta. 
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Keskitetyn ajanvarausjärjestelmä TeleQ:n käyttöönotto toi tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä koko toi-
minta-alueen terveyspalveluiden kentälle.  
 
Perhe- ja aikuispalveluissa sosiaalipalvelun työtehtävät ovat kaikilta osin lakisääteisiä ja juridisesti oh-
jattua. Toiminnan tavoitteena on ollut palvelutoiminnan yhtenäistäminen koko sosiaalipalvelualueella, 
tiimien keskinäisen toiminnan lisääminen sekä erilaisten lakisääteisten toimintojen toimeenpano annet-
tujen säädösten ja määräaikojen puitteissa.  
 
Toimeentulotuen siirtyminen Kansaneläkelaitoksen vastattavaksi muutti koko aikuissosiaalityön ja kun-
nissa toteutettavan sosiaaliohjauksen orientaatiota tuoden mukanaan uusia työmuotoja. Aikuissosiaali-
työssä työn fokusta kohdennettiin pitkäaikaistyöttömien palveluiden tehostamiseen. 
 
Lasten ja perheiden palveluissa painopistettä siirrettiin entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja 
varhaiseen puuttumiseen. Lastensuojelun osa-alueella jatkettiin monialaisen arviointitiimin toimintaa 
(ARVI). Arviointitiimin tehtävänä on ottaa vastaan kaikki sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukai-
set ilmoitukset ja laatia tarvittavat selvitykset ja mahdolliset asiakkuuspäätökset. 
 
Perhe- ja aikuissosiaalityön toimintaa tarkasteltaessa kokonaisuutena on havaittavissa vammais- ja kehi-
tysvammapalveluja saavien asiakasryhmien palvelukysynnän ja kustannusten nousu.  
 
Perhe- ja aikuispalveluissa palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-joulukuulta 2018 mukaan perhe-
palvelujen menojen toteutuma oli 113,86 %, tulojen toteutuma 208,85 % ja  nettototeuma 112,33 %. 
Nettomenot ylittyivät 749 196€ palvelusopimukseen nähden. Suurin tulojen ylitys tapahtui lastensuoje-
lun kaikkein raskaimpien hoitomuotojen poikkeuksellisen suuresta kasvusta johtuen. 
 
Palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-joulukuulta 2018 mukaan aikuispalvelujen menojen toteuma 
oli 109,98 %, tulojen 106,92 %  ja nettototeuma 110,37 %. Nettomenot ylittyivät 1 372 953€ palveluso-
pimukseen nähden. Eniten ylitystä tapahtui psykososiaalisten palveluiden, kehitysvammapalveluiden, 
vammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoitotarpeen sekä omaishoidon tuen tarpeen kasvusta. 
 
Vanhuspalvelut 
 
Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen; 
Vanhuspalveluissa ensisijaiset palvelut pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa 2014-2020 noudatettiin edelleen toiminnan suunnittelun ja toteut-
tamisen pohjana.  
Omaishoitajien tukemista (tarkastuskäynnit) lisättiin. 
Palveluohjaus ja neuvonta vastaanotolla ja kotikäynneillä saatiin vakiinnutettua normaaliksi toimintata-
vaksi.  
Asiakas- ja omaiskyselyt toteutettiin suunnitelman mukaisesti kaikissa tulosyksiköissä ja omaishoidos-
sa. 
Kotiin kuntoutusyksikön toiminta jatkui ja näin saatiin positiivista vaikutusta asiakkaan kotona selviy-
tymiseen.  
Henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta esim. kuntoutuksen osaamisalan oppisopimuskoulutuk-
sena. Lisäksi henkilöstölle aloitettiin mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan koulutusta, sekä suun 
terveyden oppisopimuskoulutusta. 
 
Kotihoidossa kotihoidon optimointi -mobiilijärjestelmä toimii koko alueella. Järjestelmän avulla henki-
löstöresursseja on pystytty entistä paremmin ohjaamaan tarpeen mukaisesti. Optimointijärjestelmän 
kautta saavutettu kokonaistehokkuus alueella on nykyisellä henkilöstön määrällä maksimissaan. 
 
Yli 75-vuotiaiden määrässä säännöllisen hoidon piirissä päästiin 14,6 % kattavuuteen vuoden 2018 ai-
kana.  
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Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2018 säännöllisessä hoidossa 282, lyhytaikaishoitopaikkoja 
oli 26. Ympärivuorokautisen hoitopaikan saaminen kesti pääsääntöisesti alle kolme kuukautta, odotus-
ajan keskiarvon ollessa 19,2 vuorokautta. 
 
Tulosalueen menot toteutuivat 95,42 %, tulot 103,36 %, nettototeuman ollessa 92,99 %. Tulosalueen 
budjetti alittui 1 235 297€. 
 
Erityispalvelut  
 
Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen; 
Painopistealueena erityispalveluissa oli avopalvelut ja ennaltaehkäisevät palvelut. 
Palvelusopimuksen mukainen palvelujen tarjonta toimi tasapuolisesti PoSan alueella. 
Toimintakauden aikana erityispalvelujen toimintaa hallitsi sote-valmistelu ja Tapalan peruspalvelukes-
kuksen peruskorjaus- ja saneeraussuunnittelu. 
Kaikki lääkärivirat saatiin täytettyä.  
Kotisairaalatoimintaa tehostettiin, siten että potilaan osastohoitoon tarvittava aika jäi mahdollisimman 
lyhyeksi.  
Tehokkaan päivystystoiminnan avulla vähennettiin kuntien erikoissairaanhoidon maksuja.  
 
Fysioterapeutit jatkoivat kouluttautumista suoravastaanottotoimintaan. Fysioterapiassa oli pilottina ko-
keilu suoravastaanotosta.  
 
Poliklinikan puolella aloitti yksi uusi hoitaja kouluttautumisen reseptihoitajaksi. 
 
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.   
 
Sairaalan osaston toimintaa alettiin suunnata enemmän asiakkaiden kuntoutukseen (lisäten yhteistoimin-
taa vanhuspalveluiden kotiin kuntouttavan yksiön kanssa) ja kotiin annettaviin palveluihin (kotisairaala-
toiminta). 
 
Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön tekstiviestimuistutus, jonka käyttöönoton jälkeen suun ter-
veydenhuollon peruuttamattomien käyntien määrää on vähentynyt. Hammaslääkäritilanne pysyi kulu-
neen vuoden aikana hyvänä. Kiireettömän hoidon jonotilanne suun terveydenhuollossa pysyi Kankaan-
päässä koko vuoden noin 4,5 - 5,5 kuukauden pituisena. Muissa jäsenkunnissa ei kiireettömän hoidon 
jonoja ollut. 
 
Tulosalueen menot laskivat - 1,4 % verrattuna vuoteen 2017. 
 
Ympäristöpalvelut 
 
Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen; 
Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut hoidettiin tasapuolisesti ja eriytetty päivystys järjestettiin 
ostamalla pieneläinten takapäivystys yksityiseltä palveluntuottajalta.  
Terveysvalvonnan palvelut tuotettiin yhdenmukaisesti koko alueella. 
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toteutui.  
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Kuntamaksuosuudet 
 
 Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siik ainen PoSa 

yhteensä 
Merikarvia 

Väestö 
2018 

1 707  1 867 11 585 2 403 2 166 1 476 21 204 3 168 

Väestön  
%-os 
PoSasta 

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

Kunnan  
%-os. 
kuluista 
v. 2016 

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

Kunnan 
%-osuus 
kuluista 
v. 2017 

8,16 10,19 49,97 11,81 11,82 7,85 - 0,19 

Kunnan 
%-osuus 
kuluista 
v. 2018 

9,06 9,17 51,05 12,30 11,34 6,90 - 0,22 

 
 
 
TOIMINTAKULUT  
 
TOIMINTAKULUT v. 2018 v. 2017 v. 2016 v. 2015 
  Henkilöstökulut     
    Palkat ja palkkiot              -19 776 306 -19 185 670,84 -20 320 660,96 -22 410 360,28 
  Henkilösivukulut     
    Eläkekulut                      -3 920 453 -3 887 639,21 -3 977 601,80 -4 278 125,12 
    Muut henkilösivukulut          -872 823 -1 068 463,71 -1 328 406,29 -1 358 038,03 
  Asiakaspalvelujen ostot          -17 824 073 -16 098 228,87 -14 990 227,21 -13 652 566,30 
Muiden palvelujen ostot -11 397 947 -11 293 167,24 -11 169 018,96 -8 618 482,71 
Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 457 382 -2 350 599,56 -2 241 430,96 -2 248 653,99 
Avustukset -3 571 226 -3 570 766,91 -4 270 962,31 -4 203 562,91 
Muut toimintakulut -2 162 155 -1 841 988,62 -1 909 652,78 -1 777 037,52 
Yhteensä -61 583 494 -59 296 524,42 -60 207 961,27 -58 546 826,86 
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JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 2009-2018 
 
Kuntien netto- 
maksuosuuksien kehitys 

PoSa YHTEENSÄ muutos  
ed.v. % 

HONKAJOKI muutos  
ed.v. % 

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 €  
 JÄMIJÄRVI  KANKAANPÄÄ  
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 €  
 KARVIA  SIIKAINEN  
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 €  
 POMARKKU  MERIKARVIA  
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 €  - - 
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PALVELUALUEITTAINEN 
KUSTANNUSKEHITYS 

TP 2018 € TP 2017 € muutos € 

Perhepalvelut 6 822 994 5 534 606 1 288 388 
Aikuispalvelut 14 617 415 13 565 028 1 052 387 
Vanhuspalvelut 16 392 906 16 387 627 5 279 
Erityspalvelut 12 071 553 12 006 018 65 535 
Ympäristöpalvelut 662 188 661 951 237 

YHTEENSÄ 50 567 055 48 155 231  2 411 824 
 
 
Edellisiin vuosiin verraten kuntien nettomaksuosuuksien kehitys jatkui epätasaisena. Kustannusten ja-
kamisen perusteena ovat perussopimuksen mukaisesti toteutuneet palvelujen käyttömäärät kunnittain. 
Pienten jäsenkuntien kohdalla tämä tarkoittaa vuotuisen palvelujen ja kustannusten vaihteluvälin suurta 
heittelyä (tähän mennessä vuosivaihtelun ääripäät ovat olleet +16,6 % ja -7,8 %).  
 
Kuluneen vuoden aikana PoSasta osallistuttiin Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun 
tiiviisti yhteisen maakunnan ja sote-palvelujen tuotantomallin kehittämisen näkökulmasta.  
 
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta yhteistoiminta-alueellamme, 
Pohjois-Satakunnassa, olemme pystyneet pitämään sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut määrältään, 
laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisinä lähipalveluina.  
 
Kiitos toiminnan sujuvuudesta kehitysmyönteiselle henkilöstölle ja uudistamishaluisille päätöksiin ky-
keneville kuntapäättäjille. 
 
 
Jaana Männikkö, kuntayhtymäjohtaja 
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1.2 Kuntayhtymän talous 
 

Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 

2018 2017 
1 000 € 1 000 € 

Toimintatuotot  61834 59 574 

Toimintakulut - -61583 -59 297 

Toimintakate  251 277 
Rahoitustuotot ja -kulut 

  Muut rahoitustuotot  36 34 

  Muut rahoituskulut  -20 -16 

Vuosikate  267 296 
Poistot ja arvonalentumiset  -254 -269 

Tilikauden tulos  13 27 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  13 27 

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Toimintatuotot/Toimintakulut, %  100,4 100,5 

Vuosikate/Poistot, %  105 110 

Vuosikate, euroa/asukas  12,59 13,83 

Asukasmäärä  21209 21373 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 

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

Vuosikate prosenttia poistoista 

= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 
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Toiminnan rahoitus 
 
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
 RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 

    
TOIMINNAN RAHAVIRTA 
Vuosikate 266 485,71 295564,52 
Tulorahoituksen korjauserät 
  266 485,71 295564,52 
  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
   Investointimenot                      -50 669,00 -142 170,17 
   Pysyvien vastaavien                   479,84 0,00 
   hyödykkeiden luovutustulot 
Investointien rahavirta                  -50 189,16 -142 170,17 
Toiminnan ja invest. rahavirta           216 296,55 153 394,35 
  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys muilta 0,00 0,00 
Oman pääoman muutokset                   0,00 0,00 
  
Muut maksuvalmiuden muutokset 
   Toimeksiant.varat/po muutos           1 000,23 -3 161,12 
   Vaihto-omaisuuden muutos              
   Saamisten muutos                      -2 340 374,31 630 647,17 
   Korottomien velkojen muutos           -61 694,64 659 551,24 
Muut maksuvalmiuden muutokset            -2 401 068,72 1 287 037,29 
  
Rahoituksen rahavirta                    -2 401 068,72 1 287 037,29 
  
RAHAVAROJEN MUUTOS                       -2 184 772,17 1 440 431,64 
  
Rahavarojen muutos 
   Rahavarat 31.12.                  2 007 314,14 4 192 086,31 
   Rahavarat 1.1. 4 192 086,31 2 751 654,67 
   Rahavarojen muutos -2 184 772,17 1 440 431,64 
  
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Toiminnan ja investointien rahavirran  
kertymä 5 vuodelta € 447 404 121 121 
Investointien tulorahoitus, % 525,93 207,89 
Lainanhoitokate 1878,32 1636,39 
Kassan riittävyys, pv 11,9 25,7 
Quick ratio 0,96 0,94 
Current ratio 0,96 0,94 
  
Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno 
Lainanhoitokate = (Ylijäämä + Poistot + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
Rahavarat 31.12 = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 
Kassan riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
Quick rati o=(Rahat ja pankkisaamiset+Rahoitusarvopaperit+Lyhytaikaiset saamiset) / 
(Lyhytaikainen vieras pääoma -Saadut ennakot) 
Current rati o=(Vaihto-omaisuus+Lyhytaikaiset saamiset+Rahoitusarvopaerit+Rahat ja 
 pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma-Saadut ennakot) 
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 
    2018 2017     2018 2017 

  1 000 € 1 000 €   
1 000 

€ 
1 000 

€ 
  VASTAAVAA   VASTATTAVAA   
A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA   
  Aineettomat hyödykkeet     Peruspääoma                  254 254 
    Aineettomat oikeudet 112 190     Ed. tilikausien yli/alijäämä -280 -307 
    Muut pitkävaikutteiset menot 7 17     Tilikauden Ylialijäämä          12 27 
  Aineettomat hyödykkeet         119 208   OMA PÄÄOMA                     -13 -26 
      
  Aineelliset hyödykkeet C PAKOLLISET VARAUKSET   
    Muut kiint. rakenteet ja laiteet 19 48     
    Koneet ja kalusto            179 267 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   
  Aineelliset hyödykkeet         199 315     Muut toimeksiantojen pääomat 22 29 
    TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT       29 29 
  Sijoitukset     
    Osakkeet ja osuudet          16 16 E VIERAS PÄÄOMA   
  Sijoitukset                    16 16   Pitkäaikainen vieras pääoma   
      
  PYSYVÄT VASTAAVAT              335 539   Pitkäaikainen vieras pääoma   
      
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT   Lyhytaikainen vieras pääoma      
      Saadut ennakot               0 0 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT     Ostovelat                    3345 3 525 
      Muut velat                   627 548 
  Saamiset     Siirtovelat                  4858 4 820 
    Lyhytaikainen vieras pääoma    8831 8 893 
  Lyhytaikaiset saamiset   VIERAS PÄÄOMA                  8831 8 893 
    Myyntisaamiset               5488 3 014     
    Muut saamiset                692 720   VASTATTAVAA                    8847 8 896 

    Siirtosaamiset               325 431     
  Lyhytaikaiset saamiset         6505 4 165     
      
  TASEEN TUNNUSLUVUT   
  Rahat ja pankkisaamiset Omavaraisuusaste, % -0,1 -0,3 
  Rahat ja pankkisaamiset        2007 4 192 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,3 14,9 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT           8512 8 357 Kertynyt yli/alijämä, 1000 € -268,0 -280,0 
  Kertynyt yli/alijämä €/ asukas -12,6 -13,1 
  VASTAAVAA                      8847 8 896 Lainakanta 31.12., 1000 € 0 0 

  Lainakanta 31.12 €/asukas 0 0,00 
  Lainasaamiset, 1000 € 0 0 
  Velat ja vastuut % käyttötuloista 14,31 15,01 

  Asukasmäärä (vrk) 21209 
21 

373 
      
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)  
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot  
Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)  
Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset  
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Tuloksen käsittely ja talouden tasapaino 
 
 
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 12 631,56 euroa. Ylijäämä koostuu pääosin odotettua suuremmista 
rahoitustuotoista. 
 
Yhtymähallitus esittää tilikauden ylijäämän 12 631,56 euroa kirjattavaksi taseen oman pääoman 
yli/alijäämätilille.  
 
Vuoden 2018 tuotebudjetti laadittiin voimassa olleen ja ennustetun palvelutarpeen kehityksen mukaises-
ti. Tilivuoden aikana palvelutarve kuitenkin kasvoi ennakoitua suuremmaksi ja alkuperäisen talousarvi-
on mukaiset kustannukset ylittyivät noin 780 000 euroa. Uutta alijäämää ei palvelusopimuksen tuotteis-
sa kuitenkaan syntynyt, koska nettokustannukset laskutettiin toteutuneen mukaisina jäsenkunnilta.  
 
Taseessa on noin 268 000 euron alijäämä, joka on seurausta pääasiassa työterveyshuollon tappiollisista 
tuloksista aiemmilta vuosilta. Työterveyshuolto ulkoistettiin tilivuoden 2014 jälkeen. Muun toiminnan 
osalta kattamattomia alijäämiä ei ole. PoSan peruspääoma on 254 305 euroa, oma pääoma on noin 
13 000 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 
 
Henkilöstö 

 
 
Henkilöstö ikäryhmittäin 

 
 
Henkilöstö tulosalueittain 
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Eläköityminen 

 
 
Sairauspoissaolot 
 
Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot ja päiviin koko hen-
kilöstön poissaolot. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Työpäivien lukumäärä 9066 7450 8202 7549 12011 10509 9567 10061 

Sairauspoissaolopv/hlö/v 14,30 11,29 11,50 10,65 19,37 17,75 17,21 18,37 
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Koulutusmenot 2009-2018 

 
 
 
 
 

1.4 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 
 
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. Sisäiseen valvontaan 
liittyviä määräyksiä sisältyy myös kuntayhtymän hallintosääntöön. 
 
Sisäinen valvonta koostuu 
- sisäisestä tarkkailusta, 
- luottamushenkilöiden suorittamasta seurannasta ja 
- sisäisestä tarkastuksesta. 
 
Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen 
käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet, vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä 
tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtä-
vään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvon-
taa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen 
valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että jäsenkuntien kustannustenjaon perusteena olevat toiminnal-
liset suoritteet kirjataan ajallaan ja oikein palvelut tuottavissa yksiköissä. Seuranta ja tarkistukset teh-
dään kuukausittain palvelusopimuksen toteutumaraportin laadinnan yhteydessä. 
 
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa laajem-
min ja taloudellisen tilanteen osalta kuukausittain. Sisäistä valvontaa auttavat ja helpottavat asianhallin-
nan ja ostolaskujen käsittelyn tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa 
kuin laskuliikenteessäkin. Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita. 
 
Riskienhallinta 
PoSan riskienarviointi on suoritettu alun perin järjestelmällisesti vuonna 2012, jonka jälkeen on tehty 
satunnaisia päivityksiä. Tilikauden 2018 aikana PoSan riskienarviointi on päivitetty järjestelmällisesti 
kaikissa toimintayksiköissä. Aineelliset ja vastuuriskit tarkistetaan vuosittain vakuutusyhtiön edustajan 
kanssa. Vakuutusturvaa on tuottanut vuoden 2018 kesäkuun loppuun asti IF. Alkuvuonna 2018 suorite-
tun vakuutuskilpailutuksen seurauksena 1.7.2018 alkaen vakuutusturvaa on tuottanut Protector Forsi-
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kring ASA. Kuntayhtymä on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laa-
juudessa kuin se on katsottu järkeväksi. 
 
Toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja osa muutoksista tuo riskin kun-
tayhtymän mahdollisuuksille tuottaa ja tarjota hyvinvointipalveluja kuntalaisille ja muille asiakkailleen. 
Lainsäädännölliset vaatimukset toiminnan laadulle ja resursoinnille ja lisääntyvä valvonta kuluttavat 
sekä henkilöstön että talouden voimavaroja. Suurimpana riskinä on epäsuhta kuntien taloudellisen kan-
tokyvyn ja palvelujen kustannuskehityksen välillä. Merkittävä huolenaihe on myös edelleen henkilöstön 
ja erityisesti erityisosaamista vaativien avainryhmien saatavuus. 
 
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 kymmenen 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 2018 TP 2018 

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 viisi kertaa. 
 
Yhtymähallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta 
sekä mm. sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallituk-
sen esittelijänä toimi kuntayhtymäjohtaja. Yhty-
mähallitus kokoontui 12 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 kolme 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 
Jari Koskela 
Jukka Koskinen 
Olavi Leppänen 
Petra Mäensivu 
Maritta Uusitalo 
Aulis Vehmasto 
Kristiina Yli-Rajala 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta: 
Miia Sjöman, puheenjohtaja 
Tarmo Sairio, varapuheenjohtaja 
Matti Anttila 
Anneli Hautaoja 
Tarja Hietikko 
Mikko Rajakangas 
Mervi Ylihonko 
 
Ympäristö- ja terveyslautakunta: 
Mikko Uusitalo, puheenjohtaja 
Jouni Erola, varapuheenjohtaja 
Jorma Heikkilä 
Riina Lehmussalmi 
Petra Mäensivu 
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Janne Paloviita 
Päivi Suominen 
Toni Tolonen 
Heta Östergård 
 
Talouden toteutuminen 
 
Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus 
Talous (1.000 €) TA 2018 TP 2018 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 34 37 
Sisäiset erät, tulot 34 37 
Tulos 0 0 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta 
Talous (1.000 €) TA 2018 TP 2018 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) 6 3 
Sisäiset erät, tulot 6 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 osa-aikainen potilasasiamies. Suuri 
osa taloushallinnon ja laskentatoimen palveluista 
hoidettiin yhteistoimintasopimuksen perusteella 
Kankaanpään kaupungin taloushallintopalveluissa 
ja yli puolet käyttökustannuksista oli tästä johtu-
via ostopalveluita.  
 
Talouden toteutuminen 
 
Talous (1.000 €) TA 2018 TP 2018 

Toimintatuotot (ulk) 105 53 
Toimintakulut (ulk) 1078 1157 
Sisäiset erät, tulot 973 1105 
Tulos 0 0 
 
Työsuojelu ja yhteistoiminta 
Kuntayhtymän henkilökuntaneuvoston, virkistys-
toiminnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarvit-

semat määrärahat on keskitetty kustannuspaikalle 
1140.  
 
Talous (1.000 €) TA 2018 TP 2018 

Toimintatuotot (ulk) 0 4 
Toimintakulut (ulk) 150 166 
Sisäiset erät, tulot 150 161 
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 korja-
uspalvelua sekä jonkin verran kiinteistöhuoltoa 
yhteistyössä Kankaanpään kaupungin tilapalvelu-
jen kanssa. 
Materiaalihuolto ostettiin SataDiagin logistiikka-
keskukselta.  
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Lähettitoiminta huolehtii keskitetystä postin ja 
muiden lähetysten kuljettamisesta Kankaanpään 
alueella.  
 
Tietohallintopalvelut 
Tietotekniikan käyttötuki ostetaan PoSaan Kan-
kaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä. Tällä 
hetkellä palvelut tuottaa 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. 
 
Kahden tulosalueen yhdistämisen aiheuttaman 
toimintojen tasapainottamisen haasteiden vuoksi 
keskityttiin henkilöstön ja asiakastyön kehittämi-
seen. Vuonna 2018 rekrytoitiin vammaispalvelui-
hin sosiaalityöntekijä sekä lastensuojeluun johtava 
sosiaalityöntekijä, jonka toimenkuvaa muokattiin 
vuoden aikana. 
 
Tulosalueiden yhdistämisen toiminnalliseksi ta-
voitteeksi asetettiin palvelujen yhteen sovittami-
nen asiakkaan parhaaksi sekä kustannusten kas-
vun hillitseminen. Kauden 2018 aikana on tehty 
laaja-alaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä 
perhe- ja aikuispalveluiden sisällä sekä myös ul-
kopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mm 
uusilla työparityöskentelymuodoilla.  
 
Uudelle tulosalueelle on luotu toiminnan mahdol-
listamiseksi sekä johtamisen tueksi uusia rakentei-
ta, esim. johtavan sosiaalityöntekijän tuottama 
lastensuojelun ja perhesosiaalityön ammatillinen 
tuki.  
 
Tulosalueen henkilöstö on ollut aktiivisesti muka-
na erilaisissa Satasoten työryhmissä vuoden 2018 
aikana. 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Terveyspalvelut  
 
Toimintakauden aikana terveyspalveluissa on 
Siikaisten peruspalvelukeskus siirtynyt uuteen 
tilaan kunnassa. Palveluohjaajista kaksi on eläköi-
tynyt ja Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukes-
kuksiin on nimetty yhteinen palveluohjaaja.  
Lähipalveluiden turvaaminen mm. neuvolapalve-
luissa on pyritty osaamisen kehittämisellä turvaa-
maan kaikkiin toimipisteisiin. Diabetesosaamista 
on vahvistettu lisäkoulutuksilla aiemman osaavan 
henkilöstön eläköidyttyä. 
 
Keskitetty ajanvarausjärjestelmä TeleQ on tuonut 
laatua, tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 
joustavia lääkäriaikoja koko kehyskuntien terve-
yspalveluiden toimintakentälle. Toimintakauden 
aikana on kaikkien palveluiden osalta ollut nähtä-
vissä terveyspalveluiden käytön muuttuminen 
asiakastasolla enempi tulevaisuuden terveyden-
huolto-digitalisointi suuntaan ja mm. puhelinneu-
vonnan osuuden jatkuva kasvu näkyy suoritteissa 
ja vaikuttaa arjen työn suunnitteluun ja toteutumi-
seen ja arviointiin sekä asiakaspalvelun kehittämi-
seen ja ammattitaidon lisäämiseen hoidon tarpeen 
arvioinnin näkökulmasta.  
 
Koko PoSan alueella syntyvyys on laskenut ja sen 
myötä mm. sulkujen aikaan äitiysneuvolatoimin-
taa on keskitetty pääosin Kankaanpäähän ja äi-
tiysneuvolatyöntekijät ovat jalkautuneet muinakin 
aikoina tarvittavassa määrin kehyskuntiin. Palve-
lukeskuksien vastinparitoimintamallin kautta löy-
tyy äitiyshuollon osaajia vielä kahdesta/kolmesta 
kehyskunnasta, heidän käyttö mobiilisti koko 
kehyskuntien alueella on mahdollistanut palvelun 
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tuottamisen koko toimintakentällä asiakasnäkö-
kulma huomioiden. 
 
Puheterapian ostopalvelut kasvoivat toiminta-
vuonna merkittävästi. Toisen puheterapeutin irti-
sanouduttua jonojen määrät ovat olleet selkeässä 
kasvussa. Äännekouluun on ohjattu siihen sovel-
tuvia asiakkaita.  
 
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehtiin 
kaikissa jäsenkunnissa mahdollisuuksien mukaan. 
TE-toimiston ja Porin alueen sekä PoSan muiden 
toimijoiden kanssa on aloiteltu monialaista TYP-
toimintaa.  
 
Aikuisneuvolatoimintaa toteutettiin jokaisessa 
kunnassa. Kehyskuntien peruspalvelukeskuksissa 
aikuispalvelujen hoitajien työ jakaantui itsenäi-
seen terveyden edistämiseen, hoitotyöhön ja avo-
sairaanhoitoon, jota tehdään yhteistyössä erityis-
palvelujen lääkäritoiminnan kanssa. Hoitotarvike-
jakelu ja siihen liittyvä ohjaus, neuvonta ja tarkoi-
tuksenmukaisten hoitotarvikkeiden arviointi on 
iso osa aikuisneuvolassa tehtävää hoitotyötä. Hoi-
totarvikejakelua on osin keskitetty Kankaanpään 
hyvinvointikeskukseen mm. sulkujen ajaksi. INR-
klinikkatoimintaa jatkettiin vuonna 2018 tervey-
denhoitajatyönä. Tällä on vähennetty laboratorion 
näytteenoton asiakasmäärien aiheuttamaa kuormi-
tusta.  
Terveydenhoitajien täydennyskoulutuksilla vah-
vistettiin yhteistyötä si-so-te-kentällä, perhekes-
kussuunnittelulla panostettiin tulevaan Satakunta-
laiseen perhekeskusmalliin, lääkehoitosuunnitel-
man päivittämiseen valittiin työryhmä (pj. resepti-
hoitaja) ja vahvistettiin lääkeosaamista, diabetes-
työn ja tartuntatautityön osaamista kehitettiin 
edelleen Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä ja tupakasta vieroittamisen 
ja elintapaohjauksen tuen osaamista kasvatettiin 
osallistumalla Satasoten hankkeisiin ja koulutuk-
siin. 
  
Peruspalvelukeskusten sulut toteutettiin pienissä 
jäsenkunnissa heinäkuun aikana siten, että täydel-
linen sulku kussakin palvelukeskuksessa oli kes-
toltaan kolme viikkoa ja vuodenvaihteen aikaan 
kaksi viikkoa. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden 
vastaanottotoiminta jatkui Taipaleenkatu 1:n ja 
toimintakeskus Kuninkaanlähteenkatu 6:n toimiti-
loissa. Henkilöresurssia on lisätty kuluvan kauden 
aikana 1 htv. TE-toimisto on vahvistanut yksikölle 
oikeuden tuottaa kuntouttavan työtoiminnan pal-

veluita ja Kankaanpään mielenterveyskeskus hy-
väksyy toimintakeskuksemme mielenterveyskes-
kuksen päivätoiminta-asiakkaiden perustervey-
denhuollon jatkohoitopaikkana.  
 
Tähden toimintakeskuksen käyntimäärät ovat 
kasvaneet edelleen kuntouttavan työtoiminnan 
osalta. Päihdeasiakkaiden vastaanottopalvelut on 
tuotettu omana toimintana. Pakka-yhteistyötä ja 
Selvinpäin Satakunnassa -hanketta on jatkettu, ja 
toiminnan kehittäminen vastaamaan kansallisia 
suosituksia jatkuu edelleen.   
 
Seniorineuvola tuottaa 65 vuotta täyttäneille toi-
mintakykyä ylläpitäviä palveluita sekä ikäänty-
neille pitkäaikaissairaille palveluohjausta, apuvä-
lineneuvontaa, pitkäaikaissairauksien hoidonohja-
usta, hoitoa ja seurantapalveluita. Seniorineuvola-
työ on jalkautuvaa. Sitä tehdään sekä kehyskunti-
en peruspalvelukeskusten henkilöstön kautta, että 
mobiilisti koko PoSan alueella.  
 
Hyvinvointikyselyt lähetetään 70-, 75- ja 80-
vuotiaille ja vastausten perusteella riskiryhmään 
kuuluvat kutsutaan hyvinvointitarkastukseen tai 
tarjotaan hyvinvointikotikäyntiä, tavoitteena vä-
hentää toimintakyvyn heikkenemisen riskiä ja 
lisätä kotona asumisen vuosia myöhentäen palve-
luasumisen ja laitoshoidon tarvetta. Muistikoor-
dinaattori koordinoi muistihoitotyötä koko PoSan 
alueella, konsultoi geriatria muistisairauksien 
hoidossa ja järjestää muistihoidon koulutusta 
kaikkien palvelualueiden muistihoitajille. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
PoSan sosiaalipalveluissa työtehtävät ovat kaikilta 
osin lakisääteisiä ja juridisesti ohjattua. Toimin-
nan tavoitteena on ollut palvelutoiminnan yhte-
näistäminen koko sosiaalipalvelualueella, tiimien 
keskinäisen toiminnan lisääminen sekä erilaisten 
lakisääteisten toimintojen toimeenpano annettujen 
säädösten ja määräaikojen puitteissa.  
 
Toimeentulotuen siirtyminen Kansaneläkelaitok-
sen vastattavaksi on muuttanut koko aikuissosiaa-
lityön ja kunnissa toteutettavan sosiaaliohjauksen 
orientaatiota ja tuonut mukanaan uusia työmuoto-
ja. Aikuissosiaalityössä työn fokusta on kohden-
nettu pitkäaikaistyöttömien palveluiden tehosta-
miseen, koska samaan aikaan toimeentulotuen 
siirtymisen kanssa on palveluvelvoitteen piiriin 
tullut uusia asiakasryhmiä, kun työttömistä yhä 
useampi täyttää sosiaali- ja TE-toimen yhteisen 
aktivointivelvoitteen entistä aiemmin. Nämä asi-
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akkaat näkyvät suuresti myös kuntien mak-
suosuuslistoilla. Kuntien maksuosuudet ovat kaut-
ta linjan saatu merkittävästi laskusuuntaan johtuen 
tehokkaasta aktivoinnista. Lisäksi vuonna 2018 
aloitettiin sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta 
yhteistyössä Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön 
Valtti-työpajan kanssa, jotta asiakaspolutusta saa-
taisiin tehostettua. Toimeentulotuen Kela-siirron 
vuoksi kunnissa paikalla olevaa sosiaaliohjausta 
on supistettu turvaten kuitenkin jokaisessa kun-
nassa saatu palvelu säännöllisesti. Toimeentulotu-
en siirto on aiheuttanut merkittävän taloudellisen 
ohjausvälineen poistumisen ja sosiaaliohjauksessa 
on tullut mietittäväksi uusia, tehokkaita keinoja 
ehkäisevän työn tekemiseksi ja varhaisen ohjauk-
sen aikaansaamiseksi. Toimeentulotuen ja erityi-
sesti sen maksatuksen muutos on aiheuttanut krii-
siytyneitä asiakkuuksia, häätöuhkia ja velkaantu-
mista, joka on lisännyt aikuissosiaalityön tarvetta.  
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoittuvat tavoit-
teiden mukaisesti pääosin avohuoltoon. Yhteistyö-
tä on rakennettu sosiaalipalveluiden ja psykososi-
aalisten palveluiden välillä jo vuosien ajan ja sen 
tulokset näkyvät muun muassa avopalveluiden 
asiakasmäärän lisääntymisenä ja kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaiden lisäämisenä Tähden 
toimintakeskukseen orientoiden työtä asiakkaan 
palvelukokonaisuuden hallintaan ja arjessa selviy-
tymisen tukemiseen. Asumissijoituksia tehtiin 
eniten sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. 
Alueellamme on paljon pitkään jatkunutta päihde-
käyttöä eikä avohuolto monin paikoin kykene 
vastaamaan pitkään jatkuneen toiminnan ongel-
miin.  
 
Pitkäaikaistyöttömien palveluihin on panostettu 
sosiaaliohjauksessa laajasti toimeentulotuen Kela-
siirron jälkeen. Kuntouttavan työtoiminnan järjes-
tämisestä oli vastuussa kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaaja sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat. 
Aktivointisuunnitelmia tehtiin 353. Kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaita oli kuukaudessa keski-
määrin 299. Kankaanpään kaupungin kanssa on 
tehty erillinen sopimus siitä, että kaupunki ostaa 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työpanosta 
yhden päivän viikossa. Yhteistoiminta on sujunut 
saumattomasti ja sujuvasti.  
 
Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutus-
ta on järjestetty jäsenkuntien alueella ja keskite-
tysti Kankaanpäässä ryhmämuotoisena. Ryhmän 
toimintaa on voitu kehittää tavoitteellisesti, koska 
tulosalueella on jo kokemuksia monenlaisesta 
ryhmätoiminnasta niin Kankaanpäässä, kunnissa 

kuin etsivän nuorisotyönkin kanssa. Vuonna 2018 
aloitettiin yhteistyössä ryhmän vetäminen. Ryhmä 
toimii jatkuvaisluonteisena. Pitkäaikaistyöttömien 
palveluissa on pyritty laajentamaan yhteistyötä 
kuntien eri hallinnonalojen kesken.  
Vammaispalveluiden/kehitysvammahuollon pää-
töksenteko on keskitetty Kankaanpäähän vam-
maispalvelun sosiaalityöntekijöille ja kahdelle 
sosiaaliohjaajalle. Työtä tehdään liikkuvalla ot-
teella ja moniammatillisesti työparityötä ja ver-
kostoja hyödyntäen. Yhteistyö PoSan vanhuspal-
veluiden kanssa on runsasta ja sujuvaa.  
 
Vammaispalvelujen asiakkaita asumispalveluita 
lukuun ottamatta oli runsaasti. Vammaispalvelu-
jen kysyntä on jokseenkin stabiloitunut, mutta on 
runsasta. Tämä johtuu ikääntyneen väestön lisään-
tymisestä ja sitä kautta palvelutarpeen kasvami-
sesta. Varsinkin henkilökohtaisen avun kysyntä on 
laajaa, samoin kuljetuspalvelun. Vammaispalve-
luissa itsemääräämisoikeutta lisätään jatkuvais-
luonteisesti lainsäädännön kautta ja tavoitteena on 
asiakkaan palveluiden saaminen yleislainsäädän-
nön kautta mahdollisimman laajasti. Vammais-
palveluissa painopisteenä on asiakkaiden toimivat 
palvelukokonaisuudet ja arjen sujuvoittaminen.  
 
Lain mukaisissa käsittelyajoissa ei täysin pysytty, 
koska palvelutarpeen selvitys pystyttiin tekemään 
77 %:lle (84 %) seitsemän vuorokauden aikana. 
Varsinainen päätös pystyttiin kuitenkin tekemään 
97 %:lle (100 %) kolmen kuukauden aikana. 
Vammaispalveluissa asiakasmäärät eivät kerro 
työn laajuudesta, koska monessa tapauksessa asi-
akkaan palvelutarpeen selvittäminen vaatii monen 
ammattilaisen tietoja ja yhteistyötä.  
 
Kehitysvammapalveluiden päätöksenteko ja eri-
tyishuolto-ohjelmien ohjaus toteutetaan PoSan 
sosiaalipalveluissa. Lain erityishuollosta mukaiset 
palvelut hankitaan osin Satakunnan sairaanhoito-
piirin sosiaalipalveluiden tulosalueelta ja osa oste-
taan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kehitysvam-
mahuollossa panostetaan omaisten ja vanhempien 
jaksamisen tukemiseen, läsnäoloon ja toimiviin 
palvelukokonaisuuksiin.  
Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalveluis-
sa on asumisvuorokausien määrä noussut vuoden 
aikana, kuten aikaisempinakin vuosina. Asumis-
palveluiden asiakaskertymä on suurta, koska pal-
veluun tullaan nuorempana kuin esimerkiksi van-
huspalveluiden asumispalveluiden piiriin. PoSan 
alueelle on tullut uutta palvelutuotantoa ja asiak-
kaalle pyritään löytämään aina tarvetta mahdolli-
simman hyvin vastaava asumisyksikkö. Kehitys-
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vammahuollon osalta kustannusten nousuna nä-
kyy ns. väestönkehitys, koska vaikeasti hoidetta-
via kehitysvammaisia on ohittanut perusopetusiän 
ja täten kaikki palvelut kuuluvat sosiaalitoimen 
vastuulle. Monen tilanne kriisiytyi voimakkaasti 
hoidollisista tarpeista johtuvista syistä ja kehitys-
vammahuollon laitoskuntoutusta jouduttiin osta-
maan entistä huomattavasti enemmän.  
 
Omaishoidon tuki siirrettiin osaksi vanhuspalve-
luissa toimivaa omaishoidon tuen tiimiä, kuitenkin 
niin, että kustannukset ovat säilyneet tulosalueel-
la. Tämä on lisännyt asiakaspalvelun laatua ja 
oikea-aikaisuutta. Uusia omaishoidon tuen hake-
muksia tulee kuukausittain noin 4-6. Palvelun 
tavoitteena on säilyttää asiakkaan toimintakyky ja 
mahdollistaa kotona asuminen. Tavoitteena on 
jatkossa yhtenäistää toimintakäytänteitä PoSan 
sisällä.  
 
Perheneuvolan työtä on kehitetty vuoden aikana 
runsaasti. Palvelua tuodaan lähemmäs asiakkaita 
ja yhteistyökumppaneita, ja palvelu mielletään 
peruspalveluksi. Perheneuvolapalveluita on esitel-
ty kuntakierroksien avulla erityisesti varhaiskas-
vatukselle eri kunnissa. Perheneuvolapalvelut 
sisältävät psykologien ja perheneuvojien tutki-
musta ja hoitoa sekä kasvatusneuvonta- ja ohjaus-
palveluja. Perheneuvolaan kuuluvat myös perhe-
oikeudelliset palvelut, jotka sisältävät lastenvalvo-
jan palvelut kuten isyyden selvitykset, huolto-, 
tapaamis- ja asumissopimukset, lausunnot tuomio-
istuimille ja muille kunnille. Perheneuvolassa on 
otettu käyttöön seutukunnallisesti merkittäviä 
tutkimusmenetelmiä, jotka nopeuttavat asiakkai-
den 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.   
 
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 sekä PoSan kotipal-
velutyö perhesosiaalityössä on toistaiseksi määri-
telty maksuttomaksi, joka nostanee asiakasmää-
rää. Perhekeskuksessa tarjotaan myös tukihenkilö-
toimintaa nuorille.   
 
Sijoitus kodin ulkopuolelle perhehoitona sisältää 
sijoitukset sijaisperheisiin sekä läheis- ja sukulais-
sijoitukset. Sijoitusten suuntaaminen perhesijoi-
tuksiin on tehostunut lain muutoksella, joka edel-
lyttää selvittämään läheis- ja sukulaissijoituksen 
mahdollisuuden.  
Sijaishuollon laitospalvelut sisältävät lapsille ja 
nuorille järjestettävät sijaishuollon laitospalvelut, 
joita tarjoavat lastensuojelulaitokset, ammatilliset 
perhekodit ja vastaavat yksiköt.  
Jälkihuoltopalvelut sisältävät lastensuojelun jälki-
huollon, joissa keskeisiä palveluita ovat sosiaali-
työ, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, perhetyö, 
taloudellinen tuki, jälkihuolto laitoksen yhteydes-
sä ja muut tukitoimet.  
 
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. Kaikkien ammattilaisten 
toimenkuvat on päivitetty vuonna 2018 ja vas-
tuunjakoja tasoitettu. Tavoitteena on käyttää laa-
jasti koko alueen moninaista osaamista asiakkaan 
palvelunäkökulma pitäen ensisijaisena. Haasteita 
tuovat lisäksi lisääntyvät asiakasmäärät, monien 
ammattilaisten rekrytointivaikeus ja osin puutteel-
liset toimitilat.  
 
Sosiaalipalveluiden tavoitteena on edelleen suun-
tautuminen kynnyksettömiin avopalveluihin ja 
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laajenevaan yhteistyöhön. Tavoitteena on laajen-
taa yhteistyötä ja toimivuutta perhe- ja aikuispal-
veluiden sisällä konkreettisin asiakastyön toimin. 
 
Talouden toteutuminen  
 
Palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-
joulukuulta 2018 mukaan perhepalvelujen meno-
jen toteutuma oli 113,86 %, tulojen toteutuma 
208,85 % ja nettototeuma 112,33 %. Nettomenot 
ylittyivät 749 196€ palvelusopimukseen nähden. 
Suurin tulojen ylitys tapahtui lastensuojelun kaik-
kein raskaimpien hoitomuotojen poikkeuksellisen 
suuresta kasvusta johtuen. 

 
Palvelusopimuksen toteumaraportin tammi-
joulukuulta 2018 mukaan aikuispalvelujen meno-
jen toteuma oli 109,98 %, tulojen 106,92 % ja 
nettototeuma 110,37 %. Nettomenot ylittyivät 
1 372 953€ palvelusopimukseen nähden. Eniten 
ylitystä tapahtui psykososiaalisten palveluiden, 
kehitysvammapalveluiden, vammaisten ja kehi-
tysvammaisten laitoshoitotarpeen sekä omaishoi-
don tuen tarpeen kasvusta. 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.3 Vanhuspalvelut 
 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspal-
veluilla ohjata ja tukea väestöä omatoimiseen ja 
itsenäiseen selviytymiseen sekä turvata tarpeen-
mukainen hoito ja huolenpito. PoSa-alueen yhtei-
set toimintaohjeet tarkistetaan vuosittain. Ohjeis-
tuksissa painotetaan kuntoutumisen tukemista 
sekä toimintakykyä ja asiakkaan omia voimavaro-
ja tukevaa työotetta kaikissa tulosyksiköissä. 
 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa 2014 – 2020 
noudatettiin edelleen toiminnan suunnittelun ja 
toteuttamisen pohjana, suunnitelma on toiminut 
hyvin niiden toimintojen osalta joita on voitu ke-
hittää ilman kustannusten lisäystä. Henkilöstön 
kuntoutumisen osaamisalan oppisopimuskoulu-
tuksen tällä erää viimeinen kurssi käytiin keväällä, 
lisäksi koulutusta laajennettiin nyt myös mielen-
terveys- ja päihdeosaamiseen sekä suun hoidon 
osaamisalan koulutukseen, muun ammatillisen 
täydennyskoulutuksen lisäksi. 
 
Kotiinkuntoutusyksikön toiminta on ollut vilkasta 
ja asiakasvaihto on nopeaa. Tapalan sairaalasta on 
voitu edelleen kotiuttaa yksikköön ne asiakkaat, 
joilla ei ole ollut enää tarvetta sairauden hoidolle. 
Asiakkaiden tarpeenmukainen rajaaminen yksikön 
kompetenssiin nähden on vielä suunnittelussa. 
 
Asiakkaat ovat ohjautuneet hyvin palveluneuvon-
nan piiriin, palveluneuvonta on keskitetty yhdelle 
palveluneuvojalle, joka ohjaa asiakkaita moninai-
sissa asioissa. 

 
Asumispalvelupäällikön virkatehtävää hoidettiin 
edelleen jaettuna. 
 
Tulosalueen kokonaisvakanssimäärä oli vuoden 
2018 lopussa 228, joista täytettynä oli 208. 
 
Omaishoidon tuen piiriin otetaan ensisijaisesti ne 
henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut niin, 
että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen jatkuvaa 
hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinnin perusteena on 
palveluohjaajan suorittama kotikäynti, toiminta-
kykymittaukset sekä mahdolliset asiantuntijalau-
sunnot ja hoitotiedot. Omaishoidon tukea myön-
netään yhtenäisin kriteerein koko toiminta-
alueella harkinnanvaraisena tukena. Palveluseteli 
ja sijaisomaishoitosopimukset ovat käytössä 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämis-
vaihtoehtona.  
 
Kotihoidossa kotihoidon optimointi- ja mobiilijär-
jestelmä toimi koko alueella. Henkilöstöresursseja 
pystyttiin entistä paremmin ohjaamaan tarpeen 
mukaisesti koko alueella, joskin nyt oli jo havait-
tavissa, että optimointijärjestelmän kautta saavu-
tettu kokonaistehokkuus alueella on nykyisellä 
henkilöstöllä nyt maksimissaan, seuraavana tarvi-
taan lisää työntekijöitä, että kasvava asiakasmäärä 
pystytään hoitamaan. Kotihoidon palvelut koh-
dentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa 
tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. 
Kotihoito toimii edelleen kahdessa vuorossa 7 
päivänä viikossa. Palvelut keskittyvät asiakkaan 
hoitamiseen, sekä tukipalveluiden osalta pesu-
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päivätoiminta- ja pyykkihuoltopalveluihin. Ateria- 
ja turvapalveluita välitetään asiakkaille palveluita 
tuottavien toimijoiden kautta. Siivouspalveluita ei 
tuoteta PoSan kautta eikä tukemana, asiointipalve-
luita ohjataan hankkimaan yksityisiltä palvelun-
tuottajilta. 
 
Asiakkaille on pystytty turvaamaan ensisijaiset 
palvelut, mutta nuorempien ikäluokkien tarvitse-
mia palveluita ei ole ollut edelleenkään mahdollis-
ta antaa automaattisesti tarpeen vaatimassa laa-
juudessa.  
 
Palveluseteli on käytössä omaishoidon lomapäivi-
en lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoi-
dossa sekä asiointipalvelussa. Palveluntuottajia on 
PoSan alueella edelleen vähän. 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 
kriteerit täyttäville asiakkaille laaditaan yksilölli-
nen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Päivätoi-
mintaa järjestetään kunnissa myös palvelupäivinä. 
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelun tavoitteena 
on antaa hoitoa niille vanhuksille, jotka eivät enää 
selviydy kotiin annettavien palveluiden avulla, 
tarjoamalla heille pitkäaikaista hoitoa. Palvelua 
tarjotaan ensisijaisesti tehostettuna palveluasumi-
sena, tuettuna asumisena tai lyhytaikaishoitona 
kotona asumisen tueksi. Tehostetun palveluasumi-
sen henkilöstön mitoituksen keskiarvo oli 0,54 
vaihdellen hiukan yksiköiden välillä esim. raken-
teellisten olosuhteiden vuoksi. 
 
Tehostetun palveluasumisen paikkoja ostettiin 
yksityisiltä ja säätiöiden omistamilta tuottajilta 
määrärahojen ja tarpeen mukaisesti. Puitesopi-
muksellisia ostopalveluiden tuottajia oli 11. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Omaishoidon tukea myönnettiin 65 vuotta täyttä-
neille yhteensä 145 eri hoitajalle. Omaishoidon 
tuen keskimääräinen käsittelyaika oli 6,3 päivää. 
 
Kotihoidossa ensisijaiset palvelut on pystytty tur-
vaamaan. Toiminnanohjausjärjestelmän käytön 

myötä on pystytty vastaamaan paremmin tarpee-
seen. Kaikille asiakkaille ei välttämättä palvelu-
tarpeen ilmaannuttua ole pystytty tarjoamaan tar-
vittua määrää heti, mutta palvelut on pystytty 
kuitenkin aloittamaan pienemmällä määrällä.  
 
Yli 75-vuotiaiden määrässä säännöllisen hoidon 
piirissä PoSan alueella päästiin 14,6 % kattavuu-
teen vuoden 2018 aikana.  
 
Palveluohjaus on vakiintunut kaikkien työnteki-
jöiden toimintatavaksi. Vastuuhoitaja nimetään 
asiakkaalle, jos tarve on olemassa. Palvelutarpeen 
arviointi pystyttiin kiireellisissä tapauksissa teke-
mään 0-1 arkipäivän kuluessa, kiireettömissä kes-
kimäärin 4,8 arkipäivän kuluessa. Kotiin annetta-
va palvelu on asiakkaan henkilökohtaista hoitoa ja 
hoivaa, ei kodinhoitoa. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2018 
säännöllisessä hoidossa 282, lyhytaikaishoito-
paikkoja oli 26.  
 
Ympärivuorokautisen hoitopaikan saaminen kesti 
pääsääntöisesti alle kolme kuukautta, odotusajan 
keskiarvon ollessa 19,2 vuorokautta. 
 
Talouden toteutuminen 
 
Vanhuspalveluiden suurimmat menoerät ovat 
kuten ennenkin henkilöstön palkkauskulut sekä 
tehostetun palveluasumisen ostopalvelut. Ostopal-
veluina hankittavat tukipalvelumenot (ravinto 
ym.) sekä vanhainkotikiinteistöjen vuokra- ja 
huoltokustannukset ovat menoja, joihin ei voida 
vaikuttaa tulosalueelta käsin. Koko tulosalueella 
on noudatettu aina tarkkaa talouden seurantaa ja 
koko henkilöstö on kustannustietoista, asiakkaat 
hoidetaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmissa sovi-
tun hoidon tarpeen mukaisesti. 
 
Omaishoidon tuen kuntakohtainen määräraha 
ylittyi hieman Kankaanpäässä ja Pomarkussa. 
Vanhusten perhehoito pysyi varatun määrärahan 
puitteissa. Kotihoidon osalta Kankaanpään osalta 
varattu määräraha ylittyi maltillisesti. Asumispal-
velut kokonaisuudessa pysyivät kohtuullisesti 
asetetuissa määrärahoissa. 
 
Tulosalueen menot toteutuivat 95,42 %, tulot 
103,36 %, nettototeuman ollessa 92,99 %. Tulos-
alueen budjetti alittui 1 235 297€. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4 Erityispalvelut  
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Yleistä 
 
PoSa erityispalveluissa saatiin kaikki lääkärin 
virat täyteen alkuvuonna. Virkavapaisiin ja vuosi-
lomiin saatiin hyvin sijaisia. 
Talous meni erityispalveluiden osalta hyvin. Ta-
lousarvion raameja ei erityispalveluissa ylitetty. 
Menoja pystyttiin jopa laskemaan 1,4 % verrattu-
na vuoteen 2017. 
 
Influenssakausi alkoi alkuvuodesta ja kesti epäta-
vallisen pitkään kevääseen aiheuttaen henkilökun-
nan sairastumista. Tänä aikana vastaanottojonoi-
hin tuli pidennystä. Muuten pystyttiin tarjoamaan 
hyvin vastaanottoaikoja. Pitkiä jonoja ei syntynyt. 
Influenssa-aikana osastot toimivat kovalla pai-
neella ja kohortteja perustettiin, jotta taudin le-
viämistä saatiin hallittua. Lääke-, hoitotarvike- ja 
sijaismenot kasvoivat. Influenssakauden jälkeen 
tilanne rauhoittui myös osastoilla. 
 
Toimintaa kehitettiin edelleen. Fysioterapeutit 
jatkoivat kouluttautumista suoravastaanottotoi-
mintaan. Heillä oli pilottina kokeilu suoravas-
taanotosta. Kouluttautuminen ja pilottikokeilu 
kasvattivat aluksi jonkin verran kuntoutuksen 
ajanvarausjonoja. Poliklinikan puolella aloitti yksi 
uusi hoitaja kouluttautumisen reseptihoitajaksi. 
 
Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan. Ta-
lossa oli lastenlääkäri, geriatri, keuhkolääkäri, 
röntgenlääkäri ja kirurgipalvelut käytössä yleis-
lääkärivastaanottojen lisäksi. Lisäksi Tapalan 
peruspalvelukeskuksessa on käynyt myös fysiatri, 
ja lääkäreillä on ollut mahdollisuus konsultoida 
psykiatria potilasasioissa henkilökohtaisesti 1-2 
kertaa kuukaudessa.  
 
Tapalan remontin suunnittelu saatiin loppusuoral-
le.  
 
Loppukesästä alkoi Coronarialla olla päivystävän 
lääkärin toimittamisessa suuria vaikeuksia ja tämä 
aiheutti sen, että jouduttiin perumaan nopealla 
aikataululla omien virkalääkäreiden ajanvaraus-
vastaanottoaikoja ja siirtämään heidät päivystyk-
seen. Sopimus Coronarian kanssa lopetettiin 
31.12.2018. Optiovuotta ei siis käytetty. 
 

Syyskuussa käynnistettiin uusi päivystyslääkäri-
palvelun hankintaa koskeva kilpailutus. Tarjouk-
sia saapui määräaikaan mennessä yksi, tarjouksen 
teki Attendo Terveyspalvelut Oy. Yhtymähallitus 
hyväksyi hankintasopimuksen Attendo Terveys-
palvelut Oy:n kanssa. 
 
SataDiag aloitti syksyllä neuvottelut PoSan kanssa 
tarkoituksena saada PoSan röntgen SataDiagin 
toiminnakseen. Neuvottelut jatkuvat edelleen. 
 
Kotisairaalatoiminta on ollut varsin aktiivista ja 
potilasmäärät suuria. Kiireisimpinä viikkoina poti-
laita on ollut jopa 30. Suurin osa potilaista on ollut 
aikaa vieviä saattohoitopotilaita. On herännyt 
selkeä tarve palliatiiviselle poliklinikalle. Vuonna 
2019 on tarkoitus aloittaa palliatiivisen poliklini-
kan toiminta PoSan oman kotisairaalalääkärin 
toimesta. Jatkossa on tarkoitus jatkokouluttaa yksi 
hoitaja palliatiiviseen saattohoitoon.  
 
Kesällä lääkäreiden ajanvaraukseen tuli tekstivies-
timuistutus käyttöön ja siitä kokemukset ovat 
olleet hyviä. Peruuttamattomat ajanvaraukset ovat 
merkittävästi vähentyneet 
 
Henkilöstö on ollut kovilla lukuisien sote-
työryhmien myötä ja heidän jaksamisesta on pyrit-
ty pitämään huolta, toukokuussa järjestettiin koko 
henkilökunnalle mm. työhyvinvointiluento. Kehi-
tyskeskusteluissa (yksilö ja ryhmä) sekä TPD-
kokouksissa ja osastopalavereissa on pyritty saa-
maan henkilöstön toiveita esille ja kehitetty yh-
dessä toimintaa. 
 
Vastaanottotoiminta 
 
Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja 
laajennussuunnitelmat etenivät. Päivystyspolikli-
nikalle suunniteltiin mm. kuusi potilastarkkailu-
paikkaa, ensiapuhuone, eristystila, hoitohuone ja 
lääkehuone. Eristystilaan tulee oma sisäänkäynti, 
samoin ambulanssi saa oman sisäänkäynnin suo-
raan ensiapuhuoneeseen.  
 
Välinehuollolle kaavaillut suunnitelmat muuttui-
vat. Välinehuolto saa uudessa suunnitelmassa 
uudet ja suuremmat tilat. Välinehuollon on tule-
vaisuudessa pystyttävä vastaamaan myös lisään-
tyvään toimintaan.  
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Asiakaspalautetta kerätään vastaanottotoiminnassa 
jatkuvasti. Marraskuun asiakaskyselyviikolla kai-
kille asiakkaille jaettiin asiakaspalautelomake. 
Asiakaspalautteet olivat pääsääntöisesti hyviä ja 
asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun 
(asteikko 1-5). Asiakaspalautteiden keskiarvo 
(yleinen tyytyväisyys käyntiin) oli 4,03 lääkärin 
ajanvarausvastaanotossa, 4,38 sairaanhoitajan 
vastaanotolla ja 4,45 päivystyksessä/kiireellisellä 
vastaanotolla. 
 
PoSa liittyi 2017 syksyllä Nolla tapaturmaa -
foorumiin. Kyseessä on verkosto, jonka tavoittee-
na on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatku-
va parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittä-
minen. Vastaanotot Tapala saavutti 2.sijan Työ-
hyvinvoinnin edistäjinä. 
HaiPro-vaaratapahtumia raportoitiin kuluneen 
vuoden aikana muutamia. Potilasturvallisuuteen 
liittyviä läheltä piti -ilmoituksia oli kuluvana 
vuonna kaksi ja työturvallisuuteen liittyviä neljä. 
 
Sekä potilasturvallisuuteen että työturvallisuuteen 
reagoitiin ja vastaanottotoimintaan hankittiin viisi 
valvontakameraa. Hoitajat pystyvät valvomaan 
esim. henkilökunnan käytävällä olevia potilaita 
työhuoneestaan. Vaaratapahtuma-ilmoituksista 
saatavat tiedot hyödynnetään työpisteessä ja nii-
den avulla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavi-
en tapahtumien uusiutumista. 
 
Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hakea 
talon ulkopuolisiin koulutuksiin. Sen lisäksi mah-
dollisuuksien mukaan on voinut osallistua Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin järjestämiin alueellisiin 
koulutuksiin joko paikan päällä Porissa, ellei kou-
lutukseen ole voitu osallistua videovälitteisesti.  
 
Sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita on ollut 
käytännön harjoittelussa yksikössä yhteensä 10 
henkilöä. Opiskelujaksot olivat keskimäärin vii-
den viikon mittaisia. Yhteensä opetusviikkoja 
kertyi 52 viikkoa. 
 
Lääkkeenmääräämishoitajat eli niin sanotut resep-
tihoitajat ovat vakiinnuttaneet paikkansa palvelu-
järjestelmässämme. Yksi sairaanhoitaja aloitti 
keväällä lääkkeenmääräämiskoulutuksen 
 
Karvian ja Pomarkun peruspalvelukeskukset oli-
vat suljettuina 25.6 – 13.7.2018 sekä Siikaisten, 
Honkajoen ja Jämijärven peruspalvelukeskukset 
16.7- 3.8.2018. Sulkuaikana oli kokenut tervey-
denhoitaja Peruspalvelukeskus Tapalassa hoita-
massa jäsenkuntien asukkaiden asioita, mutta 

varsinaista jäsenkuntalääkäriä ei nimetty. Hoitajan 
työparina oli konsultaatiolääkäri, jolle esimerkiksi 
jäsenkuntien reseptit ohjattiin uusittaviksi. Ke-
säsulkuaika sujui ongelmitta.  
Viikoilla 52 ja 1 oli ns. joulusulku, jolloin kaikki 
peruspalvelukeskukset olivat kiinni yhtä aikaa. 
Pääterveysasemalla ei ollut ajanvarausvastaanot-
toa sulun aikana, päivystys toimi sulkuajan tehos-
tetusti ja ajat annettiin samana tai edellisenä päi-
vänä. Peruspalvelukeskuksista oli jälleen kaksi 
kokenutta terveydenhoitajaa töissä Peruspalvelu-
keskus Tapalassa jäsenkuntaterveydenhoitajina. 
 
Suun terveydenhuolto 
 
Jäsenkuntalaisten käyntejä oli PoSassa 29 296 ja 
ulkopaikkakuntalaisten kiireellisen hoidon käynte-
jä oli 486. Kiireettömän hoidon jonotilanne on 
Kankaanpäässä ollut koko vuoden noin 5,5 kuu-
kautta ja Siikaisissa n. 5 kk. Muissa jäsenkunnissa 
ei kiireettömän hoidon jonoja ollut. Kiireettömän 
hoidon jonossa on Kankaanpäässä koko vuoden 
ollut noin 350-400 potilasta ja Siikaisissa noin 50 
potilasta.  
 
Viikonloppu- ja iltapäivystys on toiminut Sata-
kunnan keskussairaalassa. Posalaisten käyntejä oli 
vuoden 2018 aikana 113. 
 
Tehostimme toimintaamme aloittamalla kaikkia 
alle 18-vuotiaita koskevan henkilökohtaisen hoi-
tosuunnitelman käytön. Lisäksi tehostimme ehkäi-
sevää hammashoitoa aloittamalla lakisääteisten 
tarkastusten lisäksi 4. ja 6. luokkalaisten plakki-
värjäykset ja harjausvalistukset pienryhmissä. 
Myös 6-vuotiaiden paljon odotettuja eskarimessu-
ja sekä 7-luokkalaisten suun terveydenhuollon 
luentoja jatkettiin. Aloitimme myös työryhmä-
työskentelyn koskien vanhusväestöä, erityistä 
tukea vaativia potilaita sekä kariesaktiivisia lapsia 
ja nuoria, joilla pyrimme saamaan paljon palvelu-
ja tarvitsevat asiakkaat tehostetusti hoidon piiriin 
ja näin jatkossa vähentämään heidän hoidon tar-
vettaan. Tämä työskentely on vasta alkanut ja 
jatkuu vielä vaatien paljon työtä. Laitoksissa ja 
palvelutaloissa jatkettiin suuhygienistin vuosittai-
sia tarkastuksia ja omahoitosuunnitelmien tekemi-
siä. Myös kotihoidon asiakkaiden toimintasuunni-
telma valmisteltiin aloitettavaksi vuoden 2019 
alusta (esim. vuosittaiset tarkastukset ja omahoito-
suunnitelmat). Lisäksi hammashoitajat ovat mah-
dollisuuksien mukaan käyneet toistuvasti harjaut-
tamassa työkeskuksen väkeä ja erityisluokkien 
oppilaita.  
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Suun terveydenhuolto oli organisoimassa Sata-
edun sekä PoSan vanhuspalveluiden kanssa suun 
terveydenhuollon erityisammattitutkintoa lähihoi-
tajille. Pilottiryhmä aloitti syksyllä 2018 ja ryh-
mässä oli vanhuspalveluista 12 aktiivista opiskeli-
jaa, jotka valmistuvat keväällä 2019. Näin saam-
me tehostettua suun terveydenhuoltoa perehtynei-
den hoitajien ohjauksella jatkuvana päivittäisenä 
työnä vanhuspalveluiden yksiköissä ja kotihoidos-
sa. 
 
Suun terveydenhuollossa tehtiin suunnitelmia 
toiminnanmuutokseksi vuoden 2019 alusta. At-
tendon ulkoistus suun terveydenhuollon palvelui-
den osalta Honkajoelta, Karviasta, Jämijärveltä ja 
Pomarkusta päättyi 31.12.2018. Tämän johdosta, 
sekä aiemmista hammaslääkärien vapaista va-
kansseista johtuen, suun terveydenhuollossa oli 
avoinna syksyllä 2018 viisi hammashoitajan toi-
mea sekä viisi hammaslääkärin virkaa. Yksi 
hammashoitajan toimista oli uusi vakanssi keski-
tettyyn ajanvaraukseen ja välinehuoltoon vuoden 
2019 alusta. Vuoden 2019 alusta kaikki suun ter-
veydenhuollon ajanvaraus siirtyy keskitettyyn 
ajanvaraukseen samasta numerosta.  
 
Vuoden 2018 aikana tehtiin suunnitelmat uuden 
suun terveydenhuollon yksikön rakentamisesta 
Tapalan rakennushankkeen yhteyteen. Suunnitel-
mat toteutettiin nopealla aikataululla ja hyväksy-
tettiin henkilökunnalla, jotta ehdittiin mukaan 
kevään 2019 alkavaan rakennusprojektiin Kan-
kaanpään henkilökunnan voimistuvien sisäilmaoi-
reilujen vuoksi vanhoissa tiloissa. Kankaanpään 
suun terveydenhuollon yksikössä suoritettiin si-
säilmastokysely sekä ilmastointia tehostettiin saa-
tujen ilmastointitutkimusten perusteella sisäilman 
parantamiseksi keväällä 2018. 
 
Siikaisten terveysasema muutti keväällä, mutta 
suun terveydenhuollon yksikkö pysyi vasta re-
montoiduissa tiloissa vanhalla paikallaan. Siikais-
ten hammashoitola on nyt kunnantalon ja kirjaston 
kanssa samoissa tiloissa. 
 
Ohjelmistoista oikomishoidossa otettiin käyttöön 
Effica-analyysi sekä kuvantamisohjelmista otettiin 
käyttöön Effica-kuvantaminen tulevaa Effica Li-
feCarea varten. Effica LifeCarea taustoja varten 
suun terveydenhuollon pääkäyttäjät tekivät atk- 
pääkäyttäjien kanssa runsaasti valmisteluja pitkin 
vuotta Satakunnan yhtenäisen kannan valmistele-
miseksi.  
 

Suun terveydenhuollossa työskenteli vuoden aika-
na kolme syventävää käytännön harjoittelua (kes-
to 6 kk) suorittavaa hammaslääkäriä, hammaslää-
ketieteen kandidaatteja, kaksi hammashoitaja-
oppisopimusopiskelijaa sekä hammashoitaja- ja 
suuhygienistiopiskelijoita vaatien runsaasti työ-
panosta myös ohjaavilta hammaslääkäreiltä, suu-
hygienisteiltä ja hammashoitajilta. Keväällä suun 
terveydenhuollossa työskenteli muutaman kuu-
kauden ajan ostohammaslääkäri hammaslääkäri-
vajetta paikkaamaan. Suun terveydenhuollossa on 
ollut n. 0,5-1 hammaslääkärin ja 0,5 hammashoi-
tajan vakanssia täyttämättä vuoden 2018 ajan 
rekrytointivaikeuksien vuoksi. 
 
Fysioterapia  
 
Fysioterapeuteista kuusi valmistui toimikauden 
aikana Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen 
-hankkeen kautta suoravastaanottotoimintaan täh-
täävästä koulutuksesta. Hankkeen tavoitteena oli 
tuki- ja liikuntaelinsairauksissa nopeampi hoitoon 
ohjautuminen sekä psykososiaalisen tilanteen 
parempi huomioiminen osana asiakkaan tilannet-
ta. Suoravastaanottotoiminnan lisäksi toimialueel-
ta kaksi kouluttautui mini-interventiotoimintaan. 
Suoravastaanottotoimintaa sekä mini-
interventiotoimintaa toteutettiin hankkeen aikana 
ja sen vaatimassa pilotissa.  
 
Toimikauden tavoitteena oli lisätä ryhmämuotois-
ta toimintaa sekä yhteistyötä eri toimijoiden kes-
ken (ml. kolmas sektori). Omassa ryhmätoimin-
nassa toteutui 54 erilaista ryhmämuotoista tapaa-
mista tai yleisöluentoa. Lisäksi yhteistyötä on 
tehty hankkeiden muodossa.  
 
Yhteistyö paikallisen kipuyhdistyksen kanssa otti 
myös ensiaskeleita PoSa fysioterapian kipuryh-
män kokoontuessa osan kerroistaan Kasevan ti-
loissa. Lisäksi kipuyhdistyksen edustaja on ollut 
kutsuttuna jäsenenä lääkkeetöntä kivunhoitoa 
kehittävässä kiputiimissä. Lipake-hankkeessa 
(Liikuntapalvelujen kehittäminen) on ollut muka-
na fysioterapeutti ja hänelle on myös ohjautunut 
Hyte-hankkeen kautta tulevat konsultaatiot. 
 
Fysioterapian käyntejä oli yhteensä 8011, joista 
fysioterapiakäyntejä 2707, osastokäyntejä 2252, 
apuvälinelainauksia 2650, ryhmäkäyntejä (erimit-
taisia) 246 ja kuntoutusohjauskäyntejä 78.  
Tilastossa on laskettu mukaan osastokäyntien 
osuus, joka käynteinä sisältyy osastojaksoon eikä 
siten näy fysioterapian suoritetilastoinnissa. 
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Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa koko 
budjettiosuus käytettiin hankintoihin alueen yksi-
tyisiltä palveluntuottajilta. Sopimuskausi päättyi 
toimikauden loppuun ja uusi kilpailutus toteutet-
tiin joulukuun aikana. 
 
Aikuisväestön puheterapia 
 
Aikuisten puheterapiapalvelu on edelleen jatkunut 
osa-aikatyönä. Puheterapiapalvelua ovat saaneet 
Tapalan osastot ja avovastaanotolla käyneet yli 
18-vuotiaat asiakkaat. Puheterapiaa on toteutettu 
rajoitetusti myös kotikäynteinä ja laitosten henki-
lökunnan ohjauksena. Vastaanotolle tullaan pää-
asiassa lääkärin lähetteellä, mutta tilannearvioon 
on mahdollista tulla myös ilman lähetettä.  
 
Palvelun kohderyhmät ovat pysyneet samoina 
kuin edellisvuonna. Pääosa asiakkaista on ollut 
afasia- ja dysartria-asiakkaita sekä nielemishäiri-
öisiä, joilla on joko aivoverenkierron häiriöitä tai 
muita neurologisperäisiä pitkäaikaissairauksia. 
Akuuteille afasia- ja nielemishäiriöpotilaille pys-
tytään tarjoamaan puheterapiaa 2-3 kertaa viikos-
sa muutamien kuukausien ajan, minkä jälkeen 
voidaan vielä jatkaa kertaviikkoista puheterapiaa. 
Myös PoSan alueen ALS-potilaat ovat saaneet 
puheterapiaa peruspalveluista, jos ovat halunneet 
käydä täällä lyhyen matkan takia mieluummin 
kuin keskussairaalassa. Vastaanotolle on ohjautu-
nut myös työikäisiä ääni- ja puhehäiriöasiakkaita.  
 
Kuluneena vuonna puheterapiapalvelua myytiin 
yhdelle PoSan ulkopuoliselle ostajalle 10 tera-
piakertaa.   
 
PoSan omalla tehtäväalueellaan ainoana toimiva 
puheterapeutti on edelleen osallistunut Satakun-
nan sairaanhoitopiirin puheterapeuttien alueta-
paamisiin. Satasairaalan aikuisneurologisten puhe-
terapeuttien yhteistyöhankkeet ovat jälleen alka-
neet. Linjasimme ALS-potilaiden puheterapeutti-
sen seurannan ja ohjauksen porrastusta. PoSan 
puheterapeuttia konsultoivat usein pitkän aikuis-
neurologisen työkokemuksen takia Satakunnan 
terveyskeskuksien nuoremmat puheterapeutit. 
Puheterapeutti on PoSan kuntoutustyöryhmän 
jäsen. 
 
Toimintaterapia  
 
Kuluneena vuonna lasten toimintaterapia on pai-
nottunut lasten motoristen valmiuksien ja taitojen, 
hahmottamisen taitojen, keskittymisen, tarkkaa-
vaisuuden ja oman toiminnan ohjauksen taitojen 

arviointiin ja kuntoutukseen. Yhteistyötä on toteu-
tettu lasten huoltajien lisäksi lasten kanssa toimi-
vien yhteistyötahojen kuten päiväkoti- ja opetus-
henkilöstön kanssa.  
 
Aikuisasiakkaiden osalta toimintaterapian arvioin-
ti- ja kuntoutuskäynnit liittyvät pääasiassa aivove-
renkiertohäiriöön, muuhun neurologiseen sairau-
teen, käden traumaan tai nivelongelmiin, sekä 
näihin sairauksiin liittyvään ortoosi- ja pienapuvä-
linetarpeeseen. Ortooseja ovat tehdasvalmisteiset 
tuet tai toimintaterapeutin asiakkaalle yksilöllises-
ti valmistamat tuet kuten ranne- ja lepolastat. Or-
toosien avulla pyritään lievittämään kipua, ennalta 
ehkäisemään ja korjaamaan virheasentoja sekä 
mahdollistamaan toimintaa. Erikoissairaanhoidon 
kanssa on tehty yhteistyötä toimintaterapiaa tar-
vitsevien asiakkaiden palveluketjun saumatto-
muuden turvaamiseksi. 
 
Debriefing-toiminta  
 
Debriefing-toiminta tarkoittaa palvelua, jossa 
pyritään jonkin äkillisen, järkyttävän ja epätavalli-
sen tilanteen yhteydessä järjestämään tapahtunee-
seen läheisesti liittyville henkilöille (esim. lä-
hiomaisille, tilanteeseen osallisille) järjestämään 
n. 3-5 päivää tapahtuneen jälkeen istunto, jossa on 
mahdollisuus käydä jäsentyneesti läpi tilanne ja 
siihen liittyneet kokemukset ja reaktiot koulutettu-
jen vetäjien ja saman kokeneiden kanssa. Istun-
nossa on mahdollisuus käsitellä järkyttävää asiaa 
ja saada vertaistukea, lisäksi istunnossa saa tietoa 
normaaleista reaktioista vastaavissa tilanteissa 
sekä käydään läpi keinoja, joiden avulla omai-
set/osalliset selviäisivät eteenpäin tapahtuneen 
jälkeen.  
 
Debiefing-ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi 
kertaa. Kokouksissa käytiin läpi toimeksiantoja, 
käsiteltiin tiedotettavia asioita sekä keskusteltiin 
ryhmän toimintaan liittyvistä asioista.  
 
Vuoden aikana toteutuneita toimeksiantoja oli 
31.8. mennessä yhteensä kuusi, neljä istuntoa ja 
kaksi yhteydenottoa. Vaikka määrä ei ole rajatun 
aikavälin vuoksi vertailukelpoinen muihin vuo-
siin, toimeksiantojen määrä olisi tänä vuonna saat-
tanut jäädä vähäisemmäksi viime vuoteen verrat-
tuna (16 istuntoa v. 2017), joskin vuosissa on ollut 
aiemminkin suurta vaihtelua (v. 2016 toimeksian-
toja oli 3 kpl, v. 2015 yhteensä 7 kpl ja v. 2014 
yhteensä 17 kpl). 
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Vuoden 2018 aikana ryhmän jäsenmäärän lasku 
jatkui. Elokuussa päivystäjiä oli 11 henkilöä vetä-
jä mukaan lukien. Päivystysviikkoja on ollut päi-
vystäjää kohden noin 7-9 vuodessa. Koska myös 
ryhmän vetäjä oli jo pitkään suunnitellut päivys-
tystoiminnasta vetäytymistä, jäljelle olisi elokuun 
jälkeen jäänyt 10 henkilöä, mikä olisi tarkoittanut 
yli 10 päivystysviikkoa vuodessa.  
 
Toiminnan järjestäminen on pitkään ollut haasta-
vaa. Ryhmän jäsenistö on pitkälti vaihtunut muu-
tamien viime vuosien aikana. Vaikka rekrytointi 
(viimeisin v. 2016) on tuonut hetkellisesti lisää 
väkeä toimintaan, emme ole onnistuneet pitämään 
jäseniä mukana toiminnassa huolimatta siitä, että 
toimintaan on pyritty luomaan sisältöä, kehittä-
mään jäsenten osaamista ja vahvistamaan toimin-
taa mm. omalla sisäisellä koulutuksella, yhteisellä 
materiaalipaketilla, yhteistyökumppaneiden tie-
dostuskampanjalla ja tiedonvälityksen digita-
lisoinnilla  
 
Näin ollen ryhmän toiminta lakkasi 1.9.2018 alka-
en. Tilalle luotiin korvaavaa toimintaa, jota orga-
nisoi PoSan mielenterveyskeskus Tähti. 
 
Kuvantaminen  
 
Yhtymähallituksen myöntämä ylimääräinen rönt-
genhoitaja oli työsuhteessa koko vuoden. Muita 
pidempiaikaisia sijaisia ei käytetty vaan vuosilo-
mat yritettiin pärjätä omalla henkilöstöllä. Lyhyitä 
jaksoja kuitenkin jouduttiin ”lainaamaan” henki-
lökuntaa sekä lääkärin vastaanotolta sekä sairaa-
lasta.  
 
Kokonaistutkimusmäärä laski 9,9 % edellisestä 
vuodesta. Tutkimuksia myytiin 152 000€ ulos-
päin, kuukauden keskilaskutus oli 13 096€.  
 
Suunniteltuja investointeja ei röntgenissä toteutet-
tu, mutta loppuvuoden röntgenputken rikkoutumi-
nen toi yllättäviä kuluja. Myös muutamia sä-
desuojia ja kuvauspöydän patja jouduttiin uusi-
maan. 
 
Säteilysuojelun täydennyskoulutus on STUK:n 
ohjeen ST 1.7 mukaan pakollista ja sitä pitää suo-
rittaa 40 tuntia / 5 vuoden seurantajakso. Tämän-
hetkinen seurantajakso alkoi v. 2015 alussa ja 
päättyy 2019 lopussa. Tällä hetkellä olemme tässä 
koulutusmäärässä tavoitteessa. Joulukuussa 2018 
tuli voimaan uusi Säteilylaki ja asetukset, jotka 
eivät vielä 2018 aiheuttaneet toimenpiteitä. 
 

Röntgenlääkärin pitämiä meetingejä oli yhdeksän 
kertaa. Lisäksi kliinikoille tarjottiin mahdollisuut-
ta osallistua TAYS:n järjestämään videovälittei-
seen koulutukseen uuden säteilylain tuomista 
muutoksista. 
 
Toukokuussa aloitettiin alustavat neuvottelut Po-
San kuvantamisen siirtymisestä SataDiagin toi-
minnaksi. PoSan yhtymähallitus teki virallisen 
päätöksen neuvotteluiden aloittamisesta lokakuus-
sa. Neuvottelut ovat kesken. 
 
Sairaala 
 
Vuonna 2018 päättyneitä hoitojaksoja oli yhteensä 
1765 (1991). Sairaalaan sisäänkirjattuja potilaita 
oli 1850 (2067). Nettohoitopäivät 17412 ja hoito-
jaksoja yhteensä 1765. Keskimääräinen hoitoaika 
oli n. 10 vuorokautta, joka on pysynyt lähes ennal-
laan edelliseen vuoteen verraten. 
 
Toimintaan ja potilasliikenteeseen vaikutti oleelli-
sesti influenssaepidemia tammi-huhtikuussa. 
Helmikuussa yllätti raju noroepidemia, joka sai-
rastutti potilaat ja työntekijät. Nopealla reagoinnil-
la sekä hyvällä eri toimijoiden yhteistyöllä saatiin 
tilanne hyvin hallintaan viikon kuluessa. 
 
Keväällä hoitohenkilöstöä kohtasi useampi äkilli-
nen ja pitkäaikainen sairauspoissaolo epidemian 
aiheuttaman sairastelun lisäksi. Sijaistyövoimaa 
jouduttiin hankkimaan ja vakituinen henkilöstö oli 
kovan paineen alla.  
 
Sijaisten saatavuus on ollut vaihtelevaa, varsinkin 
sairaanhoitajista on ollut ajoittain pulaa. Sijaisten 
saatavuuteen vaikuttaa myös uudistuneet vaati-
mukset lääkelupa-asioissa (Love).  
 
Osasto 2 on toiminut kohortti – ja epidemiaosas-
tona. Eristyspäiviä oli yht. 2482 (2329).  
 
Epidemian hallinnan vuoksi hoitajien työn vaati-
vuus on entisestäänkin kasvanut ja potilaiden hoi-
toisuus on korkealla tasolla. Laitoshuollon työ-
määrä on myös lisääntynyt runsaiden eristystoi-
mintojen vuoksi. Epidemioiden aikana normaali 
potilasliikenne häiriintyy ja potilaiden sijoittumi-
nen PoSan sairaalan osastoille toteutuu tällöin 
erityisjärjestelyin. Epidemia-aika lisää kustannuk-
sia mm. henkilöstö-, lääke-, tutkimus- ja hoitotar-
vikemenoissa. 
 
Jatkohoitopaikkaa jonottavien potilaiden hoito-
päivät ovat pääsääntöisesti pysyneet tavoitteissa, 
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poikkeuksena maaliskuu, jolloin jatkohoitoon 
pääsy oli runsaan influenssasairastavuuden vuoksi 
pysähtynyt.  
 
Eripituisiin täydennyskoulutuksiin osallistuttiin 
kaikista ammattiryhmistä, koulutuksen aiheesta 
riippuen. Koulutuksia toteutettiin talon sisäisinä 
koulutuksina, alueellisena koulutuksena videoyh-
teyden avulla sekä muutama koulutus toisella 
paikkakunnalla.   
 
Alkuvuosi keskittyi lähinnä Effica-
potilastietojärjestelmän uuden version opetteluun 
ja hallintaan. Tietoturva-asiat ovat olleet agendalla 
sekä uusi Lifecare-versio uusine haasteineen. Sai-
raalan toimintaa ja sisäisiä prosesseja on tarkastel-
tu ja pyritty löytämään vastauksia mm. henkilös-
tön ylitöille. Huomio on kiinnitetty myös laske-
viin potilasmääriin sekä hoidon vaativuuden li-
sääntymiseen. 
 
Sekä syys- että kevätkauden aikana oli sairaanhoi-
taja- ja lähihoitajaopiskelijoita työssäoppimisjak-
solla osastolla. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa 
on tiivistetty. Osasto on edelleen suosittu harjoit-
telupaikka. 
 
Kotisairaala 
 
Kotisairaala toimi joka päivä, toimialueena koko 
PoSa. Kotisairaalassa hoidettiin suonensisäisiä 
antibioottitiputuksia, lääkeinfuusioita, haavanhoi-
toja, V.A.C-hoitoja, punasolutiputuksia, vascupor-
tin huuhteluita, nesteytyksiä, saattohoitoa, useita 
terminaalivaiheen potilaita, erilaisia kivun hoitoja 
ja muuta palliatiivista hoitoa. Saattohoitoa oli 
yhäti enenevästi, hoidimme yhteensä 87 eri pal-
liatiivista potilasta vuoden aikana, osaa potilaista 
hoidimme yli puoli vuotta, käyntejä saattoi olla 
jopa kahdesti päivässä. Vuoden aikana kotisairaa-
lan potilaista kuoli 54 kotona tai palveluasunnos-
sa, osastolla 20. Saattohoitopotilaiden hoitaminen 
on henkisesti ja hoidollisesti vaativaa. 

Punasolutiputukset hoidetaan yhteistyössä osasto 
1:n kanssa. Punasolutiputuksen kesto on yli kaksi 
tuntia.  
 
Palvelukodeissa olevia potilaita on hoidettu yh-
teistyössä; arkiaamuisin palvelukodin sairaanhoi-
taja on suorittanut suonensisäisen tiputuksen, mi-
käli tämä on ollut hänen työajallaan mahdollista. 
Palvelukodeista on enenevästi soitettu suoraan 
kotisairaalaan ja olemme käyneet katsomassa 
potilaan useita kertoja ilman lääkärin lähetettäkin, 
toiminta on muuttunut osittain mobiiliyksikön 
suuntaan.  
 
Keväästä lähtien lääkäripäivien aamuissa oli töis-
sä kaksi hoitajaa, muuten yksi sairaanhoitaja vuo-
rossaan. Illat ja viikonloput olivat kuormittuneita. 
Lääkäripäivät ovat olleet maanantai, keskiviikko 
ja perjantai, mutta elokuusta lähtien maanantai, 
keskiviikko, torstai ja perjantai.  
 
Kotisairaalan asiakkaaksi on tultu osastolta, kes-
kussairaalasta ja yliopistollisesta sairaalasta tai 
lääkärin vastaanotolta jatkohoitoon. Asiakkaina 
on ollut PoSan ostaman ympärivuorokautista hoi-
toa antavien yksikköjen asukkaita, kotona ilman 
ulkopuolisia apuja asuvia kuntalaisia, muutama 
kotihoidon asiakas. 
Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa, mm. sai-
raankuljetuksen, palvelukotien, jäsenkuntien ter-
veysasemien ja pienkotien henkilökunnan, koti-
hoidon sekä erikoissairaanhoidon kanssa. 
 
Toiminnan vaikuttavuus tulee esille osastohoito-
jaksojen tarpeen vähenemisenä, jolloin minimoi-
daan riski sairaalabakteeritartunnoille, avohoito-
painotteisuutena ja mahdollisuutena kuoleman 
lähestyessä sairastaa ja myös kuolla kotona tutus-
sa ympäristössä. Omaiset ovat olleet asiakas-
kyselyjen mukaan tyytyväisiä kotisairaalan toi-
mintaan. Tavoitteena on hoitaa PoSan alueen ym-
pärivuorokautisessa asumispalvelussa ja laitos-
hoidossa olevat asukkaat mahdollisuuksien mu-
kaan olemassa 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. Tavoitteena on ollut 
tasapuolisen palvelun tarjoaminen koko alueella ja 
siinä on onnistuttu. Myös sijaisten ja varsinkin 
uuden valvontaeläinlääkärin rekrytoinnissa onnis-
tuttiin hyvin. Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti 
on päivystysaikana käytössä keskitetty maksulli-
nen yhteydenottopalvelu, johon ollaan yleisesti 
tyytyväisiä. Lakisääteinen pieneläinpäivystyksen 
eriyttäminen on edelleen hoidettu ostamalla taka-
päivystys Tampereella toimivalta yksityiseltä 
palveluntarjoajalta. Asiakasvalituksia ei vuoden 
aikana tullut yhtään. 
 
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui 
hyvin (97 %) huomioiden se, että terveystarkasta-
jien viroissa oli edelleen vaihtuvuutta. Terveys-
valvonnassa tulee jatkuvasti myös valvontasuun-
nitelman ulkopuolisia tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat 
mm. vuoden aikana ilmenevät sisäilma- ja vesion-
gelmat ja uudet perustettavat toiminnot, joita ei 
voida etukäteen suunnitella. Myös nämä suunnit-

telemattomat tehtävät saatiin hoidettua vuoden 
aikana. Vuoden aikana käsiteltiin 23 päätöstä, 6 
lausuntoa ja 37 ilmoitusta. 
 
Yhtenä päätavoitteena oli myös terveysvalvonnan 
toimintatapojen yhdenmukaistaminen Satakunnas-
sa. Tässä onnistuttiin erittäin hyvin. Maakuntaan 
valmisteltiin ensimmäinen yhteinen valvonta-
suunnitelma vuodelle 2019. Valmistelu vei paljon 
resursseja vuoden 2018 aikana. Valvontakohtei-
den ja -käytäntöjen yhdenmukaisen kirjaamisen ja 
lainsäädäntövaatimusten tulkinnan osalta onnistut-
tiin parantamaan toimijoiden yhdenvertaista koh-
telua maakunnallisesti. Satakuntaan hankittiin 
myös ympäristöterveydenhuollon yhteinen Laa-
tuNet -tietojärjestelmä yhteisen laatujärjestelmän 
pohjaksi. Loppuvuodesta Satakunnan neljä toimi-
valtaista viranomaista hyväksyi yhteisen sopimuk-
sen, jolla laajennettiin kaikkien ympäristötervey-
denhuollon viranhaltijoiden toimivaltaa koko 
maakunnan alueelle siten, että tarkastuksia voi-
daan tehdä yhdessä käytännön toiminnan yhden-
mukaistamiseksi.  
 
Ympäristönsuojelussa on kaksi viranhaltijaa, jotka 
hoitavat kuuden kunnan tehtävät. Maa-
ainestarkastusten (68 kpl, 100 %) lisäksi valvonta-
suunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuivat 
(25 kpl, 78 %). Ainoastaan sellaiset louhinta- ja 
murskauskohteet jäivät tarkastamatta, joissa ei 
ollut toimintaa vuoden 2018 aikana. Muita tarkas-
tuskäyntejä tehtiin vuoden aikana yhteensä 64 kpl. 
Vuoden aikana käsiteltiin 13 lupaa, 14 päätöstä ja 
11 lausuntoa. 
 

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

Toimielin Yhtymähallitus 
 

Tulosalue Hallinto- ja tukipalvelut  

Tilivelvollinen Talousjohtaja Sampo Salo  

 
Palveluajatus 

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

Tietojärjestelmien 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 on alettu ennakoimaan Jämijärven 
vanhainkodin siirtymistä omasta palveluntuotannosta yksityiselle vuoden 2019 syksyllä. Pomar-
kun laitoshuolto puolestaan siirtyi PoSan omaksi toiminnaksi toukokuussa 2018 ja muutos sujui 
erinomaisesti. Tietojärjestelmien osalta potilastietojärjestelmäuudistukseen on valmistauduttu 
lisäämällä resurssia tulevaa muutostilannetta varten. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2017 TA 2018 TP 2018

Ravintohuolto
ateriasuoritteet / v 198 354 191 089
ateriasuoritteet / pv 543,4 523,5

Puhtauspalvelut
Huollettu pinta-ala m2 18 674 21 321
Kohteita (rakennukset, tilat) 18 20

Tietohallinto
Työasemia 402 405

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2017 TA 2018 TP 2018

Resurssit 
Vastaanotot
Henkilökunta
Ravintohuolto 16
Puhtauspalvelut 17
Muut tukipalvelut 4

Talous (1.000 €)   TP 2017 TA 2018 TP 2018
Toimintatuotot (ulk) 192 268 235
Toimintakulut (ulk) -3 759 -4 356 -4 244
Sisäiset erät 3 876 4 198 4 126
Poistot -116 -110 -117
Tulos 0 0 0  
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Toimielin Yhtymähallitus 
  

Tulosalue Perhepalvelut/Perhe- ja aikuispalvelut  

Tilivelvollinen Perhe- ja aikuispalvelujohtaja vt. Anne Vanhatalo  

  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 toimintojen yhdistymisen jatkuminen 
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö 
3. Talouden seuranta ja kustannuksiin vaikuttaminen 
4. Asiakasprosessien kehittäminen 
5. Strategian sovittaminen PoSan strategiaan. 
6. Satasoten valmisteluun osallistuminen 

Toiminnalliset tavoitteet 
1. Perhe- ja aikuispalvelujen toiminnan yhteensovittaminen 
2. Palvelujen yhteen sovittaminen asiakkaan kannalta parhaaksi kokonaisuudeksi 
3. Kustannusten kasvun hillitseminen 
4. LaPe-työn kehittäminen 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

1. Perhe- ja aikuispalveluiden toimintojen yhdistyminen jatkui osalla tulosyksiköitä 
2. Palveluiden kehittämisessä otettiin avauksia jalkautumiseen muiden kunnan toimialojen kanssa  
3. Kustannusten kasvua on pyritty loppuvuoden osalta hillitsemään käytettävissä olevin keinoin, kus-
tannustietoisuuden parantaminen koko henkilöstön kanssa     
4.LaPe- työhön on keskitetty voimavaroja, menetelmät ja kirjaaminen on yhtenäistynyt Satakunnan  
alueella hankkeen myötä. Äitiysneuvolatyö on saatu joustavasti kiertäväksi koko PoSa-alueella kui-
tenkin toteutettuna lähipalveluna. Neuvoloista on ohjattu asiakkaita ns. äännekouluun ja saatu sitä 
kautta osa kasvavasta asiakasjoukosta hoidon piiriin nopeammin. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2017 TA2018 TP2018

 
Hyvinvointia edistävät palvelut

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut, 2110

Syntyneet Hjoki: ,Jjärvi: ,Kpää: ,Karvia: ,Pome: ,Siik: 167
Äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola: 1424
Käynnit, hoitohenkilökunta 6551 6267
Käynnit, lääkärit 2041 1736
Käynnit, puheterapeutti 822 520
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit 627 788
Puhelut, puheterapeutti 353 251
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana 25 29
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana (SHL 19§) 21 31

Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut, 2120

Koulu- ja opiskelija terv.huolto 2416
Käynnit, hoitohenkilökunta 7174 7253
Käynnit, lääkärit 1155 1149
Käynnit, koulu- ja opiskelupsykologi 360 131
Puhelut, yht. hoitajat, lääkärit 727 791
Ryhmätoimintaa; tuntia 198 180
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana 3 5

Perheneuvola, 2130 58
Perheneuvolan 0 - 6 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 61 44
Perheneuvolan 7 - 21 -vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 124 126
Perheneuvolan yli 21-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana 66 61
Perheneuvolan  asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 55 62

Vanhemmuutta tukevat palvelut

Perheoikeudelliset palvelut, Lastenvalvoja, 2205 312
Vahvistetut elatussopimukset 99 116
Vahvistetut isyydet 102 64
Vahvistetut  sopimukset lasten huollosta, tapaamisesta ja asumisesta 151 150

Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut, 2210 183
Avohuollon asiakkaina olleet vuoden aikana (lasten ja nuorten lkm) 253 248
Avohuollon asiakkuudet alkaneet vuoden aikana 79 54
Avohuollon asiakkuudet, poistuneet tai lakkautetut  vuoden aikana (lkm) 49 77
Avohuollon asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 181 204
Perhetyön asiakkaat vuoden aikana (v.2015-2016 perheiden määrä) 37 47
Turvakotipalvelujen asiakkaita vuoden aikana: 3 0
Asumispäiviä vuoden aikana 84 0

Lastensuojelutarpeen selvittäminen, 2220 418
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (ilmoitusten lukumäärä)  485 451
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (lasten lkm) 216 281
Pyyntö/Yhteydenotto lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (pyyntöjen lukumäärä) 2 7
Lastensuojelutarpeen tehdyt selvitykset vuoden aikana 203 171
Hakemus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (hakemusten lukumäärä) 2 13
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Lastensuojelun sijoituspalvelut

Sijoitus kodin ulkopuolelle, perhehoito, 2310 10700
Asiakkaita hoidon piirissä 31.12. 25 28
Hoitopäiviä vuoden aikana 10223 10259
Perhehoitokotien lukumäärä 31.12. 22 24
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä 7 3
Huostassa olevat joulukuu 23 24
Huostaanotetut vuoden aikana 6 1
Perhehoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin  25-28 ka. 28 ka. 25.75

Sijaishuollon laitospalvelut, 2320

perhekodit, ls-laitokset, muu laitoshoito: 4325
Asiakkaita hoidossa 31.12.  17 20
Hoitopäiviä vuoden aikana 5274 7443
Laitoshoidossa olleita lapsia kuukaudessa keskimäärin 18-25 ka. 16 ka. 20
Kiireelliset sijoitukset vuoden aikana lukumäärä 11 16

Huostassa olevat joulukuu 13 16
Huostaanotetut vuoden aikana  5 8

Jälkihuoltopalvelut , 2330 20
Jälkihuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä vuoden aikana 27 29
Jälkihuollossa olleita lapsia ja nuoria kuukaudessa keskimäärin 18-28 19 23

Kysyntä ja laajuustiedot  TP 2017 TA2018 TP2018

Resurssit

Perhe- ja aikuispalvelujohtaja 0,5 0,5 0,2
Terveyspalvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5
Sosiaalipalvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5
Palveluohjaaja 1 0 0
Terveydenhoitajat 16 16 16
Puheterapeutti 2 2 1
Osastosihteeri 1 1 1
Sosiaalityöntekijät 5 5 5
Sosiaaliohjaajat 5 5 5
Perhetyöntekijät 5 5 5
Lähihoitajat 2 2 2
Lastenvalvoja 1 1 1
Toimistosihteeri 1 1 1
Perheneuvolan psykologit 2 2 2

Perheneuvolan perheneuvojat 2 2 2
Yhteensä 44,5 43,5 42,2

Talous (1.000 €) TP 2017 TA2018 TP2018
Toimintatuotot (ulk) 5815 6176 7062
Toimintakulut (ulk) -5450 -5510 -6700
Sisäiset erät -347 -659 -361
Poistot -9 -7 -4
Tulos 8 0 -3  
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Toimielin Yhtymähallitus  
Tulosalue Aikuispalvelut/Perhe- ja aikuispalvelut  

Tilivelvollinen Perhe- ja aikuispalvelujohtaja vt. Anne Vanhatalo 

 Palveluajatus 

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

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

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Perhe- ja aikuispalvelujen toiminnan yhteensovittaminen 
2. Palvelujen yhteen sovittaminen asiakkaan kannalta parhaaksi kokonaisuudeksi 
3. Kustannusten kasvun hillitseminen 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

1. Perhe- ja aikuispalveluiden toimintojen yhdistäminen jatkui 
2. Palvelujen yhteen sovittamisessa ei kaikin osin vielä onnistuttu, työ jatkuu 
3. Kustannusten kasvua on pyritty loppuvuoden osalta hillitsemään käytettävissä olevin keinoin, kus-
tannustietoisuuden parantaminen koko henkilöstön kanssa. Palveluita kehitettiin edelleen painottu-
maan enemmän ehkäiseviin palveluihin. 
4. Vuoden 2018 henkilöstön käyttöä aikuis- ja perheterveydessä on yhdistelty soveltuvin osin ja 
henkilöstön liikkumisen käytettävyys on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan työpari-
peruspalvelukeskuksien kesken.  
Sijaisten käyttö on minimoitu kuitenkin huomioiden lakisääteiset tehtävät ja niiden toteutuminen.  
Siikaisen ppk muutto Metsätähden yhteyteen saatettiin loppuun.  
Ennaltaehkäisevän työn osuutta on kasvatettu Satasote-hankkeiden ja jalkahoidon osalta 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2017 TA2018 TP 2018

Terveyttä edistävät palvelut  4070
käynnit hoitajalla vuodessa 3848 5109
puhelut hoitajalle vuodessa 310 555
ryhmätunteja 36 56

Aikuisneuvola 3120  20250
käynnit hoitajalla vuodessa 13621 14593
käynnit lääkärillä vuodessa 302 471
puhelut hoitajalle vuodessa 6926 7762
puhelut lääkärille vuodessa 216 434
hoitotarvikejakelu 4587 4710

Seniorineuvola  4720
käynnit hoitajalla vuodessa 3838 3553
puhelut hoitajalle vuodessa 1053 1192
ryhmäkäynnit vuodessa 80 42

Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus  3130 8900
käynnit lääkärillä vuodessa 237 235
käynnit muilla vuodessa 2254 2762
puhelut vuodessa 478 989
ryhmätunnit vuodessa
säännölliset ryhmäkäynnit vuodessa 5488 4278

Taloudellinen toimeentulo 100
toimeentulotukipäätökset kpl 343 431
toimeentulotuen päätökset maksu 125 166
tt.kotitalouksia keskim./kk 71 83
tt. kotitalouksia joulukuu 100 106
ratkaistu 7 vrk aikana  % 89 % 97
keskimääräinen käsittelyaika vrk 3,8 2,7

Pitkäaikaistyöttömät 346
aktivointisuunnitelmat     kpl 353 325
kuntouttava.työt.asiakkaita keskim. /kk 299 319,5
kuntouttava.työt.asiakkaita joulukuu 317 311

Päihdehuolto 3 320
avohuolto käynnit  A-Klinikka Asiakkaita 20 24 41
asumisasiakk. keskim. kuukaudessa 9,67 11,5
asumispäivät 3469 3315 3946
laitosasiakk. keskim. kuukaudessa 0,92 2,66
laitoshoito vrk 156 188 653

Vammaispalvelut 3492
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 553 588
asiakkaita joulukuu 501 540
kuljetuspalveluasiakkaita joulukuu 409 429
välineet/koneet/laitteet joulukuu 4 9
henkilökohtainen apu joulukuu 131 146
asunn. muutostyöt/välineet jouluu 9 6
SHL-kuljetusasiakkaat joulukuu 28 35
muut vammaispalvelut joulukuu 14 16
keskimääräinen vireillepanoaika vrk 8,8 5
keskimääräinen käsittelyaika vrk 16,6 13,6
palvelutarpeen selvitys aloitettu 7 vrk aikana % 77 90
päätös tehty 3 kk aikana % 97 100

Sis. Kuntouttavan tukimaksut
Sis. Kuntouttavan tukimaksut
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Kehitysvammapalvelut TP 2017 TA2018 TP 2018
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 112 111
asiakkaita joulukuu 104 109
ohjaus/kuntoutus/valm. joulukuu 0 9
työ- ja päivätoiminta joulukuu 92 93
ehon muk.palv. asiakkaita joulukuu 1 5
muut kehitysvammapalv. joulukuu 30 36

Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelut 42770
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 126 127
asiakkaita joulukuu laskennallisesti 121 128
asumispalveluvuorokaudet 43012 43842

Vammaisten laitoshoito 415
asiakkaita keskimäärin kuukaudessa 1,9 3,66
asiakkaita joulukuu 4 4

Omaishoidontuki alle 65v 75,84
omaishoidontuen saajia vuodessa 83 111
omaishoidontuen saajia keskimäärin kk 75 82,33
uusia sopimuksia 9 22
sopimuksia päättynyt 4 15
hoitopalkkion keskiarvo euroa/kk 406,04 442,27
vapaapäiväkulut euroa/hoitaja/kk 122,71 172,42
omaishoidontuen saajia joulukuu 76 85

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2017 TA2018 TP 2018

 
Resurssit

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

58 58 53,7

Talous (1.000 €)   TP 2017 TA2018 TP 2018
Toimintatuotot (ulk) 15398 14951 16450
Toimintakulut (ulk) -14946 -14851 -15909
Sisäiset erät -448 -100 -538
Poistot -2 0 -3
Tulos 0 0 0  
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Toimielin Yhtymähallitus 

Tulosalue Vanhuspalvelut 
 Tilivelvollinen Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo  

 Palveluajatus 

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

1. Avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen 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 tavoi t-
teet 

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

Toiminnallisten tavoitteiden 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 2017 TA 2018 TP 2018
Kotihoito  
 -Omaishoidon tuki 65-74v 33 35 36
 -Omaishoidon tuki 75v > 111 126 109
 -Hylätyt/keskeytyneet hakemukset/v 11  30
 -Uudet sopimukset/v 25  69
Kotihoito  184 400  
 -kotihoidon palveluiden piirissä yli 75v (säännöllinen) 12,0 %  14,6 %
 -Asiakkaat (säännölliset,tilapäiset) 1 388  1 331
 -Käynnit 154 333  155 608
 -Tunnit, asiakastyö 71 266  70 634
Tukipalvelu,asiakkaat(ei turva- ja ateriapalvelu) 282 266 238
Asumispalvelu    
 -asumispalveluiden piirissä yli 75-v 10,50 % 9,8 % 9,40 %
 -asumispalvelupäivät (sis.tuettu asuminen) 69 372 72 073 65 780
 -Ostopalvelu,palvelupäivät 42 347 48 030 44 532
Euroa/suorite /Tuotekortit    
Kotihoito/ tunti nt (kuntasuoritteet) 23,50  23,72
Tehostettu palveluasuminen/hoitopv nt/keskiarvo 96,86  102,54
Ostopalvelu /hoitopv nt (lisätty vuokrat) 94,10  101,00
Omaishoidon tuki/ myönnetyn tuen ka/kk 556,00  579,75

 

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2017 TA 2018 TP 2018
Asiakkaat  
75-vuotta täyttäneiden määrä 2625 2 619 2619
Resurssit   
Asumispalvelupaikat 303  277
Lyhytaikaishoitopaikat 29  26
Perhehoito 5  7
Kotihoito, asiakastyö % työajasta 61,9 60,9
Henkilöstö/täytetyt vakanssit:   
 - hallinto 4,5  5,1
 - asumispalvelut,hoitohenkilöstö 113  111
 - asumispalvelun henkilöstömitoitus (ka) 0,54  0,53
 - kotihoito 94,5  97
Hoitohenkilöstö yhteensä 212  208
Palkkatukipaikat 0  0

 

Talous (1.000 €)   TP 2017 TA 2018 TP 2018
Toimintatuotot (ulk) 21 934 23 051 22004
Toimintakulut (ulk) -20 364 -21 342 -20348
Sisäiset erät -1 513 -1 674 -1606
Poistot -56 -35 -50
Tulos 0 0 0



42 

 

Toimielin Yhtymähallitus  
 

Tulosalue Erityispalvelut 
 Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Kaija Antola  

 Palveluajatus 

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

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

Toiminnalliset tavoitteet 

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

Toim innallisten tavoitteiden toteutuminen  

Laboratorio- ja lääkemenot eivät kasvaneet. Röntgenin myynti lisääntyi. Henkilökuntaa saatiin riittä-
västi hoitamaan virkoja ja toimia. Ostopalvelutarve minimoitiin. Kotisairaalan toiminta lisääntyi enti-
sestään. Päivystys toimi tehokkaasti ja suun terveyden käyntimäärät lisääntyivät. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2017 TA 2018 TP2018

Lääkärien ajanvarausvastaanotto 5110
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 20 946 21350 18658
     suorite koostuu käynneistä ja puheluista
     suoritteessa käynnin laskennallinen arvo on 1, puhelun 0,3

Lääkäri ja sairaanhoitopalvelut päivystyspotilaille  5120
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 15 366 15006 14609

Hoitajavastaanotto 5130
- suoritemäärä Tapala (tuotekortti) 11 633 11550 13384

Suun terveydenhuolto 5210
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 28 968 27978 29296
- suorite koostuu hammaslääkärillä ja suuhygienistilla käynneistä

Kuvantaminen 5320
- kaikki tutkimukset

Lääkinnällinen kuntoutus 5330
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 6 824 6702 7943
- aikuisten puheterapia, käynnit 238
- toimintaterapia 510

Erikoissairaanhoidolliset palvelut 5350 1780 1850
- tuotettuja toimenpiteitä:

colonoskopia 191 194
gastroskopia 198 170

urologin konsultaatio 275 285
toimenpideosasto puh.konsultaatioita 925 1003

muut kirugin vastaanottokäynnit 143 136
geriatrin vastaanottokäynnit 140 103

geriatrin konsultaatiot 579 540
geriatrin sairaalakäynnit 250 225

geronomin vastanottokäynnit 277 211
EKG-holter 167 153
Unirekisteröinti 89 118
RR-holter 51 34

Sairaala 5410
- hoitopäivät jäsenkunnat (tuotekortti) 18 621 19000 17597

Kotisairaala 5420
 - käynnit, tuotekortti 2 022 1902 2517
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Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2017 TA 2018 TP 2018

Resurssit 
Vastaanotot 
Terveyskeskuslääkäri 12,4 12,4 12,4
Osastonhoitaja 1 1 1
Sairaanhoitaja (2-vuorotyö) 9 10 10
Perushoitajat 5,5 4,5 4,5
Osastosihteeri 3 3 3
Välinehuoltaja 1 1 1

Suun terveydenhuolto 
Ylihammaslääkäri 1 1 1
Hammaslääkäri 4,5 6 6,5
Vastaava hammashoitaja 1 1 1
Suuhygienisti 3 3 3
Hammashoitaja 13 14 14
Välinehuoltaja 1 1 1
Ostohammaslääkäreitä 5 5 4,5

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

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

Sairaala (3-vuorotyö)
Terveyskeskuslääkäri 3 3 3
Osastonhoitaja 1 1 1
Sairaanhoitaja 28 29 29
Lähihoitaja 20 19 19
Kotiuttamishoitaja 1 1 1
Laitoshuoltaja 9 9 9
Osastosihteeri 2 2 2

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

Talous (1.000 €)   TP 2017 TA 2018 TP 2018
Toimintatuotot (ulk) 15 275 15 642 15 138
Toimintakulut (ulk) -13 691 13 881 13 502
Sisäiset erät -1 500 -1 688 -1 555
Poistot -83 -73 -80
Tulos 0 0 0

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

 Palveluajatus 

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 

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

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Yhteistoiminta-alueen palveluiden ylläpitäminen siten, että eläinlääkäripalvelu ja valvonta 
on turvattu tasapuolisesti koko alueella mukaan lukien ympärivuorokautinen päivystys.  
2. Yhteistoiminta-alueen palveluiden ylläpitäminen siten, että terveysvalvonnan palvelut on 
turvattu tasapuolisesti koko alueella. Valvontasuunnitelman toteuttaminen. 
3. Ympäristönsuojelun lupa-asioiden hoitaminen tasapuolisesti koko PoSan alueella. Val-
vontasuunnitelman toteuttaminen. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

1. Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut hoidettiin tasapuolisesti ja eriytetty päivystys 
järjestettiin ostamalla pieneläinten takapäivystys edelleen yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Asiakasvalituksia tuli yksi. 
2. Terveysvalvonnan palvelut hoidettiin melko hyvin, vaikka yksi virka oli täyttämättä. Val-
vonta toimi yhdenmukaisesti koko alueella. 
3. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toteutui. Lupa-asioiden käsittely hoitui. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit
  TP 2017 TA 2018 TP 2018

 
Eläinlääkintähuollon käynnit tiloilla 2463 2358
Eläinlääkintähuollon käynnit vastaanotolla 2418 2336
Eläinlääkintähuollon valvontakäynnit 126 87

Terveysvalvonnan tarkastuskäynnit
elintarvikelain mukaan 228 252
terveydensuojelulain mukaan 86 93
kuluttajaturvallisuuslain mukaan
tupakkalain mukaan 20 47
Terveysvalvonnan päätökset 34 23

Ympäristönsuojelun tarkastuskäynnit 164 157
Ympäristönsuojelun päätökset, luvat, rekisteröinnit ja lausunnot 55 45

Kysyntä ja laajuustiedot   TP 2017 TA 2018 TP 2018

Resurssit
Henkilöstö
eläinlääkärit 7 7
terveystarkastajat 3 3
ympäristötarkastajat 2 2

Talous (1.000 €)   TP 2017 TA 2018 TP 2018
Toimintatuotot (ulk) 1014 1 045 945
Toimintakulut (ulk) 892 969 881
Sisäiset erät -66 76 -65
Poistot 0 0 0
Tulos 0 0 0  
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3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 
 
3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 
  Alkuperäinen 

talousarvio 
Talousarvio-
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

            

ULKOINEN TULOSLASKELMA           

TOIMINTATULOT           

  Myyntitulot                1 645 100 0 1 645 100 1 690 997 45 897 

  Jäsenkuntien maksuosuudet   50 015 161 100 000 50 115 161 50 567 063 451 902 

  Maksutulot                 8 155 600 0 8 155 600 7 924 531 -231 069 

  Tuet ja avustukset          310 872 0 310 872 512 252 201 380 

  Muut toimintatulot         907 000 0 907 000 1 139 503 232 503 

            

TOIMINTAMENOT           

  Henkilöstömenot -25 369 917 0 -25 369 917 -24 170 712 1 199 205 

  Palvelujen ostot              -27 078 380 -100 000 -27 178 380 -29 222 020 -2 043 640 

  Aineet,tarvikk,tavarat      -2 357 436 0 -2 357 436 -2 457 382 -99 946 

  Avustukset                  -3 769 100 0 -3 769 100 -3 571 226 197 874 

  Muut toimintamenot         -2 233 900 0 -2 233 900 -2 162 155 71 745 

            

TOIMINTAKATE       225 000  0 225 000 250 851 25 851 

            

Rahoitustuotot ja -kulut         0 

  Muut rahoitustuotot         35 000 0 35 000 35 981 981 

  Muut rahoituskulut          -10 000 0 -10 000 -19 866 -9 866 

            

VUOSIKATE                     250 000   250 000 266 966 16 966 

Poistot ja arvonalentumiset         

  Suunn.mukaiset poistot      -225 000 0 -225 000 -254 334 -29 334 

Satunnaiset erät         0 

          0 

TILIKAUDEN TULOS              25 000 0 25 000 12 368 -12 632 

          0 

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)         0 

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)         0 

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+)         0 

Tilikauden ylijäämä 25 000 0 25 000 12 368 -12 632 
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3.2 Investointien toteutuminen 
 
 

    Talousarvio 2018 Käytetty   Yli/Ali 
30 Investoinnit   
8000 Erityispalv hankinnat vo+sair   
*        Hankinnat yht.                      40 000 18 269,00 21 731,00 
    
8100 Vanhuspalvelujen hankinnat   
*        Hankinnat yht.                      20 000 0,00 20 000,00 
    
8200 Suun terveydenhoito hankinnat   
*        Hankinnat yht.                      20 000 0,00 20 000,00 
    
8300 Perhepalvelujen hankinnat   
*        Hankinnat yht.                      10 000 0,00 10 000,00 
    
8400 Aikuispalvelujen hankinnat   
*        Hankinnat yht.                      10 000 0,00 10 000,00 
    
8500 Tukipalvelujen hankinnat   
*        Hankinnat yht.                      80 000 32 400,00 47 600,00 
    
30 Investoinnit YHTEENSÄ   
  Hankinnat   
1000 Tietokoneohjelmistot                60 000 32 400,00 27 600,00 
1020 Muut aineettomat oikeudet           0 0,00 0,00 
1085 Muut pitkävaikutteiset menot        0 0,00 0,00 
1190 Muut kiinteät rak.ja laitteet       0 0,00 0,00 
1210 Kuljetusvälineet                    0 0,00 0,00 
1220 Muut koneet ja kalusto              120 000 18 269,00 101 731,00 
1340 Muut osakkeet ja osuudet            0 0,00 0,00 
*        Hankinnat yht.                      180 000 50 669,00 129 331,00 
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3.3 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 
 
 

Talousarvio 
2018 Toteuma Poikkeama 

Toiminnan rahavirta   
  Vuosikate 250 000 266 966 -16 966 
    
Investointien rahavirta   
  Investointimenot -180 000 -50 669 -129 331 
  Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 0   
Toiminta ja investoinnit netto 70 000 216 297 -146 297 
    
Rahoitustoiminta   
Lainakannan muutokset   
  Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0 
  Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 0 
  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 
    
Oman pääoman muutokset 0 0   
    
    
Vaikutus maksuvalmiuteen 70 000 216 297 -146 297 
 
 
 
 
 
Kuntayhtymän tulorahoitus koostuu valtaosin palvelujen myyntiin perustuvista myyntituotoista sekä maksu-
tuotoista, jotka kertyvät varsin säännöllisesti kuukausittain. Kuluista valtaosa kertyy myös säännöllisellä 
kuukausijaksotuksella. Maksuvalmiuden ylläpito on kulujen ja tuottojen ajallista synkronointia. Maksuval-
mius oli koko vuoden kunnossa. Kassasta on maksuja keskimäärin noin 5,1 miljoonaa euroa kuukaudessa. 
Luottolimiittiä maksuliiketileillä on yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Limiitit eivät olleet käytössä. 
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3.4 Kokonaistulot ja –menot 
 
 
              

TULOT 1 000 € MENOT 1 000 € 
Toiminta Toiminta   
  Toimintatuotot 61834 Toimintakulut 61583 
  Verotulot 0  - valmistus omaan käyttöön 0 
  Valtionosuudet 0 Korkokulut 0 
  Korkotuotot 0 Muut rahoituskulut 20 
  Muut rahoitustuotot 36 Satunnaiset kulut 0 
  Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät   
  Tulorahoituksenkorjauserät 0   Pakollisten varausten muutos   
   -pysyvien vastaavien      - Pakoll. varausten lis.(+), väh.(-)   
    hyödykkeiden luovutusvoitot 0     - Pysyvien vastaavien hyödyk- 0 
Investoinnit       keiden luovutustappiot 0 
  Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investoinnit   

  
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovu-
tustulot 0 Investointimenot 51 

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta   
  Antolainasaamisten vähennykset 0 Antolainasaamisten lisäykset 0 
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 
  Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 
  Oman pääoman lisäykset 0     Oman pääoman vähennykset 0 
Kokonaistulot yhteensä 61870 Kokonaismenot yhteensä 61654 
    
    
  Täsmäytys   
  Kokonaistulot - Kokonaismenot =61870 - 61654 = 216  
  Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos =  [2401 ] + [ -2185] = [ 216 ]       
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3.5 Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden 
toteutumisesta (1000 eur) 
    Määrärahat Tuloarviot 

 KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoiset erät) 

Sito-
vuus 
N 
B 

Alkup 
talous-
arvio 

TA:n  
muu-
tokset 

TA 
muutos-
ten 
jälkeen 

Toteu-
tuma 

Poikkea-
ma 

Alkup 
talous-
arvio 

TA:n  
muu-
tokset 

TA 
muutos-
ten 
jälkeen 

Toteu-
tuma 

Poikkea-
ma 

                      

Hallinto- ja tukipalvelut                       

    Luottamuselimet N 52     59 -11 0   0 0 0 

   Yleishallinto N 1129 100 1229 1323 -94 5 100 105 57 -48 

   Ravinto ja puhtaus N 2053   2053 1898 155 133   133 149 16 

   Muut tukipalvelut N 1022   1022 964 58 30   30 29 -1 
                        

Perhe- ja aikuispalvelut                       

   Perhepalvelujen hallinto (ml. resurssik) N 1349   1349 1368 -19 5   5 35 30 

   Hyvinvointia edistävät palvelut N 944   944 1225 -281 1577   1577 1603 26 

   Perheitä tukevat palvelut N 1031   1031 931 100 1577   1577 1603 26 

   Lastensuojelupalvelut N 2186   2186 3176 -990 2435   2435 3356 921 

   Aikuispalvelujen hallinto (ml. resurssikesk) N 1163   1163 1271 -108 21   21 30 9 

   Aikuisten terv. hyvinvointia edistävät palvelut  N 1796   1796 1828 -32 2721   2721 3088 367 

   Aikuisten peruspalvelut N 477   477 519 -42 553   553 655 102 

   Päihdehuoltopalvelut N 447   447 530 -83 465   465 557 92 

   Vammais- ja kehitysvammaispalvelut N 10968   10968 11761 -793 11190   11190 12119 929 
                        

Vanhuspalvelut                       

   Vanhuspalvelujen hallinto N 514   514 439 75 38   38 45 7 

   Toimintakykyä ylläpitävät palvelut N 1040   1040 967 73 1045   1045 971 -74 

   Kotiin annettavat palvelut N 5465   5465 5157 308 6020   6020 5758 -262 

   Asumis- ja laitospalvelut N 14323   14323 13785 538 15948   15948 15230 -718 
                        

Erityispalvelut                       

   Erityispalvelujen hallinto (ml. reurssikesk:) N 260   260 238 22 15   15 33 18 

   Vastaanotot N 4234   4234 3888 346 5202   5202 4883 -319 

   Hammashuolto N 2707   2707 2720 -13 3016   3016 2942 -74 

   Hoidon täydentävät palvelut N 1372   1372 1349 23 1022   1022 954 -68 

   Sairaalahoito N 5309   5309 5306 3 6387   6387 6325 -62 
                        

Ympäristöpalvelut                       

  Ympäristöpalvelujen hallinto N 5   5 4 1 0   0 0 0 

   Eläinlääkintähuolto N 591   591 519 72 633   633 533 -100 

   Terveysvalvonta N 249   249 242 7 278   278 267 -11 

   Ympäristönsuojelu N 124   124 116 8 133   133 124 -9 
                        

TULOSLASKELMAOSA         61583         61346   

   Muut rahoitustuotot             35   35 36 1 

   Muut rahoitusmenot B 10   10 20 -10           

INVESTOINTIOSA                       

Inestoinnit B 180   180 51 129           
                        

RAHOITUSOSA                       

Antolainauksen muutosket                       

Lainakannan muutokset             0   0 0 0 

Oman pääoman muutokset         0   0   0 0 0 

Vaikutus maksuvalmiuteen             70 0 70 509 439 

YHTEENSÄ   61000   61048 123237 -558 60554   60654 123237 1237 
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4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

4.1 Ulkoinen tuloslaskelma  
        1.1.-31.12.2018     1.1.-31.12.2017 

TOIMINTATUOTOT 

*          Myyntituotot                      1 699 955,42 1 951 685,15 

*          Jäsenkuntien maksuosuudet         50 567 063,00 48 155 232,04 

*          Maksutuotot                       7 915 571,93 8 120 734,02 

*          Tuet ja avustukset                512 252,11 415 892,10 

*          Muut toimintatuotot               1 139 502,71 930 404,67 

**       61 834 345,17 59 573 947,98 

TOIMINTAKULUT 

  Henkilöstökulut 

*            Palkat ja palkkiot              -19 377 435,61 -19 185 670,84 

  Henkilösivukulut 

*            Eläkekulut                      -3 920 453,27 -3 887 639,21 

*            Muut henkilösivukulut           -872 823,01 -1 068 463,17 

*          Asiakaspalvelujen ostot           -17 824 073,10 -16 098 228,87 

*          Muiden palvelujen ostot           -11 397 946,83 -11 293 167,24 

*          Aineet,tarvikk,tavarat            -2 457 381,61 -2 350 599,56 

*          Avustukset                        -3 571 225,61 -3 570 766,91 

*          Muut toimintakulut                -2 162 155,40 -1 841 988,62 

**       -61 583 494,44 -59 296 524,42 

TOIMINTAKATE                        250 850,73 277 423,56 

Rahoitustuotot ja -kulut 

*          Muut rahoitustuotot               35 980,90 34 000,17 

*          Muut rahoituskulut                -19 866,08 -15 859,21 

VUOSIKATE                           266 965,55 295 564,52 

Poistot ja arvonalentumiset 

*          Suunn.mukaiset poistot            -254 333,99 -268 732,09 

Satunnaiset erät 

TILIKAUDEN TULOS                    12 631,56 26 832,43 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ-
MÄ)      12 631,56 26 832,43 
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4.2 Rahoituslaskelma 
 
 
 RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 

    
TOIMINNAN RAHAVIRTA 
Vuosikate 266 485,71 295564,52 
Tulorahoituksen korjauserät 
  266 485,71 295564,52 
  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
   Investointimenot                      -50 669,00 -142 170,17 
   Pysyvien vastaavien                   479,84 0,00 
   hyödykkeiden luovutustulot 
Investointien rahavirta                  -50 189,16 -142 170,17 
Toiminnan ja invest. rahavirta           216 296,55 153 394,35 
  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys muilta 0,00 0,00 
Oman pääoman muutokset                   0,00 0,00 
  
Muut maksuvalmiuden muutokset 
   Toimeksiant.varat/po muutos           1 000,23 -3 161,12 
   Vaihto-omaisuuden muutos              
   Saamisten muutos                      -2 340 374,31 630 647,17 
   Korottomien velkojen muutos           -61 694,64 659 551,24 
Muut maksuvalmiuden muutokset            -2 401 068,72 1 287 037,29 
  
Rahoituksen rahavirta                    -2 401 068,72 1 287 037,29 
  
RAHAVAROJEN MUUTOS                       -2 184 772,17 1 440 431,64 
  
Rahavarojen muutos 
   Rahavarat 31.12.                  2 007 314,14 4 192 086,31 
   Rahavarat 1.1. 4 192 086,31 2 751 654,67 
   Rahavarojen muutos -2 184 772,17 1 440 431,64 
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4.3 Tase 
  VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 Muutos     Muutos % 
A PYSYVÄT VASTAAVAT   
I Aineettomat hyödykkeet   
1.   Aineettomat oikeudet         112 144,73 190 463,86 -78 319,13 -41,12 
2. Muut pitkävaikutteiset menot   7 607,81 17 113,01 -9 505,20 -55,54 
  Aineettomat hyödykkeet         119 752,54 207 576,87 -87 824,33 -42,31 
    
II Aineelliset hyödykkeet   
1. Kiinteät rakenteet ja  laitteet                     19 621,74 47 648,62 -28 026,88 -58,82 
2.   Koneet ja kalusto            179 631,00 267 444,78 -87 813,78 -32,83 
  Aineelliset hyödykkeet         199 252,74 315 093,40 -115 840,66 -36,76 
    
III Sijoitukset   
1.   Osakkeet ja osuudet          16 464,16 16 464,16 0,00 0,00 
  Sijoitukset                    16 464,16 16 464,16 0,00 0,00 
    
  PYSYVÄT VASTAAVAT              335 469,44 539 134,43 -203 664,99 -37,78 
    
C VAIHTUVAT VASTAAVAT   
II Saamiset   
  Lyhytaikaiset saamiset   
1.   Myyntisaamiset               5 488 001,90 3 013 643,98 2 474 357,92 82,11 
4.   Muut saamiset                692 025,94 720 279,91 -28 253,97 -3,92 
5.   Siirtosaamiset               325 186,91 430 916,55 -105 729,64 -24,54 
  Lyhytaikaiset saamiset         6 505 214,75 4 164 840,44 2 340 374,31 56,19 
    
IV Rahat ja pankkisaamiset        2 007 314,14 4 192 086,31 -2 184 772,17 -52,12 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT            8 512 528,89 8 356 926,75 155 602,14 1,86 
    
  VASTAAVAA   YHTEENSÄ 8 847 998,33 8 896 061,18 -48 062,85 -0,54 
    
  VASTATTAVAA   
A OMA PÄÄOMA   
2001 Peruspääoma                    -254 305,00 -254 305,00 0,00 0,00 
I   Peruspääoma                  -254 305,00 -254 305,00 0,00 0,00 
IV   Ed.tilikausien alijäämä      280 302,27 307 134,70 -26 832,43 -8,74 
    Tilikauden alijäämä          -12 631,56 -26 832,43 14 200,87 -52,92 
  OMA PÄÄOMA                     13 365,71 25 997,27 -12 631,56 -48,59 
    
  PAKOLLISET VARAUKSET   
    
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   
    Valtion toimeksiannot -7 413,18 -4 487,85 -2 925,33 65,18 
3.   Muut toimeksiantojen pääomat -22 566,02 -24 491,12 1 925,10 -7,86 
  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT        -29 979,20 -28 978,97 -1 000,23 3,45 
    
E VIERAS PÄÄOMA   
II Lyhytaikainen   
3.   Saadut ennakot               0,00 0,00 0,00 0,00 
7.   Ostovelat                    -3 345 503,11 -3 525 446,76 179 943,65 -5,10 
9.   Muut velat                   -627 221,31 -547 842,43 -79 378,88 14,49 
10.   Siirtovelat                  -4 858 660,42 -4 819 790,29 -38 870,13 0,81 
  Lyhytaikainen vieras pääoma    -8 831 384,84 -8 893 079,48 61 694,64 -0,69 
  VIERAS PÄÄOMA                  -8 831 384,84 -8 893 079,48 61 694,64 -0,69 
    

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ -8 847 998,33 -8 896 061,18 48 062,85 -0,54 
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -

menetelmät 

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

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

Vaihto-omaisuus 
Rahoitusomaisuuden arvostus 

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 

2) Ei ilmoitettavaa. 
 
3) Ei ilmoitettavaa. 

 
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

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

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

  2018 2017 
Hallinto- ja tukipalvelut 235.014 190.184 
Perhe- ja aikuispalvelut 23.512.394 21.213.962 
Vanhuspalvelut 22.003.831 21.934.531 
Erityispalvelut 15.137.858 15.275.701 
Ympäristöpalvelut 945.248 959.570 
      Yhteensä 61.834.345 59.573.948 

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

Palvelujen ostot eriteltynä 2018 2017 
Asiakaspalvelujen ostot 17 824 073 16 098 229 

Muiden palvelujen ostot 11 397 947 11 293 167 

Palvelujen ostot yhteensä 29 222 020 27 391 396 
 
10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukeminen. 

Ei ilmoitettavaa. 

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 
 

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

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

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

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

Ei ilmoitettavaa. 
 
14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 

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

sä 
2018 2017 

Yhteismäärä 12 803,40 10 350,00 
 
16) Erittely poistoeron muutoksista 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät 
 Ei ilmoitettavaa. 
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19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti: 

 
Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset

aineettomat 
oikeudet

muut pit-
kävaikut-
teiset menot

ennakko-
maksut yhteensä

maa- ja 
vesialueet

raken-
nukset

kiinteät 
rakenteet ja 
lait teet

koneet ja 
kalusto

muut 
aineel-
liset 
hyödyk.

ennakko- 
maksut ja 
kesk.er.h. yhteensä

osakkeet ja 
osuudet

muut 
lainasaa-
miset yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 190 463,86 17 113,01 0,00 207 576,87 0,00 0,00 47 648,62 267 444,78 0,00 0,00 315 093,40 16 464,16 0,00 16 464,16

Lisäykset t ilikauden aikana 32 400,00 0,00 0,00 32 400,00 0,00 18 269,00 18 269,00

Rahoitusosuudet t ilikaudella

Vähennykset t ilikauden aikana

Siirrot erien välillä

T ilikauden poisto 110 719,13 9 505,20 0,00 120 224,33 28 026,88 106 082,78 134 109,66

Arvonalennukset ja palautukset

Poistamaton hankintameno 31.12. 112 144,73 7 607,81 0,00 119 752,54 0,00 0,00 19 621,74 179 631,00 0,00 0,00 199 252,74 16 464,16 0,00 16 464,16

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12. 112 144,73 7 607,81 0,00 119 752,54 0,00 0,00 19 621,74 179 631,00 0,00 0,00 199 252,74 16 464,16 0,00 16 464,16

Olennaiset lisäpoistot

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

Ei ilmoitettavaa. 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

 2018 2017 
Muut siirtosaamiset           325 186,91 430 916,55 
  Siirtosaamiset               325 186,91 430 916,55 

 

Erittely, muut siirtosaamiset 2018 2017 
Jäsenkuntien tasauslaskut 55 006,75 84 727,64 

Työllisyysrahasto/Tvr 14 326,04 86 156,65 

KELA (sairauspäivärahat ym.) 112 830,56 114 252,97 

Ely-keskus kunt. työtoiminta 48 928,16 77 894,80 

Ely-keskus palkkatuet  4 638,66 13 644,74 

Työntek.tt.vak.maksut  
KEVA varhemaksu 34 811,48 42 549,26 

Vakuutusmaksut 30 612,19 2 883,41 

Muut 24 033,07 8 807,08 

Yhteensä 325 186,91 430 916,55 
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien 
välillä tilikauden aikana 
 

 31.12.2018 31.12.2017 
  Peruspääoma                  254 305,00 254 305,00 
  Edellisten tilikausien alijäämä -280 302,27 -307 134,70 
  Tilikauden ylijäämä          12 631,56 26 832,43 
OMA PÄÄOMA                     -13 365,71 -25 997,27 

 
Honkajoki 19 850,00 7,81 % 
Jämijärvi 21 610,00 8,50 % 
Kankaanpää 125 780,00 49,46 % 
Karvia 27 790,00 10,93 % 
Pomarkku 24 150,00 9,50 % 
Siikainen 17 940,00 7,05 % 
 237 120,00 93,24 % 
   
Osajäsenkunnat   
Merikarvia 17 185,00 6,76 % 
 254 305,00 100,00 % 

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

Ei ilmoitettavaa. 
 

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

32) Ei ilmoitettavaa. 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
 

 2018 2017 
Maksamattomat palkat 0,00 315,13 
Kuntien eläkevakuutus          321 564,18 302 305,80 
Tapaturmavakuutusmaksu 20 000,00 

 
Lomapalkkavaraus               3 866 996,63 3 697 228,49 
Muut siirtovelat               650 099,61 819 940,87 
  Siirtovelat                  4 858 660,42 4 819 790,29 
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Erittely, muut siirtovelat 2018 2017 
Jäsenkuntien tasauslaskut 646 733,00 507 300,00 
Menojäämäpalkat 1 715,90 291 314,71 
Jäsenmaksu 0,00 13 800,59 
Itsenäistymisvarat 0,00 7 026,05 
Muut 1 650,71 499,52 
Yhteensä 650 099,61 819 940,87 

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

2018 2017 
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.3.2026 asti 0 

  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 0 

  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0 0 

Leasingvastuut yhteensä 249 265,41 48 708,76 

  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 71 844,31 21 458,07 

  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 36,47 

Yhteensä 249 265,41 48 708,76 
 
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 
 
39 – 41) Ei ilmoitettavaa. 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12 
 

 2015 2016 2017 2018 
Lukumäärä     
Kokoaikaiset 535 521 477 475 
Osa-aikaiset 85 71 79 73 
Yhteensä 620 592 556 548 
     
Prosenttiosuus %     
Kokoaikaiset 86,3 88,0 85,79 86,68 
Osa-aikaiset 13,7 12,0 14,21 13,32 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

 2018 2017 
Keskusta 895,95 628,35 

Kokoomus 439,60 274,20 

Kristilliset 51,20 62,20 

Perussuomalaiset 1 196,40 1 220,60 

SDP 249,20 279,30 

Vasemmistoliitto 639,30 136,80 

Yhteensä 3 471,65 2 601,45 
 
45) Tilintarkastajan palkkiot 
 

  2018 2017 
BDO Audiator Oy     
Tilintarkastuspalkkiot 5 230,10 2 654,00 

Tilintarkastajan lausunnot     

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4 400,00 3 728,00 

Muut palkkiot     

Palkkiot yhteensä 9 630,10 6 382,00 
 
46) Ei ilmoitettavaa 
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Eriytetyt tilinpäätökset 
 

 Tilinpäätös   Talousarvio  Tilinpäätös Muutos 

1.1.-31.12.2017 2018 1.1.-31.12.2018 %

60 Ympäristöpalvelut

ULK+SIS TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

*         Myyntituotot               252 071 214 100 231 769 -8,10

*         Jäsenkuntien maksuosuudet  661 952 786 047 662 187 0,00

*         Maksutuotot                40 073 37 000 44 101 10,10

*         Tuet ja avustukset         1 379 1 600 2 199 59,40

*         Muut toimintatuotot        4 095 6 000 4 991 21,90

****    959 570 1 044 747 945 248 -1,50

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

*         Palkat ja palkkiot         -574 814 -610 500 -576 180 0,20

**          Palkat ja palkkiot       -567 618 -600 500 -572 790 0,90

  Henkilösivukulut

**          Eläkekulut               -136 344 -164 201 -130 854 -4,00

**          Muut henkilösivukulut    -35 194 -44 122 -29 237 -16,90

**        Muiden palvelujen ostot    -73 056 -74 300 -68 186 -6,70

**        Aineet,tarvikk,tavarat     -5 321 -5 850 -5 545 4,20

**        Avustukset                 -33 198 -35 400 -32 128 -3,20

*          Muut kulut                -43 209 -44 700 -41 801 -3,30

**        Muut toimintakulut         -43 209 -44 700 -41 801 -3,30

***     Ulkoiset kulut yht           -893 940 -969 073 -880 541 -1,50

TOIMINTAKATE (ULKOINEN)      65 630 75 674 64 707 -1,40

Sisäiset erät

*         Sisäiset erät              -65 629 -75 674 -64 707 -1,40

****    -959 570 -1 044 747 -945 248 -1,50

TOIMINTAKATE                 0 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE                    0 0 0

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS             0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 0 0 0  
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PoSa Ympäristöpalvelut

T A S E 
Tili                          31.12.2018 31.12.2017 M uutos Muutos %
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset              64 060,64 85 632,97 -21 572,33 -25,2 %
Lyhytaikaiset saamiset        

VASTAAVAA                     64 060,64 85 632,97 -21 572,33 -25,2 %

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma 301 360,83 303 149,33 -1 788,50 -0,6 %
Ed.tilikausien yli/alijäämä   -277 346,50 -277 346,84 0,34 0,0 %
  Tilikauden ylijäämä         0,06 0,34 -0,28 -82,4 %
OMA PÄÄOMA                    24 014,39 25 802,83 -1 788,44 -6,9 %

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma   
  Ostovelat                   -7 244,78 -9 666,83 2 422,05 -25,1 %
Lomapalkkavelka            -80 830,25 -101 768,97 20 938,72 -20,6 %
  Siirtovelat                 
Lyhytaikainen vieras pääoma   
VIERAS PÄÄOMA                 -88 075,03 -111 435,80 23 360,77 -21,0 %

VASTATTAVAA                   -64 060,64 -85 632,97 21 572,33 -25,2 %

PoSa Ympäristöpalvelut

RAHOITUSLASKELMA 
2018 2017

Tulorahoitus
Liikeylijäämä/-alijäämä 0,06 0,34
Poistot 0,00 0,00

0,06 0,34

Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto 0,00 0,00

Tulorahoitus ja investoinnit, netto 0,06 0,34

Rahoitustoiminta
Oman pääoman muutos -1 788,44 -58 654,43
Muut maksuvalmiuden muutokset
  Lyhytaikaisten saamisten muutos -21 572,33 48 672,56

Rahoitustoiminta netto -23 360,77 -9 981,87

Vaikutus PoSan kassavaroihin -23 360,71 -9 981,53
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Luettelot ja selvitykset 

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2018 
Tilinpäätöskirja 
Tase-erittelyjen saldoselvitykset irtolehtinä kansiossa 
Pääkirja kuukausittain ajettuna sähköisessä arkistossa 
Päiväkirja kuukausittain ajettuna sähköisessä arkistossa 
Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain ajettuna sähköisessä arkistossa 
Palkkakirjanpito palkkakausittain ajettuna sähköisessä arkistossa 

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



Allekirjoitus

Kankaanpäässä 20.3.20 19

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus

\ \ Satu Jjce1a
\ huheenjhtaja

Kaijangay Kristiina Y i-Rajala
vardpuhjohtaja jäsen

7Jd /
Jul&K Koskinen Olavi Leppänen
jäsen jäsen

Petra Mäensivu Maritta Uusitalo
jäsen jäsen

Marjo Koivisto
varajäsen

Jaana I\1annikko
ntayl1itymäj ohtaj a

Tilintarkastusmerldntä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kankaanpäässä O&9. .20 19

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

ILO
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