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1 TOIMINTÄKERTOMUS

1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teollisuuden rakennemuutos ja
väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Talouden tilanne ei näytä nonnalisoituvan,
sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys pahenee Covid-19 -pandemianjatkuessa.

Vuosi 2020 elettiin PoSassa muutosten myllerryksessä: Covid-l 9 -pandernia, sopeuttamistoimet, orga
nisaatiomuutos, talousjohtajan työpanoksen puute sekä Tapalan peruspalvelukeskuksen 1-ja 2-vaiheen
remontit tekivät toiminnan kehittämistyöstä haasteellista.

Vuoden 2020 talousarviossa PoSan jäsenkunnat korostivat toimintaan sopeuttamista. Tavoitteeksi jä
senkunnat asettivat, että PoSan tulee pystyä sopeuttamaan toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksessa
sovitulle alle yhden prosentin vuosittaiseen nettonousuun. Muistutettiin siitä, että budjetin toiminnan
ohjaavuutta tulee edelleen vahvistaa ja talousvastuussa olevien esimiesten kustannustietoisuutta on lisät
tava.

Vuoden 2020 talousarvio laadittiin tiukaksi ja talousarviossa ei voitu varautua lainkaan palvelujen ky
synnän oleelliseen kasvuun. Osittain sote-uudistuksesta johtuen kuntayhtymään oli laadittu Kankaan
pään kaupungin esityksestä ulkopuolisten konsulttien avustamana toiminnan ja talouden sopeuttamisoh
jelma vuosille 2020-2021. Ulkopuolisen konsulttifirman esittämässä taloudentasapainotusohjelmassa
euromääräiseksi säästötavoitteeksi vuosille 2020-202 1 määriteltiin vähennystä yhteensä n. 2,1 Me.

Vuoden 2020 talouden tasapainottaminen, uudistuvan palvelurakenteen-ja organisaatio muutoksen,
avohoidon vahvistamisen sekä uudistuvien palvelumuotoj en mahdollistaman palveluverkon toteutta
miseksi tarvittiin vuoden aikana useita poliittisia päätöksiä. Kuntayhtymän päätöksenteossa asioiden
edistäminen edellytti monen suuntaista ja keskinäistä luottamusta sekä tiivistä kuntayhtymän ja omista
jien välistä vuoropuheluaja ennen kaikkea rakentavaa omistajaohjauksellista työtä. Uudistustyö haastoi
ja työn jatkaminen haastaa edelleen meitä kaikkia, mutta etenkin johtoa, sillä jatkossakin jäsenkuntien
taloudellinen kantokyky edellyttää sote-kustannusten tarkkaa hallintaa.

Huolimatta erilaisista haasteistaja laajasta Covid-19 -pandemian aiheuttamista lisäkustannuksista pää
simme asetettuun säästötavoitteeseen vuoden 2020 aikana. Kustannuksia pystyttiin leikkaamaan palve
lualueittain yhteensä 1 950 468 €.

Vuoden 2020 lopulla Marinin hallitus antoi uudistetun esityksen sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pe
lastustoimen toiminnan tulevasta järjestämisestä. Sote-uudistuksessa tavoitteena on vastata sosiaali-ja
terveydenhuollosta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti. Ehdotuksen
mukaisesti maakunnat / hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksyrmsenja
vahvistamisen jälkeen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuussa 2021 ja vii
meiset 1. tammikuuta 2023.

Satakunnassa sote-uudistustyötä lähdettiin toteuttamaan sekä rakenne- että palvelu-uudistuksena. Uudis
tustyötä koordinoi Satakuntaliitto yhdessä Satasote-hanketoimijoiden kanssa. Uudistustyöhön kuuluu
kaksi hanketta: Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus-hanke ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen
kehittämishanke.

PoSan kuntalaskutus väheni vuonna 2020 vuoteen 2019 verraten 1,11 Me PoSan laskuttaessajäsenkun
nilta 48,62 Me (49,73 Me)ja vuoteen 2018 verraten 1,95 Me (v. 2018 50,57 Me). Kuntayhtymän koko
naiskustannukset olivat 59,33 Me (60,22 Me v. 2019 ja 61,58 Me v. 2018).
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Kuntakohtaisesti kuntalaskutuksen muutos v.20 12-2020 vaihteli suuresti. Vertailukelpoisuuden vuoksi
alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2020 osalta palvelujen käyttöön perustuva kuntalaskutus,
johon ei sisälly alijäämän kattamiseksi laadittuja yhteensä 689.374,93 euron lisälaskuja.

Kunta TP 2012 € TP 2019 € TP 2020 € muutos% muutos%
2018/2019 2019/2020

Honkajoki 4583 125 4278423 4234967 -6,6 -1,0
Jämijärvi 4 635 050 4 602 321 3 932 930 -0,7 -14,5
Kankaanpää 25813508 25467191 25154223 -1,3 -1,2
Karvia 6218138 6019266 6183235 -3,2 2,7
Pomarkku 5 733 625 5 705 510 5 652 015 -0,5 -5,5
Siikainen 3 488 840 3 553 110 3 357 475 1,8 -0,9

PoSa-kuntien ikääntyvä väestö ja aleneva väestömäärä johtavat tulevaisuudessa siihen, että palveluiden
maksajien lukumäärä vähenee, mikä osaltaan aiheuttaa haasteen palveluverkon ylläpitämiselle.
Toisaalta Kankaanpään kaupungin tekemä merkittävä investointi Tapalan peruspalvelukeskukseen näh
dään lisäävän elinvoimaaja uusia asukkaita houkuttelevaa vetovoimaa koko Pohjois-Satakunnan alueel
le.

Palvelukokonaisuuksien kehittämistyö jatkuu sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja ter
veyspalveluj en yhdistelmäpalveluj en näkökulmasta vastaten sote-uudistuksen asettamiin haasteisiin.

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on saada ohjattua olemassa olevat resurssit entistä tuottavanimin kas
vaviin palvelun tarpeisiin. Uskon, että yhteisellä tekernisellä PoSan tulevaisuus tulee olemaan positiivi
nenja vakaampi.

Kiitos henkilöstölle, luottamushenldlöille sekä teille kaikille toimijoille ja eri tahoille, jotka olette teh
neet merkityksellistä työtä PoSanja laaja-alaisesti yhteistoiminta-alueenime kuntalaisten terveydenhuol
lon parhaaksi.

Jaana Männikkö, kuntayhtymäjohtaja
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Yleistä toiminnasta vuonna 2020

Hallinto- ja tukipalvelut

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen;
Tukipalvelut tuottaa operatiivisia asiakaspalvelujen tulosyksiköiden tarvitsemia tilojen ja tekstiilien
huoltoon, ravintohuoltoon, tekniseen huoltoon, tietoliikenteeseen ja tietopalveluihin liittyviä palveluja
kuntayhtymässä vaaditulla laatutasolla sekä kustannustehokicaasti.

Seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä on päivitetty organisaatiomuutosten mukaisesti.
Ravintohuolto on siirretty kuntien hoidettavaksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Välinehuolto liitettiin
puhtauspalveluihin. Tapalan laajennus otettiin käyttöön suunnitellussa aikataulussa. Rakennushankkeen
11-vaihe on meneillään ja 111-vaiheen suunnittelu on aloitettu.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen;
Uudessa johtamis- ja organisaatiorakenteessa tulosalueen johtamista on vahvistettu, mikä on selkeyttä
nyt vastuiden ja tehtävien jakoa sekä varmistanut henkilöstön riittävän tuen. Henldlöstötilanne per
hesosiaalityössä on saatu vakautettua. Riittävä henkilöstöresursointi on vähentänyt ostopalveluiden
käyttöä sekä avohuollossa että erityisesti sijaishuollossa. Lasten ja perheiden palveluissa painopistettä
on siirretty entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen. Organisaatiouudis
tuksessa perheterveydenhuolto on organisoitu uudelleen huomioiden syntyvyyden laskuja THL:n suosi
tukset osaamisen varmistamiseksi. Korona-epidemian vuoksi ryhmätoirnintojen etäpalveluita pyrittiin
lisäämään. Jäsenkuntien pemspalvelukeskuksissa toteutettiin sulut kesä-heinäkuun aikana siten, että
täydellinen sulku kussakin palvelukeskuksessa oli kestoltaan kolme viikkoa ja vuodenvaihteen aikaan
kaksi viikkoa. Aikuissosiaalityön työnjakoa uudistettiin vastaamaan lisääntyviin haasteisiin.

Ikäihmisten palvelut

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen;
Ikäihniistenpalveluissa ensisijaiset palvelut pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti.
Korona-epidemiasta johtuen palveluohjausta ja neuvontaa lisättiin puhelimitse ja sähköisenä palveluna,
mutta päivätoiminnan palvelu jouduttiin sulkemaan syksyllä. Asiakaspalautteiden kyselyt (3 eri kyselyä)
toteutettiin kaikissa tulosyksiköissä ja omaishoidossa.
Kotiinkuntoutusyksikkö on toiminut osan vuotta supistettuna. Henldlöstölle on järjestetty monipuolista
täydennyskoulutusta mm. kuntoutuksen osaamisalan, mielenteiweys- ja päihdetyön, ikääntyneen ihmi
sen terveyden ja toimintakyvyn tukemisen, näytteenoton ja saattohoidon oppisopimuskoulutuksena.
Kotihoidon optimointi- ja mobiilijäijestelmä oli käytössä maksimaalisesti. Tehostetun palveluasumisen
paikkoja toiminta-alueella saatiin edelleen tavoitteen mukaisesti vähennettyä. Kotihoidossa aloitettiin
ympärivuorokautinen hoito (24/7) osassa PoSan toiminta-aluetta.

Tervevspalvelut

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen;
Ajanvarausvastaanottokäyntien rinnalle kehitettiin etälääkärivastaanotto toimintaa; konsulttilääkäritoi
minnan käyttö oli tehokasta ja tarvittavat palvelut saatiin järjestettyä. Avoterveyspalveluja tarjottiin
lähipalveluina ja vastaanottotoimintaa muutettiin lääkärivetoisuudesta enemmän hoitajavetoisemrniksi.
Terveyskeskus sairaalan paikkaluvun vähentäminen toteutettiin suunnitellusti tiivistämällä moniamma
tillista yhteistyötä kuntoutuksen, vanhuspalveluiden ja kotisairaalan kanssa. Terveyskeskus sairaalassa
keskityttiin akuuttipotilaiden hoitamiseen. Kotisairaalan toimintaa jatkettiin taijoten kuntalaisille sairaa
latasoista hoitoa kodeissa ja asumispalveluyksiköissä. Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan ja
palvelut tuotettiin lähipalveluina erikoistutkimukset mukaan lukien. Laboratorio- ja kuvantamisen pal
velut ostettiin Satadiagilta.
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Suun terveydenhuollossa koronatilanteesta johtuen aktiivinen suun terveydenhuollon henkilöstön ehkäi
sevä toiminta vanhainkodeissa ja kotihoidon mukana väheni. Lisäksi vastaanottotoiminnassa potilas
käynnit vähenivät osittain suunnitellusti ja osittain pandemiasta johtuen. Suun terveydenhuollon toimin
ta tarjottiin täysin omana toimintana vuonna 2020.

Ympäristöpalvelut

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen;
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttamisessa onnistuttiin hyvin, toteuma oli vuo
den aikana tulleet muutokset valvontakohteisiin huomioiden 98,5 %.

Kuntamaksuosuudet

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen PoSa yht. Merikarvia
Väestö2O2O 1598 1708 11166 2319 2063 1383 20237 3063
Väestön 7,9 8,4 55,1 11,4 10,2 7,0 - -

%-os PoSas
ta
Kunnan 8,6 9,3 51,2 12,1 11,5 7,2 - 0,1
%-os. ku
luista 2020
Kunnan%- 9,06 9,17 51,05 12,30 11,34 6,9 - 0,22
osuus ku
luista 2019
Kunnan %- 8,16 10,19 49,97 11,81 11,82 7,85 - 0,19
osuus ku
luista 2018

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT 2020 2019 201$ 2017 2016
Palkatjapalkldot -17640875 -19707955 -19776306 -19185671 -20320661

Henldlösivukulut
Eläkekulut -3 379 950 -3 635 908 -3 920 453 -3 887 639 -3 977 602

Muut henkilösivulculut -1 017 082 -759 428 -872 823 -1 068 464 -1 328 406

Asiakaspalvelujenostot -16604221 -16297655 -17824073 -16098229 -14990227

Muiden palvelujen ostot -11 497 645 -11 441 357 -11 397 947 -11 293 167 -11 169 019

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 705 689 -2 488 884 -2 457 382 -2 350 599 -2 241 431

Avustukset -4 193 205 -3 791 249 -3 571 226 -3 570 767 -4 270 962

Muut toimintakulut -2 299 137 -2 434 743 -2 162 155 -1 841 989 -1 909 653

Yhteensä -59 337 804 -60 221 930 -61 583 494 -59 296 525 -60 207 961

PALVELUALUEITTAINEN TP 2020 TP 2019 TP 201$ muutos muutos
KUSTANNUSKEHITYS 2019 / 2020 201$ / 2019
Perhepalvelut 5 342 028 6 009 084 6 822 994 -667 056 -813 910
Aikuispalvelut 13 623 529 14 359 658 14 617 415 -736 129 -257 756
Vanhuspalvelut 16 620 835 16 395 955 16 392 906 224 880 3 049
Erityspalvelut 12 290 041 12 216 610 12 071 553 73 431 145 057
Ympäristöpalvelut 740 154 746 570 662 188 -6 416 84 382
YHTEENSÄ 48 616 587 49 727 $77 50 567 055 -1 111 290 -$39 17$
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JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 2009-2020

Kuntien netto- PoSa YHTEENSÄ muutos HONKMOKI muutos
maksuosuuksien kehitys ed.v. ¾ ed.v. ¾
TP 2020 48 616587€ -2,2% 4 234967€ -1,0%
TP 2019 49 727 877 € 1,7 % 4 278 423 € 6,6 %
TP 2018 50567055€ 5,0% 4 583 125€ 16,6%
TP 2017 48 155 231€ 2,2% 3 930798€ -10,0%
TP2016 49253372€ 1,8% 4368926€ 5,1%
TP 2015 48 382 005 € 2,9% 4 157 649€ 0,7 ¾
TP2014 47018007€ 2,4% 4128318€ 4,1%
TP 2013 45 924708€ 1,4% 3 967487€ -1,9%
TP2012 40 093 948€ 6,9% 4046092€ 7,6%
TP 2011 37501686€ 3,1% 3758864€ 4,6%
TP 2010 36 249 825€ 7,6% 3 592 857€ 4,9%
TP 2009 33 679720€ 0,8% 3 426 641€ 5,0%
TP 2018€/asukas 2384€ 2 684€
TP 2019 €/asukas 2 420€ 2 629 €
TP2020€/asukas 2402€ 2650€

JÄMIJÄRVI KANKAANPÄÄ
TP 2020 3 932 930€ -14,5% 25 154223€ -1,2%
TP 2019 4602321€ -0,7% 25 467 191€ -1,3%
IP 2018 4635059€ -5,5% 25813508€ 7,3%
TP 2017 4 906 763 € -1,5% 24063421€ -0,7%
TP 2016 4980782€ 1,2% 24233440€ 1,8%
TP 2015 4921006€ 5,6% 23 805 940€ 1,7%
TP 2014 4660024€ 3,5 % 23 400 263 € 2,0%
TP2013 4501362€ 0,8% 22951322€ 4,9%
TP2012 4464053€ 9,4% 21880774€ 5,1%
TP 2011 4078824€ -4,7% 20 813 845€ 5,4%
TP 2010 4282251€ 16,5% 19747778€ 5,7%
TP 2009 3 676559€ -5,9% 18686619€ 2,2%
TP 2018 €/asukas 2482€ 2228€
TP2019€/asukas 2659€ 2250€
TP2020€/asukas 2303€ 2253€

KARVIA SIIKAINEN
TP 2020 6 183235€ 2,7% 3 357475€ -5,5%
TP 2019 6019266€ -3,2% 3 553 110€ 1,8%
TP 2018 6 218 138€ 9,3 % 3488840€ -7,8%
TP 2017 5 686594€ -4,2% 3782364€ -3,6%
TP 2016 5 935 723€ 1,9% 3 922 139€ -2,8%
TP 2015 5827345€ 9,8% 4034149€ -1,2%
TP 2014 5 309 133€ -0,4% 4 085 045 € 7,6%
TP 2013 5328376€ -3,6% 3795477€ -6,2%
TP2012 5528654€ 12,1% 4047849€ 6,5%
TP 2011 4 931 281€ -0,8% 3 800398€ 4,0%
TP 2010 4972222€ 8,1% 3654717€ 11,0%
TP 2009 4598419€ -1,8% 3291422€ -1,1%
TP2018€/asukas 2587€ 2363€
TP2019€/asukas 2566€ 2479€
TP2020€/asukas 2666€ 2428€

POMARKKU MERIKARVIA
TP 2020 5652015€ -0,9% 101742€ -0,3%
TP 2019 5705510€ -0,5% 102056€ 7,7%
TP 2018 5 733 625€ 0,7% 94762€ 3,7%
TP 2017 5 693 924€ -0,4% 91362€ -3,1%
TP 2016 5718077€ 3,0% 94287€ 9,6%
TP 2015 5549918€ 3,6% 85992€ 8,4%
TP 2014 5 355 881€ 1,2% 79 343 € -10,0%
TP 2013 5 292489€ -5,0% 88 189€ -4,3 %
TP2012 34339€ -0,6% 92 167€ 9,9%
TP2O11 34548€ 83266€
TP2018€/asukas 2647€ - -

TP2019€/asukas 2727€ - -

TP 2020€ /asu kas 2 740€
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1.2 Kuntayhtymän talous

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2020 2019

i000e ioooe
Toimintatuotot 60 097 59 972
Toimintakulut -59 338 -60 222
Toimintakate 759 -249

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustulot 44 32
Korkokulut -14 -4
Muut rahoituskulut -27 -15

Vuosikate 783 -236

Poistot ja arvonalentumiset -78 -181
Tilikauden tulos 685 -417

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 685 -417

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,3 99,6
Vuosikate/Poistot, % 974 131

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut — Valmistus omaan käyttöön)
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Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korj auserät

Investointien rahavirta
Investointirnenot
Käyttöomaisuuden myynriit

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

1000 6

763
-430

0
0

333

36
36

1000 6

-236
41$

0
41

222

3 321
3 321

3 543

2020 2019

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 0 741
Investointien tulorahoitus, %
Laskennallinen ainanhoitokate 57,3 -54,6
Kassan riittavyys, pv 36,4 33,6
Asukasmäärä 20237 20 548

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

369

5 919
5 550

369

5 550
2 007
3 543

Investointien tulorahoitus, % = 100 *Vuosjkate/Investojntjen omahanldntameno
Lainanhoitokate = (Ylijäämä + Poistot + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Rahavarat 31.12 = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankldsaamiset
Kassan riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
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Rahoitusasema ja sen muutokset

VASTAAVAA 2020 2019 VASTATTAVAA 2020 2019
i000e 10006 10006 10006

A PYSYVÄT VASTAAVAT 48 126 A OMA PÄÄOMA 254 -430
1 Aineettomat hyödykkeet 5 43 1 Pemspääoma 254 254
2. Tietokoneohjetmistot 5 43 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -685 -268

V Tilikauden ylijäämä/alijäämä 685 -417
II Aineelliset hyödykkeet 26 67
4. Koneet ja kalusto 26 66 C PAKOLLISET VARAUXSET 0 430

2. Muut pakolliset varaukset 0 430
III Sijoitukset 16 16
1. Osakkeet ja osuudet 16 16 D TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT 324 32

1. Valtion toimeksiannot 322 20
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 10 104 8 349 3. Muut toimeksiantojen pääomat 2 11
1 Vaihto-omaisuus 0 0
1. Aineet ja tarvikkeet 0 0 II Lyhytaikainen 9 574 8 444

5. Saadut ennakot 5 7
II Saamiset 4 185 2 798 6. Ostovelat 3 874 2 $45
Lyhytaikaiset saamiset 4 185 2 798 7. Muut velat 509 430
1. Myyntisaamiset 1 685 1 570 8. Siirtovelat 5 185 5 161
3. Muut saamiset 979 422 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 152 $ 475
4. Siirtosaamiset 1 521 $07
IV Rahat ja pankldsaamiset 5 919 5 550
VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 152 $475

TASEEN TUNNUSLUVUT: 2020 2019
Omavaraisuusaste, % -2,5 -5,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,9 14,1
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 15,9 14,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€ 0 -685,0
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 0 -33,3
Lainakanta 3 1.12., 1 000€ 0 0
Lainat ja vuokravastuut, 3 1.12., 1 000€ 10 059 9 908
Lainasaamiset, 1 000€ 0 0
Asukasmäärä 20 237 20 548

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma — Saadut
ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma — Saadut ennakot) / Käyttötulot
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat ± Siirtovelat + Muut velat)
Lainat ja vuokravasmut 31.12. = Vieras pääoma — (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat ± Muut velat) +

Vuokravastuut
Lamasaamiset 3 1.12. = Sijoituksiin merkitytjoukkovelkakirjalainasaamisetja muut lainasaamiset
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Kokonaistulot ja -menot

TULOT 10006 MENOT 10006

Toiminta Toiminta
Toimintatuotot 60 097 Toimintakulut 59 338
Korkomotot 0 Korkokulut 14
Muut rahoitustuotot 44 Muut rahoituslculut 27
Tulorahoituksen korj auserät Tulorahoituksen korj auserät

Pakollisten varausten muutos
- Pakollisten varausten Lis. (+), väh. (-) -430

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
0 - Pysywien vastaavien hyödykkeiden

0luoxnitusvoitot luovutustappiot

Investoinnit Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo-

0 Investmntimenotvutustulot
Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta
Kokonaistulot yhteensä 60 141 Kokonaismenot yhteensä 59 808

Täsmäytys:
Kokonaistulot — Kokonaismenot = 60 141 — 59 808 = 333
Rahavarojen muutos — Muut maksuvalmiuden muutokset = 369 — 36 = 333

Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Tilikauden tulos on 684 560,16 euroa ylijäämäinen. Yhtymähallitus esittää, että tilikauden ylijäämä, 684
560,16 euroa klijataan taseen oman pääoman yli/alijäämätilille.

Taseessa on aiemmilta vuosilta 684 560,16 euron alijäämä, joka koostuu pääasiassa vuoden 2019 asu
mispalveluiden ennakkoperintämaksuun liittyvästä pakollisesta varauksesta (416 889,45 euroa) sekä
vuonna 2015 ulkoistetun työteweyshuollon tappiollisista tuloksista aiemmilta vuosilta (noin 268 000
euroa).

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 tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen
kertyneeseen alijäämään. Voimassa olevien säännösten mukaan alijäämä tulee kattaa viimeistään tili
vuotena 2020. Vuoden 2020 lopussa jäsenkunnilta on palvelujen käytön suhteessa veloitettu yhteensä
689 374,99 euron lisälaskut alijäämän kattamiseksi. Kuntayhtymän pemspääoma on 254 305 euroa.

Kankaanpään kaupungin esityksestä kuntayhtymään on laadittu ulkopuolisten konsulttien avustamana
toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020-21. Sen mukaan säästötavoite on 2,1 mil
joonaa euroa verrattuna vuoden 2019 toteutuneisiin kuluihin. Vuoden 2020 aikana kustannuksia pystyt
tiin leikkaamaan yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.
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1.3 Kuntayhtymän henkilöstö

Kuntayhtymässä on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös.

Koko- ja osa-aikaiset
800

700
88

600 89 .—

IDlIiiiii
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

O Kokoalkaiset h!ömäär s Osa-aikaiset hIömärä

2020 2019
Kokoaikaiset hlömäärä 424 488
Osa-aikaiset Mömäärä 66 63
Yhteensä 490 551
Kokoaikaiset %-osuus 86,7 88,6
Osa-aikaiset %-osuus 13,3 11,4
Yhteensä 100 100

HENMLÖSTÖKULUT 2020 2019

Palkat ja palkkiot 17 640 875,48 19 707 955,62
Henkilösivukulut 4 397 031,64 4 395 337,64

Eläkekulut 3 379 949,67 3 635 908,95
Muut henkilösivukulut 1 017081,97 759428,69

Sairauspoissaoloibin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot ja päiviin koko hen
kilöstön poissaolot.

2020 2019
Kalenteripäivät 9087 10132
Sairauspoissaolot pv/hlö/v 18,51 19,19
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1.4 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2020

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus.
Toteuttamis- ja valvontavastuu on lwntayhtymäjohtajalla sekä tehtäväalueen esimiehillä alaisensa toi
minnan osalta. Yhtymävaltuusto on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet 19.10.2017 § 45. Sisäi
seen valvontaan liittyviä määräyksiä sisältyy myös kuntayhtymän hallintosääntöön.

Sisäinen valvonta koostuu
- sisäisestä tarkkailusta,
- luottamushenkilöiden suorittamasta seurannastaja
- 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 luottamushenldlöille 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 laadmnnan 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 tietojäijestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa
kuin maksuliikenteessäldn.

Vuoden 2020 aikana PoSa on raportoinut toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti. Talousjohtajan
irtisanoutuminen 2/2020 vaikeutti raportointia ja ajantasaisen tiedon saantia sekä haastoi myös tilinpää
töksen valmistumisen aikataulun. Uusi talousjohtaja aloitti virassa 6/2020, irtisanoutuen kuitenkin vir
kasuhteestaanjo 9/2020. Kaiken kaikkiaan tilinpäätöksen valmistumisen näkökulmasta PoSassa on ollut
vuoden aikana tavallista enemmän toiminnallisia vaikeuksia johtuen keskeisten johtoon kuuluvien vi
ranhaltijoiden vähyydestä. Tilanteeseen nähden kuntalaskutuksen ja tilinpäätöstietojen kokonaisuuden
valmistuminen ajallaan on ollut erittäin haasteellista.

Risidenhallinta
PoSan riskienarviointi on suoritettu alun perin järjestelmällisesti vuonna 2012, jonka jälkeen on tehty
satunnaisia päivityksiä. Tilikauden 2020 aikana PoSan riskienaiwiointia ei ole voitu säännönmukaisesti
päivittää kaikissa toimintayksiköissä. Aineelliset ja vastuuriskit tarkistetaan vuosittain vakuutusyhtiön
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edustajan kanssa. 1.7.201 $ alkaen vakuutusturvaa on tuottanut Protector Forsikring ASA. Kuntayhtymä
on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin se on katsottu
j ärkeväksi.

Toimintayrnpäristössä 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
tokyvynja palvelujen kustannuskehityksen välillä. Merkittävä huolenaihe on myös edelleen henkilöstön
ja erityisesti erityisosaamista vaativien avainryhmien saatavuus.

Arvio merldttävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista seikoista 2020
PoSan toimintaympäristössä on useita epävannuustekijöitä, joihin PoSan toinrijoilla ei ole merkittävästi
vaikutusmahdollisuuksia.
Tämän hetkinen giobaali epävarmuustekijä on koronavirus, jonka arvioidaan vaikuttavan erittäin laajasti
ja moniin eri osa-alueisiin tulevaisuudessa. Mitä todennäköisimrnin taloudelliset vaikutukset ylettyvät
myös Pohjois-Satakunnan kuntien talouteen, esimerkiksi verotuloj en alenemana.
Tulopohjan rapautuminen vaikuttaa suurelta osin kuntien maksuvalmiuteen mm. sosiaali-ja terveyspal
veluissa, sillä niiden tarve ja kustannukset ovat pitkään olleet suurin ratkaiseva tekijä kuntataloudessa.
Uuden hallituksen sote-uudistus käynnistyi tilinpäätösvuonna. Mikäli uudistus toteutuu ja palvelut siir
tyvät hyvinvointialueiden vastuulle ja rahoitettavaksi, merkitsee se suurta muutosta myös sosiaali- ja
terveydenhuollon rahoitusjäijestelmään. Pohjois-Satakunnan kuntien näkökulmasta myös kuntalaisten
palveluiden saavutettavuus uudistuksen toteutuessa on riski, vaikka uudistus pohjaumukin lähellä tuotet
tuj en palveluiden vahvistamiseen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirto v. 2019 Kankaanpään kaupungilta ulkopuoliselle toi
mij alle vähensi vaikutusmahdollisuutta palveluntuottajan toimintaan. PoSa siirtyi KuntaPron asiakkaak
si vuoden 2019 alusta. KuntaPron fuusioiduttua Taitoaan keväällä 2020 syntyi Sarastia. fuusion myötä
yhtiön toimintatavat ja PoSan yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet useampaan kertaan ja toimintojen suju
vuus on kärsinyt. Erityisesti henldlöstöhallinnon osalta palkkalaskelmia on jouduttu korjaamaan pitkin
vuotta.
Vuosi 2020 on ollut haasteellinen talouden seurannan osalta. Ei yksinomaan talousjohtaja vaihdokset
vaan uudet järjestelmät ja uudet kirjaussuunnitelmat työllistivät laajasti johtoa ja esimiehiä. Erilaisiin
kirjauskorjauksiin on kulunut tavallista enemmän aikaa kuluvan vuoden aikana. Asia on työllistänyt
henkilöstöä merkittävästi. Muutokset toimintatavoissa ovat vaikeuttaneet myös talouden seurantaa ja
vertailtavuutta edellisiin vuosiin.

PoSan toiminnassa nskit liittyvät henkilöstömäärän vähennykseen ja osaamiseen suhteessa tehtävien
muutoksiin. Erityisiä haasteita tilinpäätösvuonna 2020 ovat olleet sosiaalipalvelujen siirtyminen väistö
tiloihin, henkilöstön vaihtuvuus nmi. lastensuojelussa ja rekrytointipula sosiaalipalveluissa. Ammatilli
sen tuen tarve vaikeutuneissa asiakastilanteissa on edelleen kasvava. 5/2019 Tapalassa alkanut iso laa
jennus- ja perusparannusremontti vähensi käytettävissä olevia tiloja huomattavasti alkuvuonna, mutta
laajennuksen käyttöönotto tapahtui aikataulun mukaisesti 8/2020.

Tilinpäätösvuonna käynnistettiin uuden Omaolo-palvelun käyttöönoton valmistelu, palvelu aloitettiin
yhteisesti koko Satakunnassa maaliskuussa 2020.
Honkaj old ja Kankaanpään kaupungin kuntaliitos v. 2021 alussa tuo muutoksia seudun yhteistyöraken
teisiin, mm. PoSan perussopimukseen.

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. Taiwikehanldnnat suoritetaan suurelta osin
yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin ja Kankaanpään kaupungin kanssa. Sopimusten hallinta hoidetaan
asianhallintajäijestelmän sopimusosiossa.
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSÄLUEITTÄIN

2.1 Hallinto- ja tuldpalvelut

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 Raj amäki
Irmeli Rosenberg

Talouden toteutuminen
Talous (1.000€) TA 2020 TP 2020

Toimintamotot (ulk) 0 0
Toimintakulut (ulk) 22 19
Sisäiset erät, tulot 22 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 kuusi kertaa.

Yhtymähallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta
sekä mm. sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallituk
sen esittelijänä toimi kuntayhtymäjohtaja. Yhty
mähallitus kokoontui 19 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 ympäristöpalveluj en
hallinnon kustannuspaikalle.

Yhtymävaltuusto:
Honkaj oki:
Tapio Rauhala, Pauli Saarinen, Salli Vuori
Jämijärvi:
Josefiina Koivunen, Helena Lehtiö, Olli Seppälä
Kankaanpää:
Keijo Kerola puheenjohtaja, Rami Kortteus, Raili
Kunnaspuro, Krista Mustaniemi, Antti Raittila,
Erja Saari, Eevaliisa Toivola, Petri Ylikoski 1. vpj
Karvia:
Heikki Huhtaluoma, Jukka Ohrankämmen, Voitto
Raita-aho 2. vpj
Pomarkku:
Jari Jokinen, Heidi Kyrö-Anttila, Jouko Rosen
dahl
Siikainen:
Arja Kurtti, Arja Lehtinen, Kauko Ylikoski.

Yhtymähallitus:
Satu Jokela, puheenjohtaja
Kaija Kangas, varapuheenjohtaja
Jukka Koskinen
Olavi Leppänen
Petra Mäensivu
Teuvo Roskala
Maritta Uusitalo
Aulis Vehmasto
Kristiina Yli-Rajala

Oikaisuvaatimuslautakunta:
Miia Sjöman, puheenjohtaja
Tarmo Sairio, varapuheenjohtaja
Matti Anttila
Tarja Hietikko
Jaakko Jaakkola
Marjaana Lähde
Mervi Ylihonko

Ympäristö- ja terveyslautakunta:
Mikko Uusitalo, puheenjohtaja
Jouni Erola, varapuheenjohtaja
Jorma Heikkilä
Enmu Kangas
Petra Mäensivu
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Janne Paloviita
Päivi Suominen
Toni Tolonen
Heta Ostergård

Talouden toteutuminen

Talous (1.000 €) TA 2020 TP 2020

Toimintatuotot (ulk) 0 0
Toimintakulut (ulk) 170 103
Sisäiset erät, tulot 170 103
Tulos 0 0

Talous (1.000 €) - - TA 2020 TP 2020

Toimintatuotot (ullc) 0 0
Toimintakulut (ulk) 45 54
Sisäiset erät, tulot 45 54
Tulos 0 0

Oikaisuvaatimuslautakunta
Talous (1.000 €) TA 2020 TP 2020

Toimintatuotot (ulk) 0 0
Toimintakulut (ulk) 5 3
Sisäiset erät, tulot 5 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 tehtyj en päätösten täy
täntöönpanosta. Tehtävänä on myös huolehtia
yleisestä raportoimilsta, seurata ja valvoa talouden
kehitystä, maksuliikennettä ja huolehtia keskite
tystä henkilöstöhallinnosta ja potilasasiamiestoi
minnasta. Tulosyksikköön kuuluvat kuntayhtymä
johtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, johdon
sihteeri, hallintosihteeri ja potilasasiamies
toimistosihteeri. Talous- ja palkkahallinnon palve
lut hankittiin Sarastia Oy:ltä.

Talouden toteutuminen

Talous (1.000 €) TA 2020 TP 2020

Toimintatuotot (ulk) 295 40
Toimintakulut (ulk) 1225 1038
Sisäiset erät, tulot 1180 984
Tulos 250 14

Työsuojelu ja yhteistoiminta
Kuntayhtymän henkilökuntaneuvoston, virkistys-
toiminnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarvit
semat määrärahat on keskitetty kustannuspaikalle
45011401.

Tukipalveluiden tulosyksikkö

Yleiskuvaus toiminnasta

Tukipalveluj en tulosalueen tehtävänä on j äij estää
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 mokahuoltoa
Jämijän’en ja Karvian vanhainkotien ja palvelu-
asuntojen asukkaille sekä Pemspalvelukeskus
Tapalaan ja ateriapalveluina kotiin sekä henkilö
kunnan työpaikkamokailuna laitoksissa.

Jämij ärven asumispalvelut tukitoimintoineen sifr
tyivät tammikuussa yksityiselle palveluntuottajal
le. Tapalan keittiö siirtyi liikkeenluovutuksena
Kankaanpään kaupungille 1.6.2020 ja Karvian
keittiö 1.1.2021 Karvian kunnalle.
Kankaanpään, Honkajoen ja Pomarkun vanhus-
palvelujen ateriat ostettiin peruskunnilta.

PoSan työntekijöillä on mahdollisuus työpaikka
mokailuun useissa yksityisissä ravintoloissa sekä
Kankaanpään kaupungin ylläpitämässä Tapalan
ruokalassa.

Puhtauspalvelut
Tulosyksikkö huolehti PoSan toimitilojen huollos
ta Tapalan sairaalan osastojen toimitiloja lukuun
ottamatta.

PoSan omien toimitilojen puhtaudesta huolehdit
tim, tuotettiin oheispalveluina erilaisia välinehuol
lon palveluja ja opiskelijaohjausta 19 työntekijän
voimin.

Tekninen huolto, materiaalihuolto ja lähetti-
palvelu
PoSan tekninen huolto toimii yhden vakituisen
työntekijän varassa varsin rajallisin resurssein
tuottaen välineiden ja laitteiden huolto- ja kor
jauspalvelua sekä jonkin verran kiinteistöhuoltoa
yhteistyössä Kankaanpään kaupungin tilapalvelu
jen kanssa.

Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus
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Materiaalihuolto ostettiin Satasairaalan logistiik
kakeskukselta.
Lähettitoiminta huolehtii keskitetystä postin ja
muiden lähetysten kuljettamisesta Kankaanpään
alueella. Kankaanpään kaupungin kanssa tehtiin
syksyllä ostopalvelusopimus kaupunidalueella
tapahtuvasta lähettipalvelusta.

Tietohallintopalvelut
Tietotekniikan käyttötuld ostetaan PoSaan Kan
kaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä. Tällä

hetkellä palvelut tuottaa Netorek Oy. Tukipalve
luiden tietohallinnossa toimii kolme tietojärjes
telmäasiantuntijaa vakituisessa työsuhteessa. Hei
dän tehtävänään on osaltaan huolehtia PoSan tie
totekniikan toimivuudesta ja tietojärjestelmäko
konaisuuden toteuttamisesta käyttötuen kanssa,
käyttäjien hallinnoinnista ja perehdyttärnisestä.

Keskitettyjen valtakunnallisten palvelujen vaati
mat tietoliikenne- ja tuldpalvelut tuottaa 2M-IT
Oy, jossa PoSa on osakkaana.

2.2 Sosiaali- ja perhepalvelut (3 1.8.2020 asti perhe- ja aikuispalvelut)

Yleiskuvaus toiminnasta

Perhe- ja aikuispalveluiden tulosalue toimi
3 1.8.2020 asti vastaten 0-65—vuotiaiden sosiaali-
ja terveydenhuollon lakisääteisistä palveluista
mukaan lukien ilman ikärajoja tarj ottavat vam
mais- ja kehitysvammahuollon palvelut sekä sosi
aalihuoltolain mukainen kulj etuspalvelu.

1.9.2020 lähtien muodostettu sosiaali- ja perhe
palveluiden tulosalue on vastannut perhetervey
denhuollon palveluista sekä sosiaalihuollon palve
luista lukuun ottamatta ikäihmisten palveluita.
Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuollon am
matillisen henkilöstön yksilön, perheen ja yhtei
sön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, tur
vallisuutta ja osallisuutta edistäviä ja ylläpitäviä
toimia, sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tuki
palveluja. Sosiaalipalvelut jakautuvat yleislain
säädännön mukaan järjestettäviin yleisiin sosiaali
palveluihin sekä erityislainsäädännön nojalla j är
j estettäviin erityispalveluihin. Perheterveyden
huollon palvelut käsittävät äitiys- ja lastenneuvo
latoiminnan sekä koulu- ja opiskelijaterveyden
huollon palvelut. Organisaatiouudistuksessa sosi
aali- ja perhepalveluiden kokonaisuus jaettiin
sosiaalipalveluiden ja perhepalveluiden osa
alueisiin. Sosiaalipalveluihin sisältyvät aikuissosi
aalityön sekä vammaispalveluiden ja kehitys
vammahuollon palvelut, perhepalveluihin puoles
taan perheiden peruspalveluiden kokonaisuus
(mukaan lukien lapsiperheiden sosiaalityö, perhe-
terveydenhuollon palvelut, perheneuvola ja per
heoikeudelliset palvelut) sekä lastensuoj elu.

Kulunut vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen.
Alkuvuonna 2020 perhe- ja aikuispalvelut valmis
tautui ison vaikutuksen tulosalueelle tekevään

organisaatiomuutokseen, jonka pohjana toimi
Perlaconin sopeuttamistarveselvitys. Muutostyötä
tehtiin niin henldlöstötiimeissä kuin ohjausryh
mässäkin. Organisaatiomuutos eriytti 1.9.2020
mlosalueesta terveydenhuollon palvelut terveys
palveluiden miosalueeseen. Toinen suuri toimin
nallinen muutos oli aiemmin ennakoimaton Co
vid-pandemia, joka toi muutoksia tulosalueen
toimintarakenteeseen. Lisäksi sosiaalipalveluiden
väistötiloittamista jouduttiin jatkamaan vuonna
2020.

Tulosalueen toiminnallisina tavoitteina oli henki
löstön joustava käyttö ja osaamisen vannistami
nen tulosalueen sisällä, ryhmätoimintojen lisää
minenja digitaalisten palveluiden lisääminen.

Henkilöstön joustavaa käyttöä lisättiin vuonna
2020 erityisesti terveyspalveluissa. Ryhmätoimin
toj a jouduttiin voimakkaasti vähentämään ko
ronatilanteen vuoksi, mutta erityisen voimakkaan
edistysaskeleen digitaalisten palveluiden käyttö
sai nimenomaan poikkeustilanteen pakottamana.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut kattavat aikuisille annettavat so
siaalipalvelut sekä vammais- ja kehitysvamma
huollon. Yleisluontoisesti todettakoon, että kaikki
sosiaalipalveluiden työtehtävät ovat kaikilta osin
lakisääteisiä ja juridisesti ohjattua sekä hallintora
kenteellisesti valvottua. Toiminnan tavoitteena on
palvelutoiminnan yhtenäisyys ja asiakkaiden saa
man palvelun korkea, tasapuolinen laatu koko
kuntayhtymän alueella sekä erilaisten lakisääteis
ten toimintojen toimeenpano aimettuj en säädösten
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ja määräaikojen puitteissa kustannuskestävällä ja
laajasti asiakkaan tilannetta edistävällä tavalla.

Sosiaalipalvelut jakautuvat kuuteen osa-alueeseen,
jotka tekevät toisistaan poikkeavaa työtä. Aikuis
sosiaalityön osalta sosiaalihuoltolain mukaiset
ilmoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi, päih
dehuollon laitoskuntoutuksen tarve on kohoava ja
asiakkaiden ongelmat moninaistuneet. PoSan ai
kuissosiaalityö palvelee kaikkia kuntalaisia avoi
milla, ilman ajanvarausta toimivilla vastaanotoilla
jokaisessa kunnassa ja tarve on jatkuva. PoSa
tarjoaa näiden vastaanottojen avulla matalan kyn
nyksen tukea kaikille kuntalaisille ja erityisesti
vastaanottoihin on panostettu pandemia-aikana,
jolloin asiakkaiden ja ennen asiakkaina olematto
mien tulopohja on heikentynyt merkittävästi odot
tamatta. Aikuissosiaalityössä on vakiinnutettu
TYP-toiminta. Toimeentulotuen ja erityisesti sen
maksatuksen muutos on pitkässä linjassa aiheutta
nut kriisiytyneitä asiakkuuksia, häätöuhkia ja vel
kaantumista, mikä on lisännyt aikuissosiaalityön
tarvetta. Sosiaalipalveluissa on panostettu paljon
myös pitkäaikaistyöttömien palveluiden kattavuu
teen, jotta asiakkaan tilannetta voidaan aidosti
edistää. Lisäksi sosiaalipalveluissa on rakennettu
sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta.

Vammaispalveluiden/kehitysvammahuollon pää
töksenteko on keskitetty Kankaanpäähän vam
maispalvelun kahdelle sosiaalityöntekijälle ja
kahdelle sosiaaliohjaajalle. Työtä tehdään liikku
valla otteella ja moniammatillisesti työparityötä ja
verkostoja hyödyntäen. Yhteistyö PoSan vanhus
palveluiden kanssa on tiivistä ja sujuvaa. Lisäksi
vammaispalveluissa hoidetaan sosiaalihuoltolain
mukaiset asumissijoitukset.

Vammaispalveluj en asiakkaita oli runsaasti.
Vammaispalvelujen kysyntä on jokseenkin stabi
loitunut, mutta on runsasta. Tämä johtuu väestön
ikääntymisestä ja sitä kautta palvelutarpeen kas
vamisesta. Varsinkin henkilökohtaisen avun ky
syntä on laajaa, samoin kuljetuspalvelun. Sosiaa
lihuoltolain mukaiset asumissijoitukset ovat asu
mispalveluiden suurin asiakasryhmä. Vammais
palveluissa itsemääräämisoikeutta on lisätty lain
säädännön kautta ja tavoitteena on asiakkaan pal
veluiden saaminen yleislainsäädännön kautta
mahdollisimman laajasti. Vammaispalveluissa
painopisteenä ovat asiakkaiden toimivat palvelu
kokonaisuudet ja arjen sujuvoittaminen. Asumis
palveluissa asiakkuudet ovat tavanomaisesti pit
kiä, koska palvelunn tullaan yleensä nuorempana
kuin esimerkiksi vanhuspalveluiden asumispalve

luiden piiriin. PoSan alueelle on tullut uutta palve
lutuotantoa ja asiakkaalle pyritään löytämään aina
tarvetta mahdollisimman hyvin vastaava asumis
yksikkö. Lisäksi vuonna 2020 aloitettiin uuden
asumispalveluiden kilpailutuksen valmistelu. Lu
pavalvontoja tehtiin säännöllisesti.

Kehitysvammapalveluiden päätöksenteko ja eri
tyishuolto-ohjelmien ohjaus toteutetaan PoSan
sosiaalipalveluissa. Lain erityishuollosta mukaiset
palvelut hankitaan osin Satakunnan sairaanhoito-
piirin sosiaalipalvelut tulosalueelta ja osa ostetaan
yksityisiltä palveluntuottajilta. Kehitysvamma
huollossa panostetaan omaisten ja vanhempien
jaksamisen tukemiseen, läsnäoloon ja toimiviin
palvelukokonaisuuksiin.

Omaishoidon tuen osuus on kasvava. Palvelun
tavoitteena on säilyttää asiakkaan toirnintakyky ja
mahdollistaa kotona asuminen.

Perhcpalvelut

Perhepalvelut j akaantuvat peruspalveluihin ja
erityispalveluihin. Terveydenhuollon peruspalve
luita ovat äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja koulu-
terveydenhoidon palvelut. 1.9.2020 organisaatio-
uudistuksen myötä perhesuunnittelu- ja puhetera
piapalvelut siirtyivät terveyspalveluiden palvelu-
alueelle.

Organisaatiouudistuksessa perheterveydenhuollon
palvelut organisoitiin uudelleen erityisesti synty
vyyden lasku ja osaamisen keskittäminen huomi
oiden. Uudelleen organisoinnissa huomioitiin
THL:n valtakunnalliset suositukset resursoinnista.
Tämä uudistus on osoittautunut onnistuneeksi,
vaikkakin poissaolotilanteet aiheuttavat pitkittyes
sään työkuorman kasautumista.

Peruspalveluina perhepalveluissa lapsiperheiden
sosiaalityön tiimi (entinen arvi-tiimi) ottaa vastaan
sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset alaikäisis
tä sekä lastensuoj eluilmoitukset. Lapsiperheiden
sosiaalityön perustehtävänä on näiden perusteella
tehdä lakisääteiset palvelutarpeen arvioinnit sekä
hoitaa sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet.
Organisaatiouudistuksen myötä on kehitetty sote
sektoreiden yhteistoimintaa perheiden kanssa
tehtävässä työssä, ja yhden lastenneuvolan tervey
denhoidon asiantuntemusta on resursoitu käytettä
väksi palvelutarpeen arviointityössä.
Vuoden 2020 ilmiönä on ollut lastensuojeluilmoi
tusten määrän kasvu verrattuna aiempiin vuosiin.
Ilmiö on valtakunnallinen ja liittynee korona-ajan
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mukanaan tuomiin ilmiöihin yhteiskunnassa. Tä
mä luonnollisestikin on näkynyt työpaineen ja
työmäärän kasvuna lapsiperheiden sosiaalityössä.
Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin koko
PoSan alueella vuonna 2020 yhteensä 533 kpl
(449 kpl vuonna 2019). Sosiaalihuoltolain mukai
set ilmoitukset ja hakemukset mukaan lukien käsi
teltyj en ilmoitusten ja hakemusten määrä on ollut
yhteensä 649 kpl (481 kpl vuonna 2019).

Perheneuvolapalvelut sisältävät psykologien tut
kimuksia ja kasvatusneuvonta- ja ohjauspalveluja.
Perheneuvolaan kuuluvat myös perheoikeudelliset
palvelut, jotka sisältävät lastenvalvoj an palvelut
kuten isyyden selvitykset, huolto-, tapaamis- ja
asumissopimukset sekä lausunnot tuomioistuimil
leja muille kunnille.

Keväällä 2020 aloitettua perhepalveluiden kehit
tämistä tiimimallin (perheiden peruspalvelut ja
erityispalvelut) sekä Perlaconin raportin asetta
mien taloudellisten tavoitteiden mukaiseksi on
viety eteenpäin tarkastelemalla henkilöstön sijoit
tumista ja rakenteiden toimivuutta ja vahvistamis
ta. Näiden pohjalta perheneuvolan perhetyönteld
iän resurssi siirrettiin lapsiperheiden palveluihin,
sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön kokonai
suuteen. Näin perhetyön kokonaisuus jäsentyi
selkeämmäksi ja toi mukanaan taloudellista sääs
töä.

Perheiden peruspalveluita on viety aktiivisesti
eteenpäin kohti toimivampia palvelupolkuja niin
prosesseja selkeyttämällä kuin fyysisten tilaratkai
suj en kautta, THL:n valtakunnallinen perhekes
kusmalli huomioiden. Lapsiperheiden sosiaalityön
tiimi muutti joulukuussa 2020 Pomarkun kunnan-
talon väistötiloista fyysisesti samoihin tiloihin
perheneuvolan, perhetyön ja perheoikeudellisten
palveluiden kanssa. Lastensuojelutiimi puolestaan
muutti jo syyskuussa 2020 muiden sosiaalipalve
luiden yhteyteen Torikulman rakennukseen.

Lastensuojelun kriisiytyneen tilanteen vuoksi
keväällä 2020 toteutettiin konsulttipalvelu Pro
Pelagon toimesta lastensuojelun laaja selvitysra
portti. Raportin pohjalta on tehty aktiivista kehit
tämistä sen julkaisemisesta alkukesällä 2020 läh
tien. Avainasemassa tässä kehittämistyössä on
ollut johtamisen rakenteiden selkeytyminen sekä
vahvistuminen. Perhepalveluissa aloitti 27.7.2020
perhepalvelupäällikkö, joka on ottanut kokonai
suutena työn alle perhepalveluiden kokonaisuuden
edistämisen ja kehittämisen. 1.9.2020 virassa
aloitti johtava sosiaalityöntekijä, jonka työpanos

ammatillisessa lähiesimiestyössä on ollut merkit
tävä. Johtava sosiaalityöntekijä toimii lähiesimie
henä lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalityön
sekä perhetyön ja tehostetulle perhetyön työnteki
jöille. Lastensuojelu vaatii lähiesimiehen tukea
työn erityisen vaativuuden vuoksi.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on vuonna
2020 ollut 180 lasta, (197 vuonna 2019). Asia
kasmäärää on saatu sosiaalityön keinoin laskuun,
mutta asiakkaiden haasteet ovat yhä tiiviimpää,
kokoaikaista ja laaja-alaisempaa työotetta vaati
vampia.

Sijaishuollon perhehoidossa on ollut vuoden 2020
aikana 34 lasta eri mittaisia aikoja. Hoitovuoro
kausien määrä perhehoidossa on vuonna 2020
ollut 10705 (11432 vuonna 2019). Vuoden lopus
sa perhehoitoon oli sijoitettuna 29 lasta.

Sijaishuollon laitospalveluissa tapahtui merkittä
vää muutosta vuoden aikana. Hoitovuorokausia on
ollut yhteensä 4690 (6391 vuonna 2019). Vuoden
lopussa sijoitettuna oli 12 lasta, yhteensä lapsia on
ollut sijoitettuna lastensuojelulaitoksiin vuoden
aikana 27 lasta. Tästä voidaan tehdä tulkinta, että
vuonna 2020 sijoitusjaksot ovat olleet lyhyempiä
ja joitakin lapsia on voitu kotiuttaa avohuollon
tukitoimin takaisin kotiin ilman, että on ollut tar
peen tehdä pysyviä sijoituksia.

Lastensuojelulain muutoksen vuoksi vuoden 2020
alussa jälkihuollon ikäraja nousi 21 ikävuodesta
25 ikävuoteen. Lakimuutos aiheuttaa pidentyneen
j älkihuoltovelvoitteen pitkäaikaisesti (yli kuusi
kuukautta) sijoitettujen lasten osalta, ja näkyy
jälkihuollossa olevien nuorten lukumäärän nousu
na tulevina vuosina.

Erikoislaatuinen vuosi on näkynyt lastensuoj elus
sa erityisesti loppusyksyn 2020 aikana lisäänty
neenä nuorison levottomuutena, joka on vaatinut
ajoittain hyvin nopeaa reagointia yksilöllisissä
asiakastilanteissa. Yhteiskunnalliset kriisit näky
vät sosiaalihuollon kentällä pienellä viiveellä ja
onkin odotettavissa, että vuonna 2021 nopean
puuttumisen tarve lisääntyy ja sijoitusten luku-
määrät saattavat tämän vuoksi kääntyä nousuun.

Ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen hoitaa
pysyvästi Satakunnan sosiaalipäivystys. Näin
päivystykselliset tilanteet hoidetaan erityisellä
anmiatillisella valmiudella ja osaamisella sekä
lainsäädännön vaatimalla valmiudella. Näin pai
kallisen sosiaalityön työpanos pystytään kohden-

19 (50)



tamaan pitkäaikaisempaan ja suunnitelmalliseen
sosiaalityöhön, jolle on kasvava tarve.

Talouden toteutuminen

Sosiaali- ja perhepalveluiden suurimmat menoerät
ovat palveluiden ostot (joista suurimpina asumis
palveluiden ja lastensuoj elun laitoshoidon osto
palvelut), jossa toteuma oli 92,11 % talousar
viomäärärahasta sekä henkilöstömenot (toteuma
88,43 % talousarviomäärärahasta). Aineiden, tar
vikkeiden ja tavaroiden kustannukset kasvoivat
(toteuma 158,07 % talousarviomäärärahasta), ja
erityisesti lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustan

nukset kasvoivat. Osa suuresta erosta talousarvi
oon nähden selittyy kuitenkin tavoitteellisella
talousarvion laadinnalla, ja kasvu vuoteen 2019
verrattuna jäi maltilliseksi.

Tulosalueella on noudatettu kustannustietoista
talouden seurantaa ja pyritty mahdollisuuksien
mukaan vähentämään ostopalveluiden käyttöä
omaa toimintaa tehostamalla. Tulosalueen menot
toteutuivat kokonaisuudessaan 94,55 %, tulot
123,93 % ja nettototeuma 91,38 % talousarvioon
verrattuna. Tulosalueen budjetti alittui 1 788 898

2.3 Ikäihmisten palvelut (31.8.2020 asti vanhuspalvelut)

Yleiskuvaus toiminnasta

Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspal
veluilla ohjata ja tukea väestöä omatoiniiseen ja
itsenäiseen selviytymiseen sekä turvata tarpeen-
mukainen hoito ja huolenpito. PoSa-alueen yhtei
set toimintaohjeet tarkistetaan vuosittain. Ohjeis
tuksissa painotetaan kuntoutumisen tukemista
sekä toimintakykyä ja asiakkaan omia voimavaro
ja tukevaa työotetta kaikissa tulosyksiköissä.

Henkilöstön täydennyskoulutus toteutettiin Covid
19-pandemiatilanteesta johtuen pääosin verkko
koulutuksina. Oppisopimuskoulutuksia toteutettiin
aiheina Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimin
takyvyn tukeminen, näytteenotto, saattohoito ja
mielenterveys- ja päihdetyö. Lisäksi koko henki
löstölle järjestettiin Mapa- ja ensiapukoulutusta.

Kotiinkuntoutusyksiköt Kankaanpäässä ja Karvi
assa toimivat palvellen koko PoSan kuuden kun
nan toiminta-alueen asiakkaita.

Ikäihmisten palveluneuvonta on keskitetty yhdelle
palveluneuvojalle, joka ohjaa asiakkaita moninai
sissa asioissa.

Omaishoidon tuen piiriin otetaan ensisijaisesti ne
henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut niin,
että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen jatkuvaa
hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinriin perusteena on
palveluohjaaj an suorittama kotilcäynti, toiminta
kykymittaukset sekä mahdolliset asiantuntij alau
sunnot ja hoitotiedot. Omaishoidon tukea myön

netään yhtenäisin kriteerein koko toiminta-
alueella harldnnanvaraisena tukena. Palveluseteli
ja sijaisomaishoitosopimukset ovat käytössä
oinaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämis
vaihtoehtona vuorohoidon lisäksi.

Kotihoidossa optimointi- ja mobiilijärjestelmä on
käytössä joka kunnassa. Kotihoito toimii koko
alueella kahdessa vuorossa 7 päivänä viikossa
kaikissa kunnissa. Lisäksi kotihoidon yöhoito on
2020 jo aloitettu Kankaanpään, Honkajoen, Jämi
järven ja Pornarkun alueella. Palvelut kohdentuvat
edelleen ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa
tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille,
sekä tukipalveluiden osalta päivätoiminta- ja kyl
vetyspalveluihin. Ateria- ja turvapalveluita välite
tään asiakkaille palveluita tuottavien toimijoiden
kautta. Siivous- ja asiointipalveluita ohjataan
hankkimaan yksityisiltä palveluntuottaj ilta.

Palvetuseteli on käytössä omaishoidon lomapäi
vien lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoi
dossa sekä asiointipalvelussa. Palveluntuottajat
voivat ilmoittautua palvelusetelij ärj estelmän 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 kohderyhniille. Päivätoimintaj aksot ovat
tavoitteellisia ja määräaikaisia, ja arvioinnin kaut
ta kriteerit täyttäville asiakkaille laaditaan yksilöl
linen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.
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Ympärivuorokautisen asumispalvehin tavoitteena
on antaa hoitoa niille ikäihmisille, jotka eivät enää
selviydy kotiin annettavien palveluiden avulla,
tarjoamalla heille pitkäaikaista hoitoa kuntoutta
van työotteen mukaisesti. Palvelua tarjotaan ensi
sijaisesti tehostettuna palveluasumisena, tuettuna
asumisena tai lyhytaikaishoitona kotona asumisen
tueksi.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja ostetaan
yksityisiltä ja säätiöiden omistamilta tuottajilta
määrärahojen ja tarpeen mukaisesti.

Yhteistyön tehostaminen PoSan ikäihmisten koti-
hoidon kanssa jatkuu ja tiivistyy entisestään koti-
hoidon siirtyessä 24/7-työskentelyyn. Tällä me
taan ikäihmisten koti- ja lyhytaikaishoidon yhdis
tymistä siten, että kotona asuminen mahdollistuu
asiakkaan toiveiden mukaisesti mahdollisimman
pitkään. Kotihoito 24/7 päivystää Kankaanpäässä
Mäntykalliokodilla, jatkossa päivystys tapahtuu
PoSan alueen omissa asumispalveluyksiköissä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Omaishoidon tukea myönnettiin 65 vuotta täyttä
neille yhteensä 202 hoitaj alle.

Falveluneuvonta ja —ohjaus on erittäin tärkeässä
roolissa asiakkaan tarpeita ja oikeita, tarpeenmu
kaisia palvelutarvekokonaisuuksia suunniteltaes
sa. Palveluneuvonnasta ja palveluneuvoj an palve
luista tarvitaan edelleenkin lisää tiedottamista,
tarve on ollut edelleen kasvava. Puhelimitse toteu
tetun palveluneuvonnan määrä lisääntyi Covid-1 9
-pandemian johdosta.

Kotiinkuntoutusyksikköjen toiminta ja käyttö on
ollut kasvavaa ja asiakasvaihto on nopeaa. Tapa
lan sairaalasta on voitu edelleen suhteellisen jous
tavasti kotiuttaa yksikköihin asiakkaat, joilla ei
ole ollut enää tarvetta sairauden hoidolle ja tavoit
teena edelleen kotona asuminen. Yksiköiden asia
kasprofiili on ollut moninainen ja jatkossa tarvi
taan paikkamäärän ja henkilö störakenteen mukais
ta profilointia, että toiminta on toiminta-ajatuksen
mukaista. Pandemian vuoksi lyhytaikaishoitoa
jouduttiin osin vuotta tauottamaan.

Kotihoidossa ikäihniisille on pystytty turvaamaan
ensisijaiset palvelut lain määräämissä aikarajoissa,
mutta nuorempien ikäluoldden tarvitsemia palve
luita ei ole ollut edelleenkään mahdollista antaa
automaattisesti tarpeen vaatimassa laajuudessa.

Kotihoidon asiakaskunta kuitenkin laajenee nuo
rempiin asiakkaisiin koko ajan enemmän.

Falveluohjaus on vakiintunut kaikkien työnteki
jöiden toimintatavaksi kotihoidossa. Vastuuhoitaja
nimetään asiakkaalle, jos tarve on olemassa. Pal
velutarpeen arviointi pystyttiin kiireellisissä ta
pauksissa tekemään 0-4 arkipäivän kuluessa, kii
reettömissä keskimäärin kuuden arkipäivän kulu
essa. Kotiin annettava palvelu on asiakkaan henki
lökohtaista hoitoa ja hoivaa, ei kodinhoitoa.

Tun’ahälytyskäynnit ja muut yäaikana tapahtuvat
avustuskäynnit j äij esteltiin kotihoidon yöhoidon
aloittamisen yhteydessä uudelleen. Siikaisten
käynnit toteutettiin edelleen sairaankulj etuksen
toimesta sekä Karviassa hälytykset hoidetaan vie
lä VPK:n ja PoSan yhteistoimintana. Kankaan
pään, Jämijärven, Honkajoen ja Pomarkun tur
vahälytyskäynnit hoidettiin loppuvuodesta jo ko
tihoidon toimesta.

Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2020
säännöllisessä hoidossa 75 vuotta täyttäneitä 223,
lyhytaikaishoitopaikkoja oli 26. Alle 75-
vuotiaiden osuus ympärivuorokautisessa hoidossa
lisääntyi vuoden loppua kohden, ollen vuoden
lopussa 24. Ympärivuorokautisen hoitopaikan
saaminen kesti pääsääntöisesti alle kolme kuu
kautta, odotusajan keskiarvon ollessa 23 vuoro
kautta. Jämij ärven tehostetun palveluasumisen
oma yksikkö lakkautettiin tammikuun lopussa ja
asiakkaat siirtyivät ostopalveluyksikköön Jämij är
vellä. Tehostetun palveluasumisen hoitohenldlös
tömitoitus vaihteli yksikkökohtaisesti välillä 0,56
- 0,62 (suurin kotiinkuntoutusyksikössä).

Talouden toteutuminen

Vanhuspalveluiden suurimmat menoerät ovat
kuten ennenkin henkilöstön palkkauskulut sekä
tehostetun palveluasumisen ostopalvelut. Ostopal
veluina hankittavat tukipalvelumenot (ravinto
ym.) sekä vanhainkotikiinteistöjen vuokra- ja
huoltokustannukset ovat menoja, joihin ei voida
vaikuttaa tulosalueelta käsin. Koko tulosalueella
on noudatettu tarkkaa talouden seurantaa ja koko
henkilöstö on kustannustietoista, asiakkaat hoide
taan hoito- ja kuntoutussuunnitelmissa sovitun
hoidon tarpeen mukaisesti.

Tulosalueen menot toteutuivat 96,76 %, tulot
108,89 %, nettototeuman ollessa 93,53 % talous
arvioon verrattuna. Tulosalueen talousarvio alittui
1148929€.
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2.4 Terveyspalvelut (31.8.2020 asti erityispalvelut)

Yleiskuvaus toiminnasta

Yleistä

Terveyspalveluj en tavoitteena on terveyden edis
täminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykidsen toi
mintakyvyn säilyttäminen sekä sairauksien ennal
taehkäisy; jo syntyneen sairauden tai vamman
mahdollisimman nopea ja asianmukainen diagno
sointi ja hoito sekä kuntoutus. Akillisissä sairaus-
tapauksissa pyritään turvaamaan päivystyksellinen
nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen
paraneminen. Tavoitteena on pyrkiä tehokkaaseen
tieteeseen pemstuvaan kustannusvaikuttavaan
hoitoon.

Terveyspalvelut huolehtii lääkärien ja hoitajien
vastaanottotoiminnasta, kiirevastaanotosta ja päi
vystyksestä, sairaalan, kotisairaalan, lääkinnälli
sen kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toi
mhmasta, erikoissairaanhoidollisista, mielenter
veys- ja päihdepalveluista sekä aikuis- ja seniori
neuvolapalveluista.

Tavoitteena on tuottaa kuntayhtymän alueen
asukkaille laadukkaat palvelut oikealla tavalla ja
varmistaa asiakkaan vastaanotolle (lääkäri tai
hoitaja) pääsy oikeaan aikaan; riittävästi vastaan
ottokäyntejä (etätoiminta mukaan lukien) ja ESH
palveluita lähipalveluina. Toiminnan kehittäminen
tietoon pemstuen, vamiistamme, että teemme
oikeita asioita, tartumme asioihin nopeasti, kokei
lemme rohkeasti erilaisia ratkaisuja, seuraamme ja
mittaamme toimintaamme erilaisilla mittareilla
(esim. asiakastyytyväisyyskyselyt, suoritemäärät)
ja työn sujuvuuden ja laadun jatkuva parantami
nen ja saavuttaa vähenmiillä käynneillä sama ter
veyshyöty. Potilaiden hyvä tutkimus, hoito ja
kuntoutus oikeassa paikassa ihmisarvoa kunnioit
taen ja potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden.
Sairaalaan akuuttihoidon kehittäminen ja kuntou
tuksen tehokas kohdentaminen. Kotisairaalan ja
palliatiivisen polikiinikan toiminnan laajentami
nen. Vastataan monipuolisilla palveluilla mielen-
terveys-ja päihdepalveluj en lisääntyneeseen tar
peeseen. Ohjausta ja neuvontaa terveyden edistä
miseen ja omahoitoon lisätään ja kannustetaan
vastuunottoon omasta terveydestä. Lakien (esim.
lakisääteiset tarkastukset), asetuksien, viranomais

ten ohjeiden ja määräysten, toimivien käytäntöjen
ja asiakasvaatimusten mukainen toiminta aikarajat
huomioiden.

Ostopalveluna jäijestämme joitakin erikoissai
raanhoitoa sairaalassa korvaavia tutkimuksia sekä
lääketieteellisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä
(tähystykset, kimrgin, urologin, keuhkolääkärin ja
geriatrin palvelut, sydämen sykkeen, verenpaineen
rekisteröinti ja uniapneatutkimus). Tutkimuspal
veluita, kuten kuvantamistutkimuksia ja laborato
riopalveluita, ostamme Satadiagilta. Kotisairaala
tuo sairaalatasoista hoitoa kotiin silloin kun sai
raus sitä vaatii ja kotitilanne sen mahdollistaa.
Terveyspalveluiden alla toimii sairaala, jossa an
netaan akuuttia lyhytaikaishoitoa.

Terveyspalveluj en työntekijät ovat pääosin ter
veydenhuollon ammattilaisia ja osalla työnteki
jöistä on sosiaalihuollon pätevyys. Covid
pandemia rajoitti henkilöstön täydennyskoulutuk
sia, joista suurin osa toteutettiin verkkokoulutuk
sina.

Vuosi 2020 oli isojen, jatkuvien ja haastavien
muutosten aikaa; mm. Covid-l9 -pandemia, orga
nisaatiomuutos, uusia viranhaltijoita, talouden
sopeuttamisohj elma, Tapalan pemspalvelukes
kuksen 1- ja 11-vaiheen remontit ja väistötiloissa
toimiminen. Suun terveydenhuolto, fysioterapia,
apuvälinekeskus ja välinehuolto saivat uudet tilat.
Koronavimspandemian vuoksi varautumista teh
tiin koko vuosi ja aloitettiin uusia toimintoja val
takunnallisten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mu
kaisesti, toisaalta odotettiin poikkeusolojen päät
tymistä, mutta ei ehkä enää olekaan paluuta “nor
maaliin”? Talouden seurantaa ja sopeuttamisoh
j elmaa noudatettiin tarkkaan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Muuttuneet olosuhteet ja epävarmuus Covid
epidemian kehittymisestä hiljensivät lääkärien
vastaanottotoimintaa, erityisesti päivystystoimin
taa, jonka suoritteet laskivat merkittävästi ja tuot
tavuus laski. Päivystyksen lääkäripalvelut tuotti
Terveystalo aikaisempien vuosien tapaan.
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Aj anvarausvastaanottokäynnit korvattiin etävas
taanottoina; konsulttilääkäritoiminnan käyttö oli
tehokasta ja tarvittavat palvelut saatiin järj estettyä,
eikä hoitovelkaa päässyt syntymään. Avoterveys
palveluja taij ottiin lähipalveluina ja vastaanotto-
toimintaa muutettiin lääkärivetoisuudesta enem
män hoitajavetoisemmiksi ja hoitajavastaanotto
käyntien suoritteita onnistuttiin suunnitellusti
lisäämään; fiunssapolikiinikka uutena toimintana
lisäsi myös suoritemääriä. Asiakasprosessien su
juvuus toteutui suunnitellusti. Lääkäriresurssista
oli ajoittain pulaa ja tätä korvattiin etälääkäritoi
minnalla ja asiantuntijahoitajien vastaanottotyöllä.
Terveyspalveluj en lääkäritoiminta tarjottiin osit
tain omana ja osittain ostolääkäri-toimintana.

Tiimimallin ja moniammatillisen yhteistyön kehit
tämistyö siirrettiin myöhempään ajankohtaan
muutosten tuoman työruuhkan vuoksi.

Sairaalan paikkaluvun vähentäminen onnistuttiin
toteuttamaan suuimitellusti tiivistämällä mo
niammatillista yhteistyötä kuntoutuksen, ikäihmis
ten palveluiden ja kotisairaalan kanssa. Lisättiin
sekä kotiin vietäviä että avohoidon palveluita.
Sairaalassa voitiin keskittyä akuuttipotilaiden
hyvään ja tehokkaaseen hoitoon; hoitojaksot, hoi
topäivät ja hoitoajat lyhenivät; hoidimme saman
määrän potilaita lyhyemmässä ajassa. Kotisairaa
lan toiminta oli tehokasta ja se tarjosi asukkaille
sairaalatasoista laadukasta hoitoa kodeissa ja
asumispalveluyksiköissä. Potilaat hoidettiin oike
assa paikassa kustannustehokkaasti. Palliatiivisen
poliklinikan toiminta laajeni. Sairaalan osastolla
lääkinnällisen kuntoutuksen tarve lisääntyi, koska
kuntoutukseen panostettiin entistä enemmän, mut
ta kevään poikkeusolot ja valtakunnallinen suosi
tus riskiryhmäläisten karanteeninomaisista oloista
vaikuttivat kuntalaisten palvelujen piiriin hakeu
tumiseen ja kuntoutuksen suoritteet laskivat. Vält
tämättömät fysioterapiakäynnit riskiryhmäläisille
toteutettiin kotikäynteinä tai etäkontakteina puhe
linsoitolla vastaanottokäyntien sijasta ja ryhmä
käynnit jouduttiin tauottamaan kokoontumisraj oi
tusten vuoksi. Fysioterapian suoravastaanottotoi
mintaa ja palvelusetelin käyttöönottoa emme saa
neet aloitettua.

Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan ja
palvelut tuotettiin lähipalveluina erikoistutkimuk
set mukaan lukien. Laboratorio- ja kuvantamisen
palvelut ostettiin Satadiagilta. Palveluiden digita
lisointi aloitettiin (esim. Omaolo, 116117) ja tätä
kehitetään edelleen.

Suun terveydenhuollossa tavoitteena oli panostaa
yhä enemmän koko väestön ehkäisevään hoitoon
ja vanhusten suun terveyden parantamiseen. Ta
voitteena oli tuottaa palvelut omana toimintana ja
lyhentää hoitojonoja. Saimme hyvin poimittua
paljon palveluja tarvitsevia potilaita ikääntyneestä
väestöstä hoitoon vanhainkotien suun terveyden
huoltoon erikoistuneiden lähihoitajien toimesta.
Covid-tilanteesta johtuen aktiivinen suun tervey
denhuollon henkilöstön ehkäisevä toiminta van
hainkodeissa ja kotihoidon mukana oli vähäistä
eikä tavoitteita tällä osa-alueella saavutettu. Myös
lasten ehkäisevä hammashoito jäi vähemmälle
rajoituksista johtuen. Pysyimme hoitotakuussa,
mutta hoitojonoja ei saatu lyhennettyä, johtuen
pidentyneistä potilasaikavaatimuksista suoj autu
misen ja tehostetun hygienian kanssa. Potilas
käynnit vähenivät osittain suunnitellusti ja osittain
pandemiasta johtuen. Saimme vähennettyä poti
lasvaihdoista syntyvää hukkaa yksikölle sekä poti
laalle aiheutunutta aikahukkaa, mitä tulisi useam
malla käynnillä. Suun terveydenhuollon toiminta
pystyttiin tarjoamaan täysin omana toimintana
vuonna 2020.

Kankaanpään hammashoitola siirtyi uusiin tiloihin
syksyllä 2020, mikä oli iso ponnistus koko henki
löstöltä sekä suunnittelu-, kilpailutus- että muut
tovaiheessa. Välinehuoltoj en yhdistyminen oli iso
muutos sekä suun terveydenhuollolle että väli
nehuollon henkilöstölle, mutta toiminta saatiin
hienosti pyörimään.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kustannuspaikoilla pysyttiin tyydyttävästi suunni
telluissa budjeteissa, joillakin alueilla jäätiin alle
budj etoidun määrärahan, mutta useinmillla ylitet
tiin ja talouden sopeuttamisohj elman mukainen
säästötavoite ei toteutunut, koska suoritemäärät ja
tulot romahtivat Covid—epidemian vuoksi. Palk
kakustannukset ovat terveyspalveluiden suurin
menoerä. Hoitajavastaanottoa ja etälääkäritoimin
taa lisäämällä, sairaalan paikkojen vähentämisellä,
hoidon muuttamisella akuutimpaan ja kuntoutta
vaan suuntaan, kotisairaalan toimintaa lisäämällä
sekä suun terveydenhuollon palvelujen tuottami
nen omana toimintana ja siihen liittyvät oheistoi
met tuottivat taloudellista tulosta, mutta hyväksyt
tävään tavoitteeseen päästiin vasta Covid
epidemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin myön
netyn lisätalousarvion avulla.
Suun terveydenhuolto pysyi budj etissaan, vaikka
asiakasmaksutuotot pandemian johdosta vähäi
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sempien käyntien ja toimenpiteiden vuoksi jäivät
km tavoitteista.

Rakennushanke ja yhdistyminen Tapalan väli
nehuoltoon toi suunnittelemattomia kuluja, kun
instmmentteja ja instmmenttikoreja sekä kasetteja
jouduttiin uusimaan sekä hankkimaan lisää. Myös
muutosta johtuvat kustannukset kujautuivat
aiemmin ilmoitetusta poiketen suun terveyden-

huollon kustannuspaikalle, tuoden lisäkuluja mm.
koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja
kunnossapito -tilille.

Tulosalueen menot toteutuivat 101,33 % muutet
tuun talousarvioon verrattuna, tulot olivat 73,86 %
ja nettototeuma 109,77 % talousarvioon verrattu
na. Tulosalueen talousarvio ylittyi 1 093 900 €.

TASEYKSIKÖN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.5 Ympäristöpalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristöterveyden
huollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto)
jäijestämisestä seitsemän kunnan alueella sekä
ympäristönsuojelun järj estämisestä kuuden kun
nan alueella. Ympäristöpalveluiden toiminta on
lakisääteistä ennaltaehkäisevää viranomaistoimin
taa, jonka tarkoituksena on väestön ja elinympä
ristöj en terveyden ylläpitäminen ja edistäminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut ja
erityisesti ympärivuorokautinen päivystys isolla
alueella toimi edelleen hyvin, vaikka pieneläin
päivystyksen takapäivystyssopimusta ei enää ol
lut. Tavoitteena on ollut tasapuolisen palvelun
taijoaminen koko alueella ja siinä on onnistuttu.
Valvontaeläinlääkärin suoritteet ovat toteutuneet
myös hyvin, vaikka työaikaa lyhennettiin. Koko
vuoden aikana toiminnasta tuli yksi suullinen
palaute, joka käsiteltiin.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui
hyvin (98,5 %). Toteumaprosentissa on huomioitu
vuoden aikana tulleet muutokset asiakaskunnassa.
Vuoden 2020 aikana elintarvikevalvonnan kohtei
ta lopetti ja uusia aloitti poikkeuksellisen paljon.
Tarkastustoimintaa jatkettiin poikkeusoloista huo
limatta ja tavoitteissa pysyttiin. Teiweysvalvon
nassa tulee jatkuvasti myös valvontasuunnitelman
ulkopuolisia tehtäviä, joita ei voida etukäteen
suunnitella. Myös nämä suunnittelemattomat teh

tävät saatiin hoidettua vuoden aikana. Vuoden
aikana käsiteltiin 10 päätöstä, 9 lausuntoa ja 52
ilmoitusta.

Yhtenä päätavoitteena oli terveysvalvonnan toi
mintatapojen yhdenmukaistaminen Satakunnassa.
Tässä ei onnistuttu, koska maakunnallinen yhteis
työ loppui ympäristöterveydenhuollon osalta uu
den sote-linjauksen mukaisesti.

Ympäristönsuoj elussa on kaksi viranhaltij aa, jotka
hoitavat kuuden kunnan tehtävät. Maa
ainestarkastusten 48 kpl, (60 %) lisäksi valvonta-
suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui 12
kpl, (48 %). Ne suunnitellut louhinta- ja murs
kauskohteet, joissa ei ollut toimintaa vuoden 2020
aikana, jäivät tarkastamatta. Muita tarkastuskäyn
tejä tehtiin vuoden aikana yhteensä 23 kpl. Vuo
den aikana käsiteltiin 18 lupaa, 53 päätöstä, 84
ilmoitusta (joista ei tehdä erillistä päätöstä), 5
rekisteröintiäja 6 lausuntoa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat poikkeukselli
sesta vuodesta huolimatta hyvin. Talousarvio ei
ylittynyt.

Taseyksikön suurin menoerä on henkilöstön palk
kauskulut. Ostopalveluita ei ole. Tulosalue nou
datti tarkkaa talouden seurantaa kuten aiempina
km vuosina.
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2.6 Tavoitteiden toteutumista kuvaavat taulukot

Tulosalue Hallinto- ja tukipalvelut
Tilivelvollinen Kuntayhtymäjohtaja

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

Toiminnallisten ja organisatoristen muutosten valmistelu ja toteuttaminen sopeuttamistavoitteiden
mukaisesti. Toimitilojen uudelleenorganisointi. Tietojärjestelmien muutosten toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet
1. Organisaatiomuutosten aiheuttamien muutostarpeiden toteuttaminen seuranta-ja toiminnanoh
jausjärjestelmissä.
2. Ravintohuollon ja puhtauspalvelujen toiminnan kehittäminen säästötavoitteiden mukaisesti.
3. Laajennuksen käyttöönotto käyttäjätarpeiden mukaisesti aikataulussa ja Tapalan muiden toimi-
tilojen uudelleenorganisoinnin käynnistäminen.
4. LifeCare - järjestelmän käytön laajennus Satakunnan Sairaanhoitopiirin kanssa ja Effica Yksilö-
ja perhehuoltojärjestelmän vaihdon valmistelu.
5. Johtamis- ja laatujärjestelmän päivitys.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä on päivitetty organisaatiomuutosten mukaisesti.
2. Ravintohuolto on siirretty kuntien hoidettavaksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Välinehuolto
liitettiin puhtauspalveluihin.
3. Tapalan laajennus otettiin käyttöön suunnitellussa aikataulussa. Rakennushankkeen 11-vaihe
on meneillään ja 111-vaiheen suunnittelu on aloitettu.
4. Tietojärjestelmähankkeet on toteutettu suunnitellusti.
5. Johtamis- ja laatujärjestelmän päivittäminen ei ole toteutunut.
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat m ittarit

Ravintohuolto
ateriasuoritteet / v
ateriasuoritteet / pv

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

Tietohal 1 into
Työasem ia

Talous (1.000 €)
Toim intatuotot (ulk)
Toim intakulut (ulk)
Sisäiset erät
Poistot
Tulos

TP 2019

170 746
467,8

18185
20

402

TA2020

140 000
383,6

19321
19

413

TP 2020

71 841
196,8

18400
18

404

TP 2019 TA 2020 TP 2020
264 430 234

-4 008 -4 140 -3 651
3835 4020 3450

-91 -60 -47
0 250 -14
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Sosiaali- ja perhepalvelut
Tulosalue (31.8.2020 asti perhe- ja aikuispalvelut)

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja
Ti livelvol Ii nen (31.8.2020 asti perhe- ja aikuispalvelujohtaja)

Palveluajatus

Perhe- ja aikuispalveluiden [nyk. sosiaali- ja perhepalvelutJ tavoitteena on tuottaa kuntalaisille oikea
aikaiset, laadukkaatja kustannustehokkaat terveys- ja sosiaalipalvelut asiakaslähtöisesti ja kestävän
kehityksen periaatteella. Palvelualue tuottaa kaikki kunnalliset sosiaalipalvelut, psykososiaaliset pal
velut ja avoterveydenhuollon palvelut kaikenikäisille.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Tavoitteena on tuottaa palvelut ennaltaehkäisevästi ja mahdollisuuksien mukaisesti asiakkaan
omaan elinympäristöön. Palvelut tuotetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanne arvioiden ja asiak
kaan osallisuutta tukien. Painopisteenä vuonna 2020 on syrjäytymisuhassa olevat nuoret ja nuoret
aikuiset ja perheiden monialainen tukeminen. Tavoitteena on entisestään kehittää kotiin annettavia,
konkreettisia ohjauspalveluita ja ryhmätoimintoja.

Toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstön joustava käyttö ja osaamisen varmistaminen tulosalueen sisällä, ryhmätoimintojen li
sääminen, digitaalisten palveluiden lisääminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Uudessa johtamis- ja organisaatiorakenteessa tulosalueen johtamista on vahvistettu, mikä on sel
keyttänyt vastuiden ja tehtävien jakoa sekä varmistanut henkilöstön riittävän tuen. Henkilöstötilanne
perhesosiaalityössä on saatu vakautettua ja henkilöstön vaihtuvuus on tasaantunut loppuvuoden
aikana. Vakanssit on loppuvuonna saatu täytettyä täysimääräisesti. Perhesosiaalityön työnjakoa ja
tiimijakoa on selkiytetty. Riittävä henkilöstöresurssi on vähentänyt ostopalveluiden käyttöä sekä avo
huollossa että erityisesti sijaishuollossa. Myös aikuissosiaalityön työnjakoa on uudistettu ja tällä pyrit
ty vastaamaan työn koko ajan lisääntyviin haasteisiin. Organisaatiouudistuksessa perheterveyden
huolto on organisoitu uudelleen huomioiden syntyvyyden lasku ja THL:n suositukset osaamisen
varmistamiseksi. Korona-epidemian vuoksi ryhmätoimintojen lisääminen ei ole edennyt suunnitellus
ti, mutta etäpalveluita on sen sijaan tilanteen myötä pystytty lisäämään.
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

Hyvinvointikeskus 3120
käynnit vuodessa

Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus 3130
käynnit vuodessa

Pitkäalkaistyöttömät
aktivointisuunnitelmat, kpl

Päihdehuolto 3320
asumispäivät
laitoshoito, vrk

Vammaispalvelut
asumispäivät

Kehitysvammapalvelut

asiakkaita 31.12.

Omaishoidontuki alle 65v

omaishoidontuen saajia vuodessa

Hyvinvointia edistävät palvelut

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut 2110
Äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola:
Käynnit, hoitohenkilökunta

Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut 2120
Koulu- ja opiskelija terv.huolto
Käynnit, hoitohenkilökunta

Perheneuvola 2130
Perheneuvolan asiakkaita keskimäärin vuodessa

Vanhemmuutta tukevat palvelut

Perheoikeudelliset palvelut, Lastenvalvoja 2205
Vahvistetut sopimukset

Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut 2210
Avohuollon asiakkaina olleet vuoden aikana (lasten ja nuorten 1km)

Palvelutarpeen arviointi 2220
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (ilmoitusten 1km)
SHL-ilmoitusten lukumäärä

TP2019 TA2020 TP2020

14964 27400 17085

286 8400 4056

344 400 275

4028 4500 4000
260 1100 210

45286 44165 44716

120 112 115

103 90 104

TP2019 TA2020 TP2020

5451

6746

66

117

197

449

7164

7291

70

330

230

405
60

4640

4541

47

279

180

533
42
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Lastensuojelun sijoituspalvelut

Sijoitus kodin ulkopuolelle, perhehoito 2310
Asiakkaita palvelussa
Hoitopäiviä vuoden aikana

Sijaishuollon laitospalvelut 2320
perhekodit, Is-laitokset, muu laitoshoito:
Asiakkaita palvelussa 31.12.
Hoitopäiviä vuoden aikana

Jälkihuoltopalvelut 2330
Jälkihuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä vuoden aikana
(Huom. lakimuutos 2020 alusta)

Talous (1.000 €)

Toimintatuotot (ulk)
Toimintakulut (ulk)
Sisäiset erät
Poistot
Tulos

TP2019 TA2020 TP2020

31 19 29
11432 10500 10750

20 30 12
6391 6205 4690

25 35 35

TP2019 TA2020 TP2020

22123 22852 21591
-22030 -21923 -21068

-520 -924 -523
-3 -5 -1

-430 0 -1
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Ikäihmisten palvelut
Tulosalue (31.8.2020 asti vanhuspalvelut)
Tilivelvollinen Vanhuspalvelujohtaja

Palveluajatus

Vanhuspalveluihin kuuluvat omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille, kotihoito, kotona asumista tukevat pal
velut, kuntouttava päivätoiminta, perhehoito, tuettu palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
omana ja ostopalveluina tuotettuna. Palveluilla tuetaan apua tarvitsevan vanhusväestön selviytymistä
jokapäiväisen elämän vaatimista toiminnoista. Jatkuvasti kehitettävien avopalveluiden avulla pyritään
vähentämään tai siirtämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja mahdollistamaan henkilön asu
minen kotona tai kodinomaisesti järjestellynä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen ympärivuorokautiseksi hoivan palve
luksi.
2. Asiakkaan palveluneuvonnan ja ohjauksen jatkuva kehittäminen ja lisääminen.
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnan laajentaminen.
4. Henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus.
5. Sähköisten järjestelmien ja työvälineiden käytön vakiinnuttaminen ja mahdollinen laajentaminen
päivittäisen palvelutoiminnan tueksi.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Asiakkaan tarvitsemien ensisijaisten, tasalaatuisten palveluiden turvaaminen tarpeen mukaisesti
yhteistyössä yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.
2. Kotona pärjääminen erilaisten asiakaskohtaisten tukipalveluiden avulla, asiakas-ja palveluohjaus.
3. Kotiinkuntoutusyksikön laajenevan toiminan tavoitteena on kotona asuvan kuntalaisen itsenäisen
selviytymisen tukeminen.
4. Henkilöstön jatkuvana toimivan täydennyskoulutuksen tavoitteena on uusimpien hoitomenetelmien
oppiminen ja kehittäminen.
5. Digitaaliset ratkaisut saadaan tukemaan asiakaskohtaista, henkilökohtaista hoivaa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Ensisijaiset palvelut pystytty toteuttamaan. Omaishoidon tarkastuksia siirretty osin, lisätty puhelin-
kontakteja.
2. Palveluohjausta ja neuvontaa lisätty puhelimitse ja sähköisenä palveluna. Asiakaspalautteiden
kyselyt (3 eri kyselyä) toteutettu kaikissa tulosyksiköissä ja omaishoidossa säännöllisesti vuosittain
3. Kotiinkuntoutusyksikön toiminta vaikuttanut asiakkaan kotona selviytymiseen, pandemian johdosta
toiminta osan vuotta supistettuna. Myös päivätoiminta jouduttiin sulkemaan alkuvuoden puolella.
4.Henkilöstölle on edelleen järjestetty monipuolista täydennyskoulutusta mm. kuntoutuksen osaamis
alan, mielenterveys- ja päihdetyön, ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukemisen, näyt
teenoton ja saattohoidon oppisopimuskoulutuksena.
5. Kotihoidon optimointi-ja mobiilijärjestelmää hyödynnetään maksimaalisesti, etälääkäritoimintaa
hyödynnetty.
6. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on toiminta-alueella saatu edelleen osin vähennettyä.
7. Kotihoidossa aloitettiin ympärivuorokautinen hoito osassa toiminta-aluetta.
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

Kotihoito
-omaishoidon tuki 65-74v
-omaishoidon tuki 75v>
-uudet sopimukseUv
Kotihoito
-kotihoidon palveluiden piirissä yli 75v (säännöllinen)
-asiakkaat (säännölliset,tilapäiset)
-tunnit, kokonaistunnit (tuote)
Tukipalvelu, asiakkaat (ei turva-ja ateriapalvelu)
Asu mis palvelu
-asumispalveluiden piirissä yii 75-v
-asumispalvelupäivät (sis.tuettu asuminen)
-ostopalvelu, palvelupäivät

Kysyntä ja laajuustiedot
Asiakkaat
75-vuotta täyttäneiden määrä
Resurssit
AsumispalvelupaikaU75v täyttäneet
Lyhytaikaishoitopaikat
Perhehoito
Kotihoito, asiakastyö % työajasta
- asumispalvelun henkilöstömitoitus (ka)
Henkilöstö/täytetyt vakanssit:
- hallinto
- asumispalvelut, hoitohenkilöstö
- kotihoito
Palkkatukipaikat

Talous (1.000 €)
Toimintatuotot (ulk)
Toimintakulut (ulk)
Sisäiset erät
Poistot
Tulos

1P2019 TA2020 TP2020

49 40 54
114 126 148

96 70 48

13,2% 14,8% 15,6%
1 236 1500 1312

168340 187100 192500
196 209 147

9,47 % 8,50 % 7,98 ¾
59 950 52 520 53 603
41 561 58060 51 119

TP2019 TA2020 TP2020

2607 2625 2796

247 264 223
26 38 26

7 9 9
58% 61,20% 57,00%
0,53 0,56 0,56

5,6 5,1 5,1
101 116 98
99 106,3 100

0 0 0

TP2019 TA2020 TP2020
21501 22536 21813

-19982 -20929 -20464
-1495 -1570 -1344

-24 -37 -5
0 0 0
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Tulosalue Terveyspalvelut (31.8.2020 asti erityispalvelut)
Tilivelvollinen Ylilääkäri

Palveluajatus

Terveyspalvelut huolehtii PoSan alueen väestön terveyden- ja sairaanhoidosta sekä kuntoutuksesta. Tähän
pyritään hoitajien, lääkärien ja kuntoutushenkilöstön voimin, sekä avosairaanhoidossa, sairaalassa ja kotisai
raalassa. Toimintaan kuuluu sairauksien ennaltaehkäisy, diagnostiikka ja hoito sekä jatkoseuranta ja valmen
nus potilaan omahoitoon. Tavoitteena on löytää sairaudet varhaisessa vaiheessa ja pyrkiä tehokkaaseen tie
teeseen perustuvaan kustannusvaikuttavaan hoitoon. Suun terveydenhuolto sisältyy terveyspalvelujen tulos-
alueeseen ja tavoitteet ovat siellä samat kuin muussakin terveydenhuollossa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Lääkärien ja hoitajien vastaanottomallin uudistaminen toimivammaksi sekä asiakasystävällisemmäksi ja py
rimme samalla jonojen purkuun/kohti jonottomuutta. Osa toiminnoista siirtyy hoitajavetoiseksi etälääkärin kon
sultaatiomahdollisuuden turvin. Sairaalan sairaansijoja supistetaan edelleen vastaamaan paremmin akuuttihoi
don tarpeita. Kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan toiminta laajenee. Suun terveydenhuollossa panostamme
yhä enemmän koko väestön ehkäisevään hoitoon ja vanhusten suun terveyden parantamiseen. Tavoitteena
tuottaa palvelut omana toim intana ja lyhentää hoitojonoja.

Toiminnalliset tavoitteet

Avosairaanhoidossa tavoitellaan sujuvampia asiakasprosesseja, jossa asiakkaan palvelutarpeen ratkaisu on
keskiössä ja hoito alkaa heti yhteydenotosta. Tällä tavoitellaan jonojen lyhentymistä ja parempaa asiakastyyty
väisyyttä, myös tuottavuutta. Asiakkaille järjestetään yhteyshenkilöt terveyskeskukseen. Niille potilaille, jotka
erityisesti hyötyvät terveysvalmennuksesta, järjestetään enemmän ohjausta itsehoitoon ja kannustetaan vas
tuunottoon omasta terveydestä, myös omien tavoitteiden asettelua. Sairaalassa keskitytään akuuttipotilaiden
hyvään ja tehokkaaseen hoitoon ja potilaiden kuntoutus siirtyy jatkossa enemmän terveyskeskuksen ulkopuo
lelle, esim. kotiinkuntoutusyksikköön. Kotiin annettavia palveluita pyritään vahvistamaan. Suun terveydenhuol
lossa, pyritään vähentämään potilaiden käyntejä eli saamaan yhdellä käynnillä enemmän toimenpiteitä tehdyk
si. Näin pyrimme vähentämään potilasvaihdoista syntyvää hukkaa yksikölle sekä potilaalla syntyvää aikahuk
kaa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Vuosi 2020 oli isojen muutosten aikaa; mm. pandemia, organisaatiomuutos ja Tapalan peruspalvelukeskuksen
1-ja 11-vaiheen remontit. Suun terveydenhuolto, fysioterapia, apuvälinekeskus ja välinehuolto saivat uudet tilat.
Koronaviruspandemian vuoksi varautumista tehtiin koko vuosi ja aloitettiin uusia toimintoja valtakunnallisten ja
sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti. Muuttuneet olosuhteet ja epävarmuus epidemian kehittymisestä hiljensi
vät lääkärien vastaanottotoimintaa, erityisesti päivystystoimintaa, jonka suoritteet laskivat merkittävästi ja tuot
tavuus laski. Päivystyksen lääkäripalvelut tuotti Terveystalo aikaisempien vuosien tapaan.

Ajanvarausvastaanottokäynnit korvattin etävastaanottoina; konsulttilääkäritoiminnan käyttö oli tehokasta ja
tarvittavat palvelut saatiin järjestettyä, eikä hoitovelkaa päässyt syntymään. Avoterveyspalveluja tarjottiin lähi
palveluina ja vastaanottotoimintaa muutettiin lääkärivetoisuudesta enemmän hoitajavetoisemmiksi ja hoitaja
vastaanottokäyntien suoritteita onnistuttiin suunnitellusti lisäämään; flunssapoliklinikka uutena toimintana lisäsi
myös suoritemääriä. Asiakasprosessien sujuvuus toteutui suunnitellusti. Lääkäriresurssista oli ajoittain pulaa ja
tätä korvattiin etälääkäritoiminnalla ja asiantuntijahoitajien vastaanottotyöllä. Terveyspalvelujen lääkäritoiminta
tarjottiin osittain omana ja osittain ostolääkäri-toim intana.

Tiimimallin ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistyö siirrettiin myöhempään ajankohtaan muutosten tuoman
työruuhkan vuoksi.
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Sairaalan paikkaluvun vähentäminen onnistuttiin toteuttamaan suunnitellusti tiivistämällä moniammatillista
yhteistyötä kuntoutuksen, vanhuspalveluiden ja kotisairaalan kanssa. Lisättiin sekä kotiin vietäviä että avo
hoidon palveluita. Sairaalassa voitiin keskittyä akuuttipotilaiden hyvään ja tehokkaaseen hoitoon; hoitojaksot,
hoitopäivätja hoitoaika lyhenivät; hoidimme saman määrän potilaita lyhyemmässä ajassa. Kotisairaalan
toiminta oli tehokasta ja se tarjosi asukkaille sairaalatasoista laadukasta hoitoa kodeissa ja asumispalveluyk
siköissä. Potilaat hoidettiin oikeassa paikassa kustannustehokkaasti. Palliatiivisen poliklinikan toiminta laaje
ni. Sairaalan osastolla lääkinnällisen kuntoutuksen tarve lisääntyi, koska kuntoutukseen panostettiin entistä
enenm män, mutta kevään poikkeusolot ja valtakunnallinen suositus riskiryhmäläisten karanteeninomaisista
oloista vaikuttivat kuntalaisten palvelujen piiriin hakeutumiseen ja suoritteet laskivat. Välttämättömät fysiote
rapiakäynnit riskiryhmäläisille toteutettiin kotikäynteinä tai etäkontakteina puhelinsoitolla vastaanottokäyntien
sijasta ja ryhmäkäynnit jouduttiin tauottamaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Fysioterapian suoravastaanot
totoimintaa ja palvelusetelin käyttöönottoa emme saaneet aloitettua.

Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan ja palvelut tuotettiin lähipalveluina erikoistutkimukset mukaan
lukien. Laboratorio- ja kuvantamisen palvelut ostettiin Satadiagilta. Palveluiden digitalisointi aloitettiin (esim.
Omaolo, 116117) ja tätä kehitetään edelleen.

Suun terveydenhuollossa saimme poimittua paljon palveluja tarvitsevia potilaita ikääntyneestä väestöstä
hoitoon vanhainkotien suun terveydenhuoltoon erikoistuneiden lähihoitajien toimesta. Covid-tilanteesta joh
tuen aktiivinen suun terveydenhuollon henkilöstön ehkäisevä toiminta vanhainkodeissa ja kotihoidon mukana
oli vähäistä, emmekä saavuttaneet kaikkia tavoitteitamme. Lasten ehkäisevä hammashoito jäi vähemmälle
rajoituksista johtuen. Pysyimme hoitotakuussa, mutta hoitojonoja ei saatu lyhennettyä, johtuen pidentyneistä
potilasaikavaatimuksista suojautumisen ja tehostetun hygienian kanssa. Potilaskäynnit vähenivät osittain
suunnitellusti ja osittain pandemiasta johtuen ja saimme vähennettyä potilasvaihdoista syntyvää hukkaa.
Suun terveydenhuollon toiminta pystyttiin tarjoamaan täysin omana toimintana vuonna 2020.
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

TP2019 TA 2020 TP 2020
Lääkärien ajanvarausvastaanotto 5110
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 17348 17500 16168

suorite koostuu käynneistä ja puheluista
suoritteessa käynnin askennallinen arvo on 1 puhelun 0,3

Lääkäri ja sairaanhoitopalvelut päivystyspotilaille 5120
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 12446 13000 8344

Hoitajavastaanofto 5130
- suoritemäärä Tapala (tuotekortti) 13578 15000 18886

Suun terveydenhuolto 5210
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti) 28207 29300 27025
- suorite koostuu hammaslääkärillä ja suuhygienistilla käynneistä

Lääkinnällinen kuntoutus 5330
- suoritemäärä jäsenkunnat (tuotekortti), johon sisältyy: 7151 8150 6064

- aikuisten puheterapiakäynnit 134 230 96
- toimintaterapiakäynnit 289 510 299

Erikoissairaanhoidolliset palvelut 5350 1788 1850 1630
- tuoteifuja toimenpiteitä:

colonoskopia 220 224
gastroskopia 217 186

urologin konsultaatio 268 220
toimenpideosasto puh.konsultaatioita 1031 1273

muut kirugin vastaanottokäynnit 111 92
geriatrin vastaanottokäynnit 111 110

geriatrin konsultaatiot 667 723
geriatrin sairaalakäynnit 225 153

geronomin vastanottokäynnit 257 155
EKG-holter 158 150 163
Unirekisteröinti 207 230 168
RR-holter 25 30 15

Sairaala 5410
- hoitopäivät jäsenkunnat (tuotekortti) 15314 15000 11654

Kotisairaala 5420
- käynnit, tuotekortti 3222 2900 3949

Talous (1.000€)
Toimintatuotot fulk)
Toimintakulut (ulk)
Sisäiset erät
Poistot
Tulos

TP2019 TA2020 TP2020
15048 14153 14738

-13234 -12630 -13193
-1 751 -1 477 -1 514

-66 -46 -25
0 0 5
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Tulosalue
Ti 1 ive Ivol line n

Palveluaiatus

Ympäristöpalvelut
Terveysvalvonnan johtaja

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

Hoidettujen eläinten määrä tiloilla
Hoidettujen eläinten määrä vastaanotolla
Eläinlääkintähuollon valvontakäynnit

Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastuskäynnit
elintarvikelain mukaan
terveydensuojelulain mukaan
tupakkalain mukaan

Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset tarkastuskäynnit

Talous (1.000 €)
Toimintatuotot (ulk)
Toimintakulut (ulk)
Sisäiset erät
Poistot
Tulos

TP2019 TA2020 TP2020

7912 8000 7678
2681 3000 2767

132 90 123

175 210 176
140 71 70
25 41 39

127 65 60

TP2019 TA2020 TP2020

1036 1069 1031
-975 -995 -962

-61 -74 -68
0 0 0
0 0 1

Eläinlääkinnän, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluiden tuottaminen PoSan
kuntien alueella tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Ympäristöterveydenhuollon käytäntöjen yhtenäistäminen Satakunnan alueella: yhteisen
valvontasuunnitelman kehittäminen, toim innallisten ja kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukais
tammen. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen sekä valvontakäytäntö
jen yhdenmukaistaminen.

Toiminnalliset tavoitteet
Yleisesti eläinten terveyden ja eläinsuojelun edistäminen, tarttuvien eläintautien ja
zoonoosien ennaltaehkäisy sekä eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuuden varmista
minen. Terveyden edistäminen siten, että vähennetään sellaisia elinympäristössä (elintar
vikkeet, vesi, rakennettu ympäristö ja ilma) olevia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys-
haittaa tai haittaa ympäristölle. Terveellisen ja luonnontaloudellisesti kestävän ympäristön
turvaaminen ja suojeleminen.
1. Satakunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen 100%.
2. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen ja toteuttaminen 100 % sekä
ympäristönsuojelun paritarkastusten raportointi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttamisessa onnistuttiin hyvin,
toteuma oli vuoden aikana tulleet muutokset valvontakohteisiin huomioiden 98,5 ¾.
2. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toteuttamisessa onnistuttiin hyvin.
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3 KÄYTTÖTÄLOUDEN TOTEUTUMINEN

3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Alkup. TA Muutettu
TA 2020 muutokset TA 2020 TP 2020 Poikkeama

Toimintatulot 61 042 100,39 61 042 100,39 60 097 166,07 944 934,32
Myyntituotot 52 158 500,39 52 158 500,39 51 091 361,20 -1 067 139,19
Maksutuotot 7 468 000,00 7 468 000,00 7 406 327,25 -61 672,75
Tuetja avustukset 392 600,00 392 600,00 320 811,01 -71 788,99
Muut toimintatuotot 1 023 000,00 1 023 000,00 1 278 666,61 255 666,61

Toimintamenot 60 618 007,38 510 000,00 61 128 007,38 59 337 803,92 -1 790 203,46
Henkilöstömenot 24 688 775,55 55 000,00 24 743 775,55 22 037 907,12 -2 705 868,43
Palvelujen ostot 27 173 835,75 425 000,00 27 598 835,75 28 101 865,76 503 030,01
Aineet, tarvilckeetja tavarat 2 175 389,27 30 000,00 2 205 389,27 2 705 688,79 500 299,52
Avustukset 4 082 900,00 4 082 900,00 4 193 205,01 110 305,01
Muut toimintamenot 2 497 106,81 2 497 106,81 2 299 137,24 -197 969,57

Toimintakate 424 093,01 -510 000,00 -85 906,99 759 362,15 $45 269,14

Rahoitustulotja-menot 15 000,00 15 000,00 3 544,16 -11 455,84
Muut rahoitustulot muilta 35 000,00 35 000,00 44 210,00 9 210,00
Korkomenot 13 541,94 13 541,94
Muut rahoitusmenot 20 000,00 20 000,00 27 123,90 7 123,90

Vuosikate 439 093,01 -510 000,00 -70 906,99 -762 906,31 $33 813,30

Poistot ja arvonalentumiset 148 000,00 148 000,00 78 346,15 -69 653,85
Suunnitelman mukaiset poistot 14$ 000,00 14$ 000,00 78 346,15 -69 653,85

Titikatiden tulos 291 093,01 -510 000,00 -218 906,99 684 560,16 903 467,15
Titikauden yhjäämä (ahjääntä) 291 093,01 -510 000,00 -218 906,99 684 560,16 903 467,15
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3.2 Investointien toteutuminen

Alkuperäinen TA- Muutettu Muutettu Toteuma
TA 2020 muutokset TA 2020 KS 2020 2020

Irtain omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toimintatuotot 0,00
Toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00

Terveyspalv hanldnnat vo+sair 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toimintatuotot 0,00
Toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00

Tuldpalvelujen hankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toimintatuotot
Toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen

Alkuperäinen TA- Muutettu TP 2020 Poikkeama
TA 2020 muutokset TA 2020

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 439 093,01 -510 000,00 -70 906,99 762 906,31 833 813,30
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 -430 000,00 -430 000,00

Investointien rahavirta
Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toiminta ja investoinnit, netto 439 093,00 -510 000,00 -70 906,99 332 906,31 403 813,30

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

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 0,00 35 677,13 35 677,13
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00 292 206,79 292 206,79
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 -1 386 702,60 -1 386 702,60
Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 1 130 172,94 1 130 172,94

Vaikutus maksuvalmiuteen 439 093,00 -510 000,00 -70 906,99 36$ 583,44 439 490,43

Kuntayhtymän tulorahoitus koostuu valtaosin palvelujen myyntiin perustuvista myyntituotoista sekä maksu
tuotoista, jotka kertyvät varsin säännöllisesti kuukausittain. Kuluista valtaosa kertyy myös säännöllisellä
kuukausijaksotuksella. Maksuvalmiuden ylläpito on kulujen ja tuottojen ajallista synkronointia. Maksuval
mius oli koko vuoden kunnossa. Luottolimiittiä maksuliiketileillä on yhteensä kaksi miljoona euroa. Limiitit
ovat olleet käytössä vain satunnaisesti.
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3.4 Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden
toteutumisesta
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4 TILINPÄÄTÖSLASKELMÄT

4.1 Ulkoinen tuloslaskelma

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä
Henidiösivukulut

Eläkekulut
Muut henidiösivukulut

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Tilikauden tulos
Tilikauden viii äämä (alijäämä)

51 091 361,20
7 406 327,25

320 811,01
1 278 666,61

-17 640 875,48

-3 379 949,67
-1017081,97

-2$ 101 865,76
-2 705 688,79
-4 193 205,01
-2 299 137,24

44210,00
-13 541,94
-27 123,90

684 560,16
684 560.16

51105541,86
7361 620,98

450 905,06
1 054 380,50

-19 372 703,31

-3 635 908,95
-759 428,69

-27739012,11
-2 488 884,53
-3 791 249,25
-2 434 743,53

32 083,86
-4 250,60

-14 723,98

-416 $89,45
-416 $89,45

TP2020 TP 2019

60 097 166,07

-59 337 $03,92

759 362,15

3 544,16

762 906,31

-78 346,15

59 972 448,40

-60 221 930,37

-249 481,97

13 109,28

-236 372,69

-180 516,76
-78 346,15

0,00
-180 516,76

0,00
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4.2 Rahoituslaskelma

332 906,31 222 160,93

292 206,79 1 614,72
0,00 0,00

-1 386 702,60 3 706 750,72
1 130 172,94 35 677,13 -387 779,98 3 320 525,46

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

2020 2019

Investointien rahavirta
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

762 906,31
-430 000,00

Toiminnan ja investointien rahavirta

332 906,31
-236 372,69
417 560,62

0,00

181 187,93

0,00 40 973,00

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantoj en varoj en ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

40 973,00

Rahavarojen muutos

Rahavaroj en muutos
Rahavarat 3 1.12.
Rahavarat 1.1.

35 677,13

368 583,44

3 320 585,46

5918643,97
5 550 060,53

3 542 746,39

368 583,44
5 550 060,53
2007314,14 3 542 746,39
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4.3 Tase

VASTAAVAA 2020 2019

C VAIHTUVAT VASTAAVAT
II Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset

10 103 810,60
4 185 166,63
4 185 166,63
1 684 $93,48

979 180,19
1 521 092,96

8 348 524,56
2 798 464,03
2 798 464,03
1 569 583,72

422 361,28
806 519,03

IV Rahat ja panlddsaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

A OMA PAAOMA
1 Peruspääoma
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
V Tilikauden ylij äämä/alij äämä

C PAKOLLISET VARAUKSET
2. Muut pakolliset varaukset

D TOIMEKSIANTOJEN PAÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
3. Muut toimeksiantoj en pääomat

E VIERAS PAAOMA
II Lyhytaikainen

5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Muut velat
8. Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

A PYSYVÄT VASTAAVAT 48 072,91 126 419,06
1 Aineettomat hyödykkeet 5 400,00 43 201,36
2. Tietokoneohjelmistot 5 400,00 43 201,36
3. Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00

II Aineelliset hyödykkeet 26 208,75 66 753,54
3. Kiinteät rakenteetja laitteet 0,00 425,83
4. Koneet ja kalusto 26 208,75 66 327,71

III Sijoitukset 16464,16 16464,16
1. Osakkeet ja osuudet 16 464,16 16 464,16

5918643,97 5 550 060,53

10 151 $83,51 $ 474 943,62

254 305,00 -430 255,16
254 305,00 254 305,00

-684 560,16 -267 670,71
684 560,16 -416 889,45

0,00 430 000,00
0,00 430 000,00

323 $00,71 31 593,92
321 743,98 20 426,52

2056,73 11 167,40

9 573 777,80 8 443 604,86
9 573 777,80 8 443 604,86

4878,81 6731,10
3 874 304,50 2 845 221,35

509 277,20 430 283,67
5 185 317,29 5 161 368,74

10 151 $83,51 8 474 943,62
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut awostusperiaatteetja -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 poistosuumiitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistoj en laskentaperus
teet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

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

Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

2) Ei ilmoitettavaa.

3) Ei ilmoitettavaa.

4) Ei ilmoitettavaa.

5) Ei ilmoitettavaa.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtävittäin (ulkoiset)

2020 2019
Hallinto-ja tukipalvelut 923 295,10 263 974,48
Perhe-ja aikuispalvelut 21 590 780,09 22 122 949,54
Vanhuspalvelut 21 813 671,78 21 501 108,92
Terveyspalvelut 14 738 313,04 15 048 237,52
Ympäristöpalvelut 1 031 106,06 1 036 177,94

Yhteensä 60 097 166,07 59 972 448,40

Hallinto-ja tukipalveluiden toimintatuottoihin v. 2020 sisältyy jäsenkunnilta palvelujen käytön suhteessa
veloitetut yhteensä 689 374,93 euron lisälaskut alijäämän kattamiseksi.

7) Verotulot eriteltyinä
Ei ilmoitettavaa.

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

Palvelujen ostot eriteltynä 2020 2019

Asiakaspalvelujen ostot 16 604 220,71 16 297 655,09

Muiden palvelujen ostot 1 1 497 645,05 11 441 357,02

Palvelujen ostot yhteensä 28 101 865,76 27 739 012,11

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukeminen.

Ei ilmoitettavaa.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen pemsteistaja niiden muutoksista

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

Arvioidut poistoajatja 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 hanldntameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu
vuosikuluiksi.

12) Selvitys olennaisista tuottoihinja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista
Muu pakollinen varaus 1.1.2020 2020 2019
Lisäykset tilikaudella 0,00 430 000,00
Vähennykset tilikaudella -430 000,00 0,00
Muu pakollinen varaus 3 1.12.2020 0,00 430 000,00

13) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti
voitoistaja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu
tustappioista

Kaluston myynti 2020 2019
Röntgenlaitteiden myynti 0,00 12 439,38
Myyntivoitot yhteensä 0,00 12 439,38

14) Satunnaisiin tuottoihinja kuluihin sisältyvät erät
Ei ilmoitettavaa.

15) Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöis
sa

2020 2019
Yhteismäärä 9 492,60 10 081,80

16) Erittely poistoeron muutoksista
Ei ilmoitettavaa.

Taseifa koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi klijaamattomat menot ja pääoma-alennukset
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Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät

Ei ilmoitettavaa.

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti:

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä Kiinteät ra- Koneet ja Yhteensä
oikeudet kutteiset menot kenteetja kalusto

laitteet

Poistamaton hankintarneno 1.1. 43 201,36 0,00 43 201,36 425,83 66 327,71 66 753,54
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden poisto -37 801,36 0,00 -37 801,36 -425,83 -40 118,96 -40 544,79

Poistamaton hankintameno 31.12. 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 26 208,75 26 208,75

Kirjanpitoarvo 3 1.12. 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 26 208,75 26 208,75

Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet

Kuntayhtymä- Muut osakkeet Yhteensä

osuudet ja osuudet

Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 16464,16 16464,16

Lisäykset 0,00 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00 0,00

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

20 — 23) Omistukset muissa yhteisöissä ja saamiset niiltä

Ei ilmoitettavaa.

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

1 521 092,96

1 521 092,96

Erittely, muut siirtosaamiset 2020 2019

Jäsenkuntientasauslaskut 1 269 135,79 591 258,00
Alijäämien laskutus jäsenkunnilta 689 374,93 0,00

Työllisyysrahasto/Tvr 7 813,24 10 333,52

Kela (sairauspvrahat, työterv.h.) 108 600,00 120 780,00

Ely-keskus kunt. työtoiminta 23 983,93 36 868,86

Vakuutusmaksut 19 337,38 11 557,11
Satakunnan shp, hyvitys COVffl
kustannuksista 23 317,51 0,00

Vuokratasauslaskut 51 223,42 0,00

Muut 16981,83 35721,54

Yhteensä 1 521 092,96 806 519,03

Muut siirtosaamiset

Siirtosaamiset

2020 2019

806 519,03

806 519,03
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien
välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely 31.12.2020 31.12.2019
Peruspääoma 1.1. 254 305,00 254 305,00
Peruspääoma 31.12. 254 305,00 254 305,00

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -267 670,71 -280 302,27
Edellisten tilikausien alijäämä 3 1.12. -684 560,16 -267 670,71
Tilikauden ylilalijäämä 684 560,16 -416 889,45

Oma pääoma yhteensä 254 305,00 -430 255,16

Peruspääoman jakautuminen j äsenkuntien kesken

Honkajoki 19 850,00 7,81 ¾
Jämijäwi 21 610,00 8,50 ¾
Kankaanpää 125 780,00 49,46 %
Karvia 27 790,00 10,93 %
Pomarkku 24 150,00 9,50 ¾
Siilcainen 17 940,00 7,05 ¾

237 120,00 93,24 %

Osaj äsenkunnat
Merikarvia 17 185,00 6,76 %

254 305,00

26) Erittely poistoerosta
Ei ilmoitettavaa.

27) Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka
erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Ei ilmoitettavaa.

28 — 30) Erittelyjä
Ei ilmoitettavaa.

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekldlimiitti.
Shekkilimiitti 2020 2019
Luotollisen shekkitilin limiitti 3 1.12. 2 000 000,00 2 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä 2 000 000,00 2 000 000,00

32) Ei ilmoitettavaa.

45 (50)



33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat 2020 2019
Palkkajaksotus 643,04 183 136,17
Kuntien eläkevakuutus 4 320,28 8 052,67
Palkkasivukuluvelat 80 079,57 164 755,45
Lomapalkkavaraus 3 574 971,65 3 837 244,19
Muut siirtovelat kunnille 1 004 207,06 691 209,00
Muut siirtovelat 521 095,69 279 104,35
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 5 185 317,29 5 161 368,74
Siirtovelat yhteensä 5 185 317,29 5 161 368,74

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34 — 37) Ei ilmoitettavaa.

38) Vuokravastuut

2020 2019

Toimitilojen vuokravastuut yhteensä 9 313 390,96 9 599 947,52
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 2 103 659,04 1 644 869,60
sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0,00 0,00

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä 745 312,52 307 975,41
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 199 457,10 96 274,31

sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0,00 0,00

Yhteensä 10 058 703,48 9 907 922,93

Toimitilat on vuokrattu kumiiltaja yksityiseltä pääasiassa toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin.
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

39 —41) Ei ilmoitettavaa.

ilenkilöstöä koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12

2020 2019 2018 2017 2016
Lukumäärä
Kokoaikaiset 424 488 475 479 521
Osa-aikaiset 66 63 73 77 71
Yhteensä 490 551 548 556 592

Prosenttiosuus %
Kokoailcaiset 87,0 88,6 86,68 86,2 88,0
Osa-ailcaiset 13,0 11,4 13,32 13,8 12,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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43) Tilikauden palkat, palkldot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

2020 2019
Palkat ja palkldot 17 640 275,4$ 19 707 955,62
Henkilöstösivukulut 4 743 335,75 4 395 337,64

Eläkekulut 3 379 949,67 3 635 908,95
Muut henkilösivukulut 1 017081,97 759428,69

Henkilöstökorvauksetja muut koijauserät 346 304,11 335 252,31
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 22 037 907,12 23 76$ 040,95
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00
Yhteensä henkilöstökulut 22 037 907,12 23 768 040,95

44) Luottamushenldlöiden palkidoista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenki

lömaksut.

2020 2019
Suomen Keskusta 1 282,20 $95,95
Kansallinen Kokoomus 702,00 439,60
Kristilliset 54,50 51,20
Perussuomalaiset 2 213,07 1 196,40
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 1 008,60 249,20
Vasemmistoliitto 229,00 639,30
Yhteensä 5 495,37 3 471,65

45) Tilintarkastajan palkidot

2020 2019

BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspallddot 6 268,62 7 435,80

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 6 605,14 4 410,00

Muut palkkiot 1 $61,20 0,00

Palkidot yhteensä 14 734,96 11 845,80

46) Ei ilmoitettavaa
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Eriytetyt tilinpäätökset

Ympäristöpalvelut TP 2020 TP 2019

Toimintatuotot
Myyntituotot 985 645,83 994 946,59
Maksutuotot 37 743,72 34 097,68
Tuetja avustukset 1 400,00 1 372,77
Muut toimintatuotot 6 316,51 1 031 106,06 5 760,90 1 036 177,94

Toimintakulut
Henldlöstökulut

Palkat ja palkldot yhteensä -642 602,9 -644 049,08
Henkilösivukulut

Eläkekulut -153 668,77 -146 613,29
Muut henldlösivukulut -25 043,12 -36 137,55

Palvelujen ostot -52 081,05 -63 727,55
Aineet, tarvikkeetja tavarat -6 624,47 -4 749,11
Avustukset -35 494,53 -28 467,96
Muut toimintakulut -46 791,60 -962 306,44 -43 593,27 -967 337,81

Toimintakate 68 799,62 6$ $40,13

Vuosikate 6$ 799,62 6$ $40,13

Tilikauden tulos 6$ 799,62 6$ $40,13

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6$ 799,62 6$ $40,13
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Luettelot ja selvitykset

Käytetyt kirjanpitoldrjat vuona 2020

Tilinpäätös
Tase-erittelyjen saidoselvitykset sähköisenä Sarastia Oy:llä
Pääkiija kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy
Päiväkhja kuukausittain sähköiseen arkistoon / $arastia Oy
Osto-ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy
Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tositelajit

450AK1 450 Aktivoinnit
45OALV 450 AIv-maksuajo
45OHYV 450 Hyvitysten palautus
450K0M 450 Käyttöomaisuustapahtumat
45OKPLO 450 YPH Effica kp-liittymä
45OManKu 450 Asiakkaan manuaaliset kuittaukset
45OManSu 450 Asiakkaan manuaaliset suoritukset
450ML 450 M2 matkalaskut
45OMuisE 450 Muistiotositteet Excelistä
450MYL10 450 Laskulaji 10
450MYL1 1 450 Laskulaji 11
450MYL22 450 Laskulaji 22
450MYL32 450 Laskulaji 32
450MYL33 450 Laskulaji 33
450MYL34 450 Laskulaji 34
450MYL63 450 Laskulaji 63
4500SM 450 Ostoreskontramaksut
45OPalkka 450 Palkkatositteet
45OPanIdci 450 Panlddtositteet
45OPSOP 450 PSOP -ostolaskut
4SOViite 450 Asiakkaan viitemaksut
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ALLEMRJOITUKSET JA MERMNNÄT

Tilinpäatöksen alleldrjoitus

Kankaanpäässä 16.3.2021

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus

K1nga
y6iapheenj’6htaja

Olavi LeppPn
jäsen

Teuvo Roskala
j as

Aulis Vehmasto
jäsen

Ju Koskinen
jäsen

Petra Mäensivu
jäsen

Maritta Uusitalo
jäsen

Kristiina Yli- ajala
jäsen

ana Mnnikkö
ntayhtyrnäj ohtaj a

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kankaanpäässä /5’ L/ .2021

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

17

JHfl
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