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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 

1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus 
 
Vuosi 2021 oli PoSassa muutosten myllerryksen aikaa: Covid-19 –pandemian pitkittyminen, jatkuvat 
sopeuttamistoimet organisaatiomuutoksineen sekä SOTE-keskus Tapalan 1- ja 2-vaiheen remonttien 
loppuunsaattaminen tekivät toiminnasta ja toiminnan kehittämistyöstä haasteellista.  
 
Maaliskuulla 2020 alkanut valtakunnallinen poikkeustila, Covid-19 pandemia, jonka alettua otettiin 
käyttöön useita valmiuslakeja. Julkiset tilat suljettiin ja vierailut ikäihmisten palvelukodeissa kiellettiin, 
kokoukset ja asiakastapaamiset tuli hoitaa etäyhteyksin ja sairaalakapasiteettia varattiin korona potilail-
le. Koronasta johtuvat toimenpiteet jatkuivat laajasti myös vuoden 2021 ajan ohjaten toimintaamme 
edelleen hyvin poikkeuksellisella tavalla. 
 
Vuoden 2021 talousarviossa PoSan jäsenkunnat korostivat toiminnan sopeuttamista. Tavoitteeksi jäsen-
kunnat asettivat, että PoSan tulee pystyä sopeuttamaan toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksessa 
sovitulle alle yhden prosentin vuosittaiseen nettonousuun. Jäsenkunnat muistuttivat siitä, että budjetin 
toiminnan ohjaavuutta tulee edelleen vahvistaa ja talousvastuussa olevien lähiesihenkilöiden kustannus-
tietoisuutta tulee lisätä.  
 
Sopeuttamisohjelman mukaisesti vuoden 2021 talousarvio laadittiin tiukaksi ja talousarviossa ei voitu 
varautua lainkaan palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun. Talouden tasapainotusohjelmassa euromää-
räiseksi säästötavoitteeksi vuosille 2020-2021 määriteltiin vähennystä yhteensä n. 2,1 Me. Lokakuun 
toteumaraportin perusteella hallinnon ja tukipalveluiden määrärahan arvioitiin ylittyvän vuoden loppuun 
mennessä yhteensä 592.000 eurolla. Määrärahaylityksen kattamiseen ei haettu rahoitusta jäsenkunnilta, 
vaan ylitys katettiin muiden tulosalueiden määrärahasta; 400.000 € ikäihmisten palveluista ja 192.000 € 
terveyspalveluista yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti.  
 
Vuoden 2021 talouden tasapainottamisen, uudistuvan palvelurakenne- ja organisaatiomuutoksen, avo-
hoidon vahvistamisen sekä uudistuvien palvelumuotojen mahdollistamaan palveluverkon toteuttamisek-
si tarvittiin vuoden aikana useita poliittisia päätöksiä. Asioiden edistäminen edellytti tiivistä kuntayhty-
män ja omistajien välistä vuoropuhelua ja ennen kaikkea rakentavaa omistajaohjauksellista työtä.  
 
Sote-uudistus 
 
Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 
alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja 
kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty 
järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Eduskunta hyväksyi 
Marinin hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista 23.6.2021. Tasavallan presidentti vahvisti lait 
29.6.2021 ja uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan 1.7.2021. Esitykseen liittyvien lakien voimaan-
tulo porrastettiin siten, että osa tuli voimaan 1.7.2021 ja osa 1.3.2022, uusien aluevaltuustojen aloittaes-
sa toimintansa. Viimeiset sote-uudistusta koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2023.  
 
Sote-uudistuksen voimaanpanolain astuessa voimaan 1.7.2021 Satakunnassa sote-uudistustyötä lähdet-
tiin toteuttamaan sekä rakenne- että palvelu-uudistuksena. Uudistustyötä koordinoi Satakuntaliitto yh-
dessä Satasote-hanketoimijoiden kanssa. Uudistustyöhön kuului vuonna 2021 kaksi hanketta: Satakun-
nan tulevaisuuden sote-keskus-hanke ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke. 
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PoSan kuntalaskutus 
 
PoSan kuntalaskutus vuonna 2021 oli yhteensä 49 672 993 € (v. 2020 yhteensä 49 305 962 €).   
Vertailukelpoisuuden vuoksi alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2020 osalta palvelujen käyt-
töön perustuva kuntalaskutus, johon ei sisälly alijäämän kattamiseksi laadittuja yhteensä 689.374,93 
euron lisälaskuja. 
 

Kunta TP 2019 € TP 2020 € TP 2021 € 
muutos% 

2019/2020 
muutos% 

2020/2021 

Honkajoki 4 278 423 4 234 967 0 -1,0 - 

Jämijärvi 4 602 321 3 932 930 4 060 524 -14,5 3,2 
Kankaanpää  
(1.1.2021 Honkajoen kuntaliitos) 

25 467 191 25 154 223 30 504 017 -1,2 21,3 

Karvia 6 019 266 6 183 235 5 954 961 2,7 -3,7 

Pomarkku 5 705 510 5 652 015 5 679 357 -0,9 0,5 

Siikainen 3 553 110 3 357 475 3 297 788 -5,5 -1,8 
 
Palvelukokonaisuuksien kehittämistyö jatkuu sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen yhdistelmäpalvelujen näkökulmasta vastaten sote-uudistuksen asettamiin haasteisiin. 
Sote-uudistuksen tavoitteena on saada ohjattua olemassa olevat resurssit entistä tuottavammin kasvaviin 
palvelun tarpeisiin. PoSa-kuntien ikääntyvä väestö ja aleneva väestömäärä johtavat tulevaisuudessa 
siihen, että palveluiden maksajien lukumäärä vähenee, mikä osaltaan tulee aiheuttamaan haasteen palve-
luverkon ylläpitämiselle. Toisaalta Kankaanpään kaupungin tekemä merkittävä investointi SOTE-
keskus Tapalaan nähdään lisäävän elinvoimaa ja uusia asukkaita houkuttelevaa vetovoimaa koko Poh-
jois-Satakunnan alueelle.  
 
Covid-19 ja palveluiden sopeuttamisen uudistustyö haastoi meitä kaikkia vuoden 2021 aikana ja työn 
jatkaminen haastaa edelleen koko henkilökuntaa. 
 
Kiitos henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä teille kaikille toimijoille ja eri tahoille, jotka olette teh-
neet merkityksellistä työtä PoSan ja laaja-alaisesti yhteistoiminta-alueemme kuntalaisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon parhaaksi. 
 
 
 
Jaana Männikkö, kuntayhtymäjohtaja 
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Yleistä toiminnasta vuonna 2021 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen; 
Tukipalvelut tuottaa operatiivisia asiakaspalvelujen tulosyksiköiden tarvitsemia tilojen ja tekstiilien 
huoltoon, ravintohuoltoon, tekniseen huoltoon, tietoliikenteeseen ja tietopalveluihin liittyviä palveluja 
kuntayhtymässä vaaditulla laatutasolla sekä kustannustehokkaasti.  
 
Seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä on päivitetty organisaatiomuutosten mukaisesti.  
Vuonna 2020 ravintohuolto on siirretty kuntien hoidettavaksi ja välinehuolto liitetty puhtauspalveluihin. 
Tapalan rakennushankkeen II-vaihe otettiin käyttöön suunnitellussa aikataulussa ja III-vaiheen suunnit-
telu on aloitettu.  
 
Sosiaali- ja perhepalvelut 
 
Vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen; 
Edellisen vuoden tapaan vuosi 2021 oli poikkeuksellinen Covid-pandemian jatkumisen vuoksi. Alku-
vuoden ajan sosiaalipalveluissa työskenneltiin uudenlaisilla työjärjestelyillä, joissa työtä tehtiin osittain 
etätyönä ja palveluita järjestettiin osittain etäpalveluina. Sosiaali- ja perhepalveluiden työtä haastoi koko 
vuoden valtakunnallinen sosiaalityöntekijävaje, joka on näkynyt erityisesti lapsiperheiden sosiaalityön 
tiimissä ja lastensuojelutiimissä. Tilaratkaisujen osalta lapsiperheiden sosiaalityön ja perheneuvolan 
muodostama perhekeskuksen tiloissa toimiva monialainen perheiden peruspalveluiden palvelukokonai-
suus osoittautui hyväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Muutoin sosiaali- ja perhepalveluissa jatkettiin 
työskentelyä monin paikoin väistötiloissa. Digitaalisten palveluiden käytön lisääminen ottivat erityisen 
voimakkaan edistysaskeleen nimenomaan poikkeustilanteen pakottamana, samoin henkilöstön joustava 
käyttö erityisesti etäpalveluihin siirtymisen muodossa. Ryhmätoimintoja ei voitu juurikaan toteuttaa 
koronatilanteen vuoksi. Henkilöstön osaamista varmistettiin mm. neuropsykiatristen valmentajien kou-
luttamisella, systeemisen työotteen koulutusten käynnistämisellä ja aktiivisella osallistumisella ajankoh-
taisiin ja tarpeenmukaisiin koulutuksiin. 
 
Ikäihmisten palvelut 
 
Vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen; 
Yhteistyö yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa on kärsinyt vallitsevan koronatilanteen takia. Ensisi-
jaiset palvelut on kuitenkin pystytty toteuttamaan, joissakin tapauksissa supistetussa laajuudessa. Asia-
kas- ja palveluohjauksen resurssia vahvistettiin virkanimikemuutoksien avulla, ympärivuorokautinen 
kotihoito saatiin käynnistettyä yhtä PoSan jäsenkuntaa lukuun ottamatta. Kotiinkuntoutusyksikön toi-
mintaa haittasi osin huono henkilöstösaatavuus ja pandemiatilanne. Henkilöstön täydennyskoulutuksia 
kohdennettiin erityisesti oman työn kehittämiseen. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto neuvotaan ja 
ohjauksen tarpeisiin ei toteutunut, palvelutarpeen arviointiohjelman käyttöönotto aloitettiin loppuvuo-
desta. 
 
Terveyspalvelut 
 
Vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen; 
Terveyspalveluissa toiminta jatkui monien muutosten keskellä edellisen vuoden tapaan: peruspalvelui-
den tuottamisen rinnalla jatkettiin sopeuttamistoimenpiteitä, työskenneltiin väistötiloissa, suunniteltiin 
saneerauksen III-vaihetta tarvelähtöisesti, jatketiin covid 19 -pandemian torjuntatoimia hybridistrategian 
mukaisesti, aloitettiin valmentamaan henkilökuntaa moniammatillisen tiimityön malliin sekä osallistut-
tiin lukuisiin sote-hankkeisiin. Lääkärien ajanvarausvastaanottokäyntien rinnalle lisättiin etälääkärivas-
taanottoa. Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintakäytäntöjä 
sovitettiin uusiin käytännöllisiin tiloihin ja toiminta tehostui. Kesäkuukausien aikana fysioterapian jono 
saatiin purettua. Lasten puheterapiaa ostopalveluna hankittiin arvioitua enemmän. Suun terveydenhuol-
lossa ehkäisevä hammashoito jäi suunnitellusta, mutta hoitotakuussa pysyttiin. Sairaalan vuodepaikko-
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jen vähentäminen toteutettiin suunnitellusti tiivistämällä moniammatillista yhteistyötä kuntoutuksen, 
ikäihmisten palveluiden ja kotisairaalan kanssa. Sairaalassa keskityttiin akuuttipotilaiden hoitamiseen. 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmätoimintoja jouduttiin supistamaan koronan kokoontumisra-
joitusten vuoksi. 
 
Ympäristöpalvelut 
 
Vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen; 
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttamisessa onnistuttiin hyvin, toteuma oli vuo-
den aikana tulleet muutokset valvontakohteisiin huomioiden 98,75 %. Ympäristönsuojelun valvonta-
suunnitelma toteuttamisessa onnistuttiin hyvin. 
 
 
Kuntamaksuosuudet 
 
 Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen PoSa yht. Merikarvia 
Väestö 2021 1685 12654 2289 2013 1352 19998 3054 
Väestön  
%-os PoSasta 

8,4 63,3 11,4 10,2 6,7 - - 

Kunnan %-osuus 
kuluista 2021 

8,1 61,74* 11,96 11,41 6,56 - 0,23 

Kunnan %-osuus 
kuluista 2020 

8,09 60,45** 12,72 11,63 6,91 - 0,2 

Kunnan %-osuus 
kuluista 2019 

9,26 59,81** 12,1 11,47 7,15 - 0,21 

Kunnan %-osuus 
kuluista 2018 

9,17 60,11** 12,3 11,34 6,9 - 0,18 

*v. 2021 Kankaanpää, **v. 2018-2020 Kankaanpää + Honkajoki 
 
TOIMINTAKULUT 
 
TOIMINTAKULUT 2021 2020 2019 2018 2017 
Palkat ja palkkiot              -18 962 127 -17 640 875 -19 707 955 -19 776 306 -19 185 671 
Henkilösivukulut      
    Eläkekulut                      -3 454 190 -3 379 950 -3 635 908 -3 920 453 -3 887 639 
    Muut henkilösivukulut          -380 064 -1 017 082 -759 428 -872 823 -1 068 464 
Asiakaspalvelujen ostot          -17 914 500 -16 604 221 -16 297 655 -17 824 073 -16 098 229 
Muiden palvelujen ostot -11 903 059 -11 497 645 -11 441 357 -11 397 947 -11 293 167 
Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 693 681 -2 705 689 -2 488 884 -2 457 382 -2 350 599 
Avustukset -4 147 501 -4 193 205 -3 791 249 -3 571 226 -3 570 767 
Muut toimintakulut -2 559 642  -2 299 137  -2 434 743 -2 162 155 -1 841 989 
Yhteensä -62 014 764 -59 337 804 -60 221 930 -61 583 494 -59 296 525 
 
PALVELUALUEITTAINEN 
KUSTANNUSKEHITYS 

TP 2021 TP 2020 TP 2019 muutos 
2020 / 
2021 

muutos 
2019 / 
2020 

Perhepalvelut 5 376 321 5 342 028 6 009 084 34 293 -667 056 
Aikuispalvelut 12 398 889 13 623 529 14 359 658 -1 224 640 -736 129 
Ikäihmisten palvelut 16 978 102 16 620 835 16 395 955 357 267 224 880 
Terveyspalvelut 14 139 317 12 290 041 12 216 610 1 849 276 73 431 
Ympäristöpalvelut 780 363 740 154 746 570 40 209 -6 416 
YHTEENSÄ 49 672 993 48 616 587 49 727 877 1 056 406 -1 111 290 



7 (52) 

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN KEHITYS 2009-2021 
 
Kuntien netto- 
maksuosuuksien kehitys 

PoSa YHTEENSÄ muutos  
ed.v. % 

HONKAJOKI muutos  
ed.v. % 

TP 2021 49 672 993 € 2,2 % --- --- 
TP 2020 48 616 587 € -2,2 % 4 234 967 € -1,0 % 
TP 2019 49 727 877 € 1,7 % 4 278 423 € 6,6 % 
TP 2018                            50 567 055 € 5,0 %                                            4 583 125 € 16,6 % 
TP 2017                            48 155 231 € 2,2 %                                            3 930 798 € -10,0% 
TP 2016           49 253 372 € 1,8 %                      4 368 926 € 5,1 % 
TP 2015            48 382 005 € 2,9 %                         4 157 649 € 0,7 % 
TP 2014           47 018 007 € 2,4 %                         4 128 318 € 4,1 % 
TP 2013      45 924 708 € 1,4 %        3 967 487 € -1,9 % 
TP2012      40 093 948 € 6,9 %        4 046 092 € 7,6 % 
TP 2011      37 501 686 € 3,1 %        3 758 864 € 4,6 % 
TP 2010      36 249 825 € 7,6 %                         3 592 857 € 4,9 % 
TP 2009      33 679 720 € 0,8 %        3 426 641 € 5,0 % 
TP 2018€/asukas 2 384 €  2 684 €  
TP 2019 €/asukas 2 420 €  2 629 €  
TP 2020 €/asukas 2 402 €  2 650 €  
TP 2021 €/asukas 2 484 €  ---  
 JÄMIJÄRVI  KANKAANPÄÄ  
TP 2021 4 023 688 € 2,3 % 30 668 729 € 21,9 % 
TP 2020 3 932 930 € -14,5 % 25 154 223 € -1,2 % 
TP 2019 4 602 321 € -0,7 % 25 467 191 € -1,3 % 
TP 2018                              4 635 059 € -5,5 %                                        25 813 508 € 7,3 % 
TP 2017                             4 906 763 € -1,5%                                        24 063 421 € -0,7 % 
TP 2016             4 980 782 € 1,2 %                       24 233 440 € 1,8 % 
TP 2015              4 921 006 € 5,6 %                      23 805 940 € 1,7 % 
TP 2014              4 660 024 € 3,5 %                        23 400 263 € 2,0 % 
TP 2013        4 501 362 € 0,8 %      22 951 328 € 4,9 % 
TP2012        4 464 053 € 9,4 %      21 880 774 € 5,1 % 
TP 2011        4 078 884 € -4,7 %      20 813 845 € 5,4 % 
TP 2010        4 282 251 € 16,5 %                      19 747 778 € 5,7 % 
TP 2009               3 676 559 € -5,9 %                      18 686 619 € 2,2 % 
TP 2018 €/asukas 2 482 €  2 228 €  
TP 2019 €/asukas 2 659 €  2 250 €  
TP 2020 €/asukas 2 303 €  2 253 €  
TP 2021 €/asukas 2 388 €  2 424 €  
 KARVIA  SIIKAINEN  
TP 2021 5 942 252 € -3,9 % 3 257 180 € -3,0 % 
TP 2020 6 183 235 € 2,7 % 3 357 475 € -5,5 % 
TP 2019 6 019 266 € -3,2 % 3 553 110 € 1,8 % 
TP 2018                              6 218 138 € 9,3 %                                        3 488 840 € -7,8 % 
TP 2017                              5 686 594 € -4,2%                                          3 782 364 € -3,6% 
TP 2016            5 935 723 € 1,9 %                         3 922 139 € -2,8 % 
TP 2015             5 827 345 € 9,8 %                         4 034 149 € -1,2 % 
TP 2014              5 309 133 € -0,4 %                         4 085 045 € 7,6 % 
TP 2013        5 328 376 € -3,6 %        3 795 477 € -6,2 % 
TP2012        5 528 654 € 12,1 %        4 047 849 € 6,5 % 
TP 2011        4 931 281 € -0,8 %        3 800 398 € 4,0 % 
TP 2010               4 972 222 € 8,1 %                         3 654 717 € 11,0 % 
TP 2009               4 598 419 € -1,8 %                         3 291 482 € -1,1 % 
TP 2018 €/asukas 2 587 €  2 363 €  
TP 2019 €/asukas 2 566 €  2 479 €  
TP 2020 €/asukas 2 666 €  2 428 €  
TP 2021 €/asukas 2 596 €  2 409 €  
 POMARKKU  MERIKARVIA  
TP 2021 5 667 037 € 0,2 % 114 106 € 12,1 % 
TP 2020 5 652 015 € -0,9 % 101 742 € -0,3 % 
TP 2019 5 705 510 € -0,5 % 102 056 € 7,7 % 
TP 2018                             5 733 625 € 0,7 %                                                94 768 € 3,7 % 
TP 2017                              5 693 924 € -0,4%                                                 91 368 € -3,1 % 
TP 2016              5 718 077 € 3,0 %                             94 287 € 9,6 % 
TP 2015              5 549 918 € 3,6 %                            85 998 € 8,4 % 
TP 2014              5 355 881 € 1,2 %                             79 343 € -10,0 % 
TP 2013        5 292 489 € -5,0 %        88 189 € -4,3 % 
TP2012              34 339 € -0,6 %            92 187 € 9,9 % 
TP 2011              34 548 €              83 866 €  
TP 2018 €/asukas 2 647 €  - - 
TP 2019 €/asukas 2 727 €  - - 
TP 2020 €/asukas 2 740 €  - - 
TP 2021 €/asukas 2 815 €  - - 
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1.2 Kuntayhtymän talous 
 

Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
Tilin nimi 2021 2020 
 1000 € 1000 € 
Toimintatuotot 62 057 60 097 
Toimintakulut -62 015 -59 338 
Toimintakate 42 759 
   

Rahoitustuotot ja -kulut   

Muut rahoitustulot 37 44 
Korkokulut 0 -14 
Muut rahoituskulut -49 -27 

Vuosikate 30 783 
   

Poistot ja arvonalentumiset -29 -78 
Tilikauden tulos 0 685 
   

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 685 
 
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
 
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,1 101,3 
Vuosikate/Poistot, % 101 974 

 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön) 
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Toiminnan rahoitus 
 
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
Tilinimi 2021 2020 
  1000 € 1000 € 
Toiminnan rahavirta   

Vuosikate 30 763 
Tulorahoituksen korjauserät 0 -430 

   

Investointien rahavirta   

Investointimenot -23 0 
Toiminnan ja investointien rahavirta -23 333 

   

Rahoituksen rahavirta   

Muut maksuvalmiuden muutokset  1 829 36 
Rahoituksen rahavirta 1 829 36 

   

Rahavarojen muutos 1 806 369 
   

Rahavarojen muutos   

Rahavarat 31.12. 7 725 5 919 
Rahavarat 1.1. 5 919 5 550 
 1 806 369 
   

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut  

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 0 0 
Investointien tulorahoitus, % 56,8  

Laskennallinen lainanhoitokate 7145,4 57,3 
Kassan riittävyys, pv 45,4 36,4 
Asukasmäärä 19998 20237 
 
Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno 
Lainanhoitokate = (Ylijäämä + Poistot + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
Rahavarat 31.12 = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 
Kassan riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
 
VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020 
  1000 € 1000 €   1 000 € 1 000 € 
          
A PYSYVÄT VASTAAVAT 71 48 A OMA PÄÄOMA 254 254 
I Aineettomat hyödykkeet 0 5 I Peruspääoma 254 254 
2. Tietokoneohjelmistot 0 5 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -685 -685 
      V Tilikauden ylijäämä/alijäämä  685 685 
II Aineelliset hyödykkeet 54 26      
4. Koneet ja kalusto 51 26 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 324 
5. Muut aineelliset hyödykkeet 3 0 1. Valtion toimeksiannot 0 322 
      3. Muut toimeksiantojen pääomat 2 2 
III Sijoitukset 16 16    
1. Osakkeet ja osuudet 16 16    
      II Lyhytaikainen 11 132  9 574 
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT  5. Saadut ennakot 3 5 
1. Valtion toimeksiannot 35 35 5. Saadut ennakot 3 5 
  6. Ostovelat 3 941 3 874 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 11 183 10 104 7. Muut velat 507 509 
II Saamiset 3 458 4 185 8. Siirtovelat 6 581 5 185 
Lyhytaikaiset saamiset 3 458 4 185 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 289 10 152 
1. Myyntisaamiset 1 433 1 685    
3. Muut saamiset 364 979    
4. Siirtosaamiset 1 660 1 521 
IV Rahat ja pankkisaamiset 7 725 5 919 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 289 10 152 
 
TASEEN TUNNUSLUVUT: 2021 2020 
Omavaraisuusaste, % 2,3 2,5 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,8 15,9 
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 17,8 15,9 
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€ 0 0 
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 0 0 
Lainakanta 31.12., 1 000€ 0 0 
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1 000 € 9 690 10 059 
Lainasaamiset, 1 000€ 0 0 
Asukasmäärä 19 998 20 237 
 
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut 
ennakot)  
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot  
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)  
Lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + 
Vuokravastuut 
Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
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Kokonaistulot ja -menot 
 
TULOT 1000 € MENOT 1000 € 

Toiminta   Toiminta   

Toimintatuotot 62 056 Toimintakulut 62 015 
Korkotuotot 0 Korkokulut 0 
Muut rahoitustuotot 37 Muut rahoituskulut 49 
Tulorahoituksen korjauserät    
  Investoinnit  

  Investointimenot 52 
    

Kokonaistulot yhteensä 62 093 Kokonaismenot yhteensä 62 116 
 
Täsmäytys: 
Kokonaistulot – Kokonaismenot = 62 094 – 62 116 = -23 
Rahavarojen muutos – Muut maksuvalmiuden muutokset = 1 806 – 1 829= -23 
 
 
 

Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 
Tilikauden tulos on 254,95 euroa ylijäämäinen. Yhtymähallitus esittää, että tilikauden ylijäämä, 254,95 
euroa kirjataan taseen oman pääoman yli/alijäämätilille.  
 
Kuntayhtymän peruspääoma 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. Vuonna 2021 nettokustannukset olivat vuoden 2019 
tasolla. 
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1.3 Kuntayhtymän henkilöstö 
 
Kuntayhtymässä on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös. 
 

 
 
  2021 2020 
Kokoaikaiset hlömäärä 411 424 
Osa-aikaiset hlömäärä 70 66 
Yhteensä 481 490 
Kokoaikaiset %-osuus 85,4 86,7 
Osa-aikaiset %-osuus 14,6 13,3 
Yhteensä 100 100 

 
 
HENKILÖSTÖKULUT  2021 2020 
Palkat ja palkkiot   18 509 075,05 17 640 875,48 
Henkilösivukulut   4 287 306,36 4 397 031,64 
  Eläkekulut  3 454 189,84 3 379 949,67 
  Muut henkilösivukulut  833 116,52 1 017 081,97 
 
Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot ja päiviin koko hen-
kilöstön poissaolot. 
  2021 2020 
Kalenteripäivät 9407 9087 
Sairauspoissaolot pv/hlö/v 19,39 18,51 
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1.4 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2021 
 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. 
Toteuttamis- ja valvontavastuu on kuntayhtymäjohtajalla sekä tehtäväalueen esimiehillä alaisensa toi-
minnan osalta. Yhtymävaltuusto on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet 19.10.2017 § 45. Sisäi-
seen valvontaan liittyviä määräyksiä sisältyy myös kuntayhtymän hallintosääntöön. 
 
Sisäinen valvonta koostuu 
- sisäisestä tarkkailusta, 
- luottamushenkilöiden suorittamasta seurannasta ja 
- sisäisestä tarkastuksesta. 
 
Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen 
käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet, vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä 
tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtä-
vään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvon-
taa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen 
valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että jäsenkuntien kustannustenjaon perusteena olevat toiminnal-
liset suoritteet kirjataan ajallaan ja oikein palvelut tuottavissa yksiköissä. Seuranta ja tarkistukset teh-
dään kuukausittain palvelusopimuksen toteutumaraportin laadinnan yhteydessä. 
 
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa laajem-
min ja taloudellisen tilanteen osalta kuukausittain. Sisäistä valvontaa auttavat ja helpottavat asianhallin-
nan ja ostolaskujen käsittelyn tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa 
kuin maksuliikenteessäkin.  
 
Vuoden 2021 aikana PoSa on raportoinut toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti talouden vuosi-
kelloa noudattaen. Kesällä 2021 aloitettiin säännöllinen kustannuspaikkakohtainen ylityöseuranta, ja 
ylityömenettelyn ohjeistusta on päivitetty.  
 
Riskienhallinta 
 
PoSan riskienarviointi on suoritettu alun perin järjestelmällisesti vuonna 2012, jonka jälkeen on tehty 
satunnaisia päivityksiä. Aineelliset ja vastuuriskit tarkistetaan vuosittain vakuutusyhtiön edustajan kans-
sa. 1.7.2018 alkaen vakuutusturvaa on tuottanut Protector Forsikring ASA. Kuntayhtymä on vakuuttanut 
henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin se on katsottu järkeväksi. 
 
Toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja osa muutoksista tuo riskin kun-
tayhtymän mahdollisuuksille tuottaa ja tarjota hyvinvointipalveluja kuntalaisille ja muille asiakkailleen. 
Lainsäädännölliset vaatimukset toiminnan laadulle ja resursoinnille ja lisääntyvä valvonta kuluttavat 
sekä henkilöstön että talouden voimavaroja. Suurimpana riskinä on epäsuhta kuntien taloudellisen kan-
tokyvyn ja palvelujen kustannuskehityksen välillä. Merkittävä huolenaihe on myös edelleen henkilöstön 
ja erityisesti erityisosaamista vaativien avainryhmien saatavuus. 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista 2021 
 
PoSan toimintaympäristössä on useita epävarmuustekijöitä, joihin PoSan toimijoilla ei ole merkittävästi 
vaikutusmahdollisuuksia.  
Tämänhetkinen globaali epävarmuustekijä on edelleen koronavirus, jonka arvioidaan vaikuttavan erit-
täin laajasti ja moniin eri osa-alueisiin tulevaisuudessa. Mitä todennäköisimmin taloudelliset vaikutukset 
ylettyvät myös Pohjois-Satakunnan kuntien talouteen, esimerkiksi verotulojen alenemana.  
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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. Palvelujen siirtyessä 1.1.2023 hyvinvoin-
tialueiden vastuulle ja rahoitettavaksi, merkitsee se suurta muutosta myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitusjärjestelmään. Pohjois-Satakunnan kuntien näkökulmasta myös kuntalaisten palveluiden saavu-
tettavuus uudistuksessa on riski, vaikka uudistus pohjautuukin lähellä tuotettujen palveluiden vahvista-
miseen.   
 
Talouden seuranta on vuonna 2021 toteutettu vuosikellon mukaisesti, ja seurannassa on kiinnitetty 
huomiota suoriteperusteen toteuttamiseen. Kuntien taloustiedon raportointi muuttui vuoden 2021 alusta, 
jolloin Valtiokonttorin ylläpitämän Kuntatalouden tietopalveluun alettiin siirtää tietoja konekielisesti 
kvartaaleittain. Muutos on vaatinut uusien ohjelmistotuotteiden testaamista ja käyttöönottoa yhteistyös-
sä ohjelmistotoimittajan kanssa.  
 
Sote-hankkeiden seurantaa varten kehitettiin hankkeiden uusi tuntiraportointilomake, jotta kirjaaminen 
ja hankkeiden raportointi saatiin toteutettua STM:n ohjeiden mukaisesti. Tiedot kerätään ja kustannuk-
set kirjataan kirjanpitoon kuukausittain hanketyön systemaattisen seurannan varmistamiseksi. 
 
PoSan toiminnassa riskit liittyvät henkilöstömäärän vähennykseen ja osaamiseen suhteessa tehtävien 
muutoksiin. Erityisiä haasteita tilinpäätösvuonna 2021 ovat olleet sosiaalipalvelujen siirtyminen väistö-
tiloihin, henkilöstön rekrytointipula laaja-alaisesti useassa terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintayksi-
kössä. Ammatillisen tuen tarve vaikeutuneissa asiakastilanteissa on edelleen kasvava. 
 
Honkajoki ja Kankaanpään kaupungin kuntaliitos v. 2021 alussa toi 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. Tarvikehankinnat suoritetaan suurelta osin 
yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin ja Kankaanpään kaupungin kanssa. Sopimusten hallinta hoidetaan 
asianhallintajärjestelmän sopimusosiossa. 
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 
 

2.1 Hallinto- ja tukipalvelut 
 

Tarkastustoimi 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui kymmenen kertaa. 
Tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy ja vas-
tuutarkastajana JHTT Vesa Keso. 
 
Tarkastuslautakunta: 
Kauko Ylikoski pj 
Kaija Kangas vpj 
Jaana Kovanen 
Katri Lahdensivu 
Pentti Luodetlahti 
Leena Koivunen 
Tapio Rauhala 
 
Talouden toteutuminen 
Talous (1.000 €) TA 2021 TP 2021 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) -22 -16 
Sisäiset erät, tulot 22 16 
Tulos 0 0 
 

Luottamuselimet 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jo-
hon varsinaiset jäsenkunnat valitsevat 20 edusta-
jaa, Kankaanpäästä valitaan kahdeksan ja muista 
jäsenkunnista kolme edustajaa kustakin. Yhtymä-
valtuuston keskeisiä tehtäviä ovat talousarvion ja 
taloussuunnitelman vahvistaminen, toimielinten 
valitseminen ja tilinpäätöksen käsittely. Yhtymä-
valtuusto kokoontui neljä kertaa. 
 
Yhtymähallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta 
sekä mm. sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallituk-
sen esittelijänä toimi kuntayhtymäjohtaja. Yhty-
mähallitus kokoontui 14 kertaa. 
 
Yksilöön kohdistuvien, lähinnä sosiaalitoimen 
alaan kuuluvien viranhaltijapäätösten muutoksen-
hakuelimenä on oikaisuvaatimuslautakunta. Lau-
takunta kokoontui viisi kertaa. 
 

Ympäristöpalvelujen operatiivisesta toiminnasta 
ja hallinnosta vastaa ympäristö- ja terveyslauta-
kunta, johon kuuluu jäsen myös osajäsenkunnasta. 
Lautakunta kokoontui neljä kertaa. Tämän lauta-
kunnan kulut kohdistetaan ympäristöpalvelujen 
hallinnon kustannuspaikalle. 
 
Yhtymävaltuusto: 
Jämijärvi: 
Antero Karppinen, Josefiina Koivunen, Olli Sep-
pälä 
Kankaanpää: 
Keijo Kerola puheenjohtaja, Marjo Koivisto, Ra-
mi Kortteus, Raili Kunnaspuro, Salla Marttila, 
Eevaliisa Toivola, Petri Ylikoski 1. vpj, Kristiina 
Yli-Rajala 3. vpj 
Karvia:  
Kaija Kangas, Veijo Kaskimäki, Voitto Raita-aho 
2. vpj 
Pomarkku:  
Heidi Kyrö-Anttila, Jarkko Lehtolammi, Jouko 
Rosendahl 
Siikainen:  
Eeva Eerikäinen, Arja Lehtinen, Kauko Ylikoski. 
 
Yhtymähallitus: 
Jukka Koskinen, puheenjohtaja 
Heikki Huhtaluoma, 1. varapuheenjohtaja 
Jaakko Aromaa, 2. varapuheenjohtaja 
Satu Jokela 
Petra Mäensivu 
Maritta Uusitalo 
Aulis Vehmasto 
Mervi Ylihonko 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta: 
Mervi Ylihonko, puheenjohtaja 
Kristiina Kotaoja, varapuheenjohtaja 
Hannu Heikintalo 
Ilpo Kiviniemi 
Juuso Raitio 
Minna Grönman 
Timo Mustasilta 
 
Ympäristö- ja terveyslautakunta: 
Mikko Uusitalo, puheenjohtaja 
Janne Paloviita, varapuheenjohtaja 
Sari Liikala-Jalonen 
Jouni Erola 
Sirpa Kuusikoski 
Anne Vastamäki-Ahola 
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Erkki Alakoski 
Tuomas Giers 
Katja Vettenranta 
 
Talouden toteutuminen 
 
Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus 
Talous (1.000 €) TA 2021 TP 2021 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) -50 -33 
Sisäiset erät, tulot 50 33 
Tulos 0 0 
 
Oikaisuvaatimuslautakunta 
Talous (1.000 €) TA 2021 TP 2021 

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

Hallinnon tulosyksikkö 
 
Yleiskuvaus toiminnasta  
 
Hallinnon tehtävänä on tuottaa yhtymävaltuuston 
ja -hallituksen päätöksentekoa varten riittävät 
tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihto-
ehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täy-
täntöönpanosta. Tehtävänä on myös huolehtia 
yleisestä raportoinnista, seurata ja valvoa talouden 
kehitystä, maksuliikennettä ja huolehtia keskite-
tystä henkilöstöhallinnosta ja potilasasiamiestoi-
minnasta. Tulosyksikköön kuuluvat kuntayhtymä-
johtaja, talousjohtaja, talousasiantuntija, henkilös-
töpäällikkö ja hallintosihteeri sekä asumispalvelu-
päällikkö ja hankekoordinaattori. Talous- ja palk-
kahallinnon palvelut hankittiin Sarastia Oy:ltä. 
Jäsenkuntien yhteinen työterveyshuollon hankinta 
kilpailutettiin syksyllä 2021. 
 
Talouden toteutuminen 
 
Hallinnon tulosyksikköön on muilta tulosalueilta 
siirretty 254.000 euron lisämääräraha henkilöstö-, 
kirjanpitopalvelu- ja henkilöstöruokailun kasva-
neiden kulujen kattamiseen.  
 
Talous (1.000 €) TA 2021 TP 2021 

Toimintatuotot (ulk) 28 95 
Toimintakulut (ulk) -1372 -1356 
Sisäiset erät, tulot 1344 1273 
Tulos 0 12 

Työsuojelu ja yhteistoiminta 
Kuntayhtymän henkilökuntaneuvoston, virkistys-
toiminnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarvit-
semat määrärahat on keskitetty kustannuspaikalle 
45011401.  
 
Talous (1.000 €) TA 2021 TP 2021 

Toimintatuotot (ulk) 0 0 
Toimintakulut (ulk) -101 -75 
Sisäiset erät, tulot 101 75 
Tulos 0 0 
 
 

Tukipalveluiden tulosyksikkö 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Tukipalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää 
omalta osaltaan siivous-, väline- ja vaatehuolto-
palvelut, toimistopalvelut, teknisen huollon ja 
lähettipalvelut sekä tietohallintopalvelut. PoSa 
toimii pelkästään vuokratiloissa, joten omaa kiin-
teistöhuoltoa ei ole.  
 
Talouden toteutuminen 
 
Tukipalveluiden tulosyksikköön on muilta tulos-
alueilta siirretty 338.000 euron lisämääräraha 
henkilöstö- ja ICT-palveluiden ennakoitua suu-
rempien kulujen kattamiseen. 
 
Talous (1.000 €) TA 2021 TP 2021 

Toimintatuotot (ulk) 73 185 
Toimintakulut (ulk) -2979 -3081 
Sisäiset erät, tulot 2914 2905 
Poistot -8 -8 
Tulos 0 0 
 
Puhtauspalvelut ja välinehuolto 
Tulosyksikkö huolehtii PoSan toimitilojen huol-
losta ja välinehuollosta 25 työntekijän voimin. 
 
Toimistopalvelut 
Toimistopalveluiden tehtävänä on tuottaa erilaisia 
yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä 
avustavia palveluita koko organisaatiolle. Yksi-
kössä on 16 työntekijää. 
 
Tekninen huolto, materiaalihuolto ja lähetti-
palvelu 
PoSan tekninen huolto toimii yhden vakituisen 
työntekijän varassa tuottaen välineiden ja laittei-
den huolto- ja korjauspalvelua sekä jonkin verran 
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kiinteistöhuoltoa yhteistyössä Kankaanpään kau-
pungin tilapalvelujen kanssa. 
Materiaalihuolto ostettiin Satasairaalan logistiik-
kakeskukselta.  
Lähettitoiminta huolehtii keskitetystä postin ja 
muiden lähetysten kuljettamisesta Kankaanpään 
alueella. 
 
Tietohallintopalvelut 
Tietotekniikan käyttötuki ostetaan PoSaan Kan-
kaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä. Tällä 
hetkellä palvelut tuottaa Netorek Oy. Tukipalve-

luiden tietohallinnossa toimii kolme tietojärjes-
telmäasiantuntijaa vakituisessa työsuhteessa. Hei-
dän tehtävänään on osaltaan huolehtia PoSan tie-
totekniikan toimivuudesta ja tietojärjestelmäko-
konaisuuden toteuttamisesta käyttötuen kanssa, 
käyttäjien hallinnoinnista ja perehdyttämisestä. 
 
Keskitettyjen valtakunnallisten palvelujen vaati-
mat tietoliikenne- ja tukipalvelut tuottaa 2M-IT 
Oy, jossa PoSa on osakkaana. 
 

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

2.2 Sosiaali- ja perhepalvelut  
 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalue vastaa 
perheterveydenhuollon palveluista sekä sosiaali-
huollon palveluista lukuun ottamatta ikäihmisten 
palveluita. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön yksilön, perheen 
ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvoin-
tia, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä ja ylläpi-
täviä toimia, sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä 
tukipalveluja. Sosiaalihuollon palvelut jakautuvat 
yleislainsäädännön mukaan järjestettäviin yleisiin 
sosiaalipalveluihin sekä erityislainsäädännön no-
jalla järjestettäviin erityispalveluihin. PoSassa 
sosiaali- ja perhepalveluiden kokonaisuus jakau-
tuu sosiaalipalveluiden ja perhepalveluiden osa-
alueisiin. Perhepalveluiden osa-alueeseen sisälty-
vät perheiden peruspalveluiden kokonaisuus, jo-
hon kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, perheter-
veydenhuollon palvelut (äitiys- ja lastenneuvola-
toiminnan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuol-
lon palvelut), perheneuvola ja perheoikeudelliset 
palvelut, sekä lastensuojelupalvelut. Sosiaalipal-
veluiden osa-alueeseen sisältyvät puolestaan ai-
kuissosiaalityön sekä vammaispalveluiden ja kehi-
tysvammahuollon palvelut.  
 
Edellisen vuoden tapaan myös vuosi 2021 oli 
monella tapaa poikkeuksellinen Covid-pandemian 
jatkumisen vuoksi. Alkuvuoden ajan sosiaalipal-
veluissa työskenneltiin uudenlaisilla työjärjeste-
lyillä, joissa työtä tehtiin osittain etätyönä ja pal-
veluita järjestettiin osittain etäpalveluina. Tämä 
toimintatapojen muutos toteutettiin nopealla aika-
taululla ja saatiin toimimaan pitkälti ammattitai-
toisen työvoiman joustavuuden avulla.  
 

Sosiaali- ja perhepalveluiden työtä haastoi koko 
alkuvuoden valtakunnallinen sosiaalityöntekijäva-
je, joka on näkynyt erityisesti lapsiperheiden sosi-
aalityön tiimissä ja lastensuojelutiimissä. Mo-
lemmissa tiimeissä on ajoittain ollut avoimia vir-
koja, joita on hoidettu sijaisjärjestelyin, vakituis-
ten sosiaalityöntekijöiden ylitöinä, esimiesvoimin 
ja suorarekrytointina ostopalveluyrityksen kautta. 
Tilaratkaisujen osalta lapsiperheiden sosiaalityön 
ja perheneuvolan muodostama perhekeskuksen 
tiloissa toimiva monialainen perheiden peruspal-
veluiden palvelukokonaisuus on osoittautunut 
hyväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Muutoin 
sosiaali- ja perhepalveluissa jatkettiin työskente-
lyä monin paikoin väistötiloissa. Koko tulosalu-
eella osallistuttiin aktiivisesti Tapalan uusien toi-
mitilojen suunnitteluun. 
 
Alkuvuonna käynnistyi sosiaalihuollon asiakas-
tiedon arkistopalvelun käyttöönottoon ja Kanta-
palveluihin liittymiseen tähtäävä projekti, joka 
kesti koko vuoden 2021 ajan. Projektin aikana on 
päivitetty sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä 
sekä sisällöllisesti että teknisesti vastaamaan kan-
sallisia määrityksiä. Projekti on vaatinut työnteki-
järesurssia ja sen vuoksi on tehty työjärjestelyjä 
erityisesti vammaistiimissä. Lisäksi asiakkuuksien 
siirto uuteen asiakastietojärjestelmään loppuvuo-
den aikana vaati runsaasti resurssia lähes jokaises-
sa tiimissä. Projektiin kuuluu olennaisena osana 
koko sosiaalihuollon henkilöstön kouluttautumi-
nen uuden järjestelmän käyttöön, ja koulutukset 
toteutettiin suunnitellusti marraskuun aikana.  
 
Syksyn aikana toteutettiin koko sosiaali- ja perhe-
palveluissa laaja asiakastyytyväisyyskysely. Kyse-
lyn mukaan asiakastyytyväisyys koko Sopen pal-
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veluissa osoittautui erinomaiseksi (ka. 4,49 as-
teikolla 1-5). 
 
Tulosalueen toiminnallisina tavoitteina olivat 
henkilöstön joustava käyttö ja osaamisen varmis-
taminen tulosalueen sisällä, ryhmätoimintojen 
lisääminen ja digitaalisten palveluiden lisääminen. 
Digitaalisten palveluiden käytön lisääminen otti-
vat erityisen voimakkaan edistysaskeleen nimen-
omaan poikkeustilanteen pakottamana, samoin 
henkilöstön joustava käyttö erityisesti etäpalvelui-
hin siirtymisen muodossa. Ryhmätoimintoja puo-
lestaan ei edelleenkään voitu juurikaan toteuttaa 
koronatilanteen vuoksi. Henkilöstön osaamista 
varmistettiin mm. neuropsykiatristen valmentajien 
kouluttamisella, systeemisen työotteen koulutus-
ten käynnistämisellä ja aktiivisella osallistumisella 
ajankohtaisiin ja tarpeenmukaisiin koulutuksiin. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelut kattavat aikuisille annettavat so-
siaalipalvelut sekä vammais- ja kehitysvamma-
huollon. Yleisluontoisesti todettakoon, että kaikki 
sosiaalipalveluissa 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 annettujen säädösten 
ja määräaikojen puitteissa kustannuskestävällä ja 
laajasti asiakkaan tilannetta edistävällä tavalla.    
 
Sosiaalipalveluissa valmisteltiin jo vuonna 2021 
tulevalle hyvinvointialueelle siirtymistä tilaratkai-
suilla Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen aja-
tuksen mukaisesti Vuonna 2021 sosiaalipalveluita 
integroitiin ja tullaan jatkossa integroimaan lä-
hemmäs sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistä 
kokonaisuutta varaamalla työhuoneita sosiaalipal-
veluiden käyttöön peruspalvelukeskus Tapalasta.  
 
Sosiaalipalvelut jakautuvat kuuteen osa-alueeseen, 
jotka tekevät toisistaan poikkeavaa työtä. Aikuis-
sosiaalityön osalta sosiaalihuoltolain mukaiset 
ilmoitukset ovat valtakunnallisestikin lisääntyneet 
merkittävästi ja asiakkaiden tilanteiden haasteet 
ovat moninaisia Aikuissosiaalityössä näkyvät 
erityisesti pitkään jatkuneet taloudelliset haasteet, 
velkaantuminen, korona-pandemian tuoma epä-
varmuus sekä neuvonnan ja ohjauksen tarve. 
Toimeentulotuen ja erityisesti sen maksatuksen 

muutos on pitkässä linjassa aiheuttanut kriisiyty-
neitä asiakkuuksia, häätöuhkia ja velkaantumista, 
joka on lisännyt aikuissosiaalityön tarvetta. PoSan 
aikuissosiaalityö palvelee kaikkia kuntalaisia 
avoimilla, ilman ajanvarausta toimivilla vastaan-
otoilla jokaisessa kunnassa ja tarve on jatkuva. 
PoSa tarjoaa näiden vastaanottojen avulla matalan 
kynnyksen tukea kaikille kuntalaisille ja erityisesti 
vastaanottoihin on panostettu pandemia-aikana, 
jolloin asiakkaiden ja ennen asiakkaina olematto-
mien tulopohja on heikentynyt merkittävästi odot-
tamatta.  Työikäisten palveluissa on vakiinnutettu 
TYP-toiminta ja osana Tapalan peruspalvelukes-
kukseen siirtymistä pyritty muodostamaan työky-
kytiimi yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Sosi-
aalipalveluissa on panostettu paljon myös pitkäai-
kaistyöttömien palveluiden kattavuuteen, jotta 
asiakkaan tilannetta voidaan aidosti edistää. Li-
säksi sosiaalipalveluissa on rakennettu sosiaalisen 
kuntoutuksen kokonaisuutta asiakkaiden tilantei-
den monialaiseen, kokonaisvaltaiseen arvioimi-
seen. Aktivointisuunnitelmia on laadittu vuonna 
2021 aiempaa runsaammin, määrän ollen vuonna 
2020 235 ja vuonna 2021 411. Laki kuntouttavas-
ta työtoiminnasta muuttui 2021 alusta ja määritteli 
uudet kriteerit kuntouttavaan työtoimintaan ohjau-
tumiselle ja tämä toi mukanaan entistä laajemman 
oikeuden asiakkaalle kieltäytyä toimintaan osallis-
tumisesta ilman sanktioita ja ammattilaisille lain-
mukaisen vaateen määritellä entistä tarkemmin 
asiakkaiden saaman palvelun sosiaaliset indikaati-
ot. Tämä on johtanut siihen, että vaikka aktivoin-
tisuunnitelmia on tehty asiakkaille aiempaa 
enemmän, kuntouttavaan työtoimintaan osallistu-
neita asiakkaita on kohtuullisen vakiintunut mää-
rä, noin 240 asiakasta.    
 
Asiakkaiden välitystilin, nykyisin asiakkaiden 
raha-asioiden hoidon tarve on ollut kasvavaa joh-
tuen nimenomaan asiakkaiden pitkittyneistä ja 
haasteellisista taloustilanteita.  
 
Päihdehuollon laitoskuntoutuksen tarve on ollut 
aleneva vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, 
jolloin laitoskuntoutusvuorokausia oli runsaasti, 
yhteensä 210, 2021 ollen vain 102. Tämä ei kui-
tenkaan vastaa tilannetta, että päihteiden ongel-
makäyttö olisi vähenemässä, vaan pikemminkin 
siirtynyt pandemian vuoksi asiakkaiden koteihin 
ja näin ollen avun hakeminen on maltillisempaa.   
 
Vammaispalveluiden/kehitysvammahuollon pää-
töksenteko on keskitetty Kankaanpäähän vam-
maispalvelun kahdelle sosiaalityöntekijälle ja 
kahdelle sosiaaliohjaajalle. Työtä tehdään liikku-
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valla otteella ja moniammatillisesti työparityötä ja 
verkostoja hyödyntäen. Yhteistyö PoSan vanhus-
palveluiden kanssa on runsasta ja sujuvaa. Lisäksi 
vammaispalveluissa hoidetaan sosiaalihuoltolain 
mukaiset asumissijoitukset. Työnjaollinen muutos 
on tulossa vuonna 2022, jolloin sosiaalihuoltolain 
mukaiset asumissijoitukset siirtyvät suunnitellusti 
työikäisten palveluihin ja omaishoidon tuen pää-
töksenteko vastaavasti vammaispalveluiden osa-
alueelle.  
 
Vammaispalvelujen asiakkaita oli runsaasti, kuten 
PoSan alueella on aina ollut.  Vammaispalvelujen 
kysyntä on jokseenkin stabiloitunut, mutta on 
runsasta. Tämä johtuu ikääntyneen väestön lisään-
tymisestä ja sitä kautta palvelutarpeen kasvami-
sesta. Varsinkin henkilökohtaisen avun kysyntä on 
laajaa, samoin kuljetuspalvelun. Sosiaalihuolto-
lain mukaiset asumissijoitukset ovat asumispalve-
luiden suurin asiakasryhmä. Vammaispalveluissa 
itsemääräämisoikeutta on lisätty lainsäädännön 
kautta ja tavoitteena on asiakkaan palveluiden 
saaminen yleislainsäädännön kautta mahdolli-
simman laajasti. Vammaispalveluissa painopis-
teenä ovat asiakkaiden toimivat palvelukokonai-
suudet ja arjen sujuvoittaminen. Asumispalveluis-
sa asiakkuudet ovat tavanomaisesti pitkiä, koska 
palveluun tullaan yleensä nuorempana kuin esi-
merkiksi vanhuspalveluiden asumispalveluiden 
piiriin. PoSan alueelle on tullut uutta palvelutuo-
tantoa ja asiakkaalle pyritään löytämään aina tar-
vetta mahdollisimman hyvin vastaava asumisyk-
sikkö. Lupavalvontoja tehtiin säännöllisesti. 
Vammaispalveluiden asumisvuorokaudet ovat 
säilyneet tasaisina summan ollen noin 44 000 
asumisvuorokautta vuodessa.  
 
Vuonna 2021 toteutettiin myös kuljetuspalvelui-
den kilpailutus, johon liittyen kilpailutettiin myös 
kuljetuspalveluiden hallinnointipalvelut ja valmis-
tauduttiin uuden järjestelmän käyttöönottoon v. 
2022 alusta lähtien. Hallinnointipalvelun ja siihen 
liittyvien asiakkaiden maksukorttien avulla hoide-
taan jatkossa kuljetusten maksaminen ja laskutus 
sekä saadaan aiempaa laajemmin tietoa kuljetus-
ten toteutumisesta. Hallinnointipalvelun avulla 
kuljetuspalvelun seuranta ja valvonta myös hel-
pottuvat ja mahdollistuvat aiempaa paremmin.  
 
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.  
 
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden 
määrä on vähentynyt, mutta asiakkaiden palvelu-
tarpeet ovat usein laajoja ja moninaisia. Asiakkai-
ta vuonna 2021 on ollut noin 70, kun vuonna 2020 
määrä oli noin 80.  Palvelun tavoitteena on säilyt-
tää asiakkaan toimintakyky ja mahdollistaa kotona 
asuminen.  
 
Henkilöstötilanne sosiaalipalveluissa säilyi tasai-
sena. Työikäisten palveluiden tiimin työntekijät 
osallistuivat oma-aloitteisesti kesällä 2021 valta-
kunnalliseen hyvä työpaikka -kilpailuun. Lisäksi 
sosiaalipalveluihin koulutettiin neuropsykiatrinen 
valmentaja, jonka ammattitaitoa on tarkoitus hyö-
dyntää laajasti asiakastyössä. 
 
Perhepalvelut 
 
 Perhepalvelut jakaantuvat peruspalveluihin ja 
erityispalveluihin. Terveydenhuollon peruspalve-
luita ovat äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu-
terveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon 
palvelut.  
 
Organisaatiouudistuksessa 1.9.2020 perhetervey-
denhuollon palvelut tulivat osaksi perhepalvelui-
den kokonaisuutta ja ne organisoitiin uudelleen ja 
resursoinnissa otettiin huomioon THL:n valtakun-
nalliset suositukset resurssoinnista.  
 
Tämä uudistus on osoittautunut onnistuneeksi 
sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnin ja 
yhteistyön näkökulmasta, kun kaikki perheiden 
sote-peruspalvelut ovat saman johdon alaisuudes-
sa. 
 
Terveydenhoitajaresurssi on ollut pääsääntöisesti 
riittävä, mutta koko vuoden kuormittanut valta-
kunnallinen koronatilanne on lisännyt poissaoloti-
lanteita ja sitä myöden työkuorman kasautumista. 
Tämä näkyy mm. niin, että kouluterveydenhuol-
lossa terveystarkastusten aikatauluissa ollaan vuo-
den 2021 lopulla jäljessä normaalista. Kaikkiaan 
käyntimäärät sekä äitiys- ja lastenneuvolassa että 
erityisesti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 
lisääntyivät vuoden 2021 aikana. 
 
Peruspalveluina perhepalveluissa lapsiperheiden 
sosiaalityön tiimi ottaa vastaan sosiaalihuoltolain 
mukaiset ilmoitukset alaikäisistä sekä lastensuoje-
luilmoitukset. Lapsiperheiden sosiaalityön perus-
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tehtävänä on näiden perusteella tehdä lakisääteiset 
palvelutarpeen arvioinnit sekä hoitaa sosiaalihuol-
tolain mukaiset asiakkuudet. Yhden terveydenhoi-
tajan työpanosta on kohdennettu lapsiperheiden 
sosiaalityön tiimin tueksi ja näin toteutettu laaja-
alaista sekä kokonaisvaltaista perheiden tilantei-
den arviointia tarpeen mukaan, jossa myös ter-
veydenhuollon näkökulma tulee entistä paremmin 
huomioiduksi.  
 
Lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä on kaksi 
sosiaaliohjaajan vakituista virkaa ja kaksi vaki-
tuista sosiaalityöntekijän virkaa. Sosiaalityönteki-
jöiden rekrytointivaikeuksien vuoksi on vuoden 
määräajaksi muutettu toinen sosiaalityöntekijän 
virka sosiaaliohjaajan viraksi. Samanaikaisesti 
virkamuutoksen kanssa muuttui koko tiimin vi-
ranhaltijat. Nämä muutokset ovat vauhdittaneet 
työtapojen ja prosessien uudistamista tiimissä. 
Tämän myötä prosessit ovat tehostuneet ja näin on 
ilmoitusten käsittelyaikoja saatu nopeammaksi ja 
perheiden palvelupolkua sujuvoitettua. 
 
Vuonna 2021 on lastensuojeluilmoitusten määrä 
kasvanut edelleen. Ilmiö on valtakunnallinen ja 
liittynee korona-ajan mukanaan tuomiin ilmiöihin 
yhteiskunnassa. Tämä on näkynyt työmäärän kas-
vuna lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuoje-
lussa. Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 
koko PoSan alueella vuonna 2021 628 kpl (vuon-
na 2020 533 kpl, vuonna 2019 449 kpl). Sosiaali-
huoltolain mukaiset ilmoitukset ja hakemukset 
mukaan lukien käsiteltyjen ilmoitusten ja hake-
musten määrä on ollut yhteensä 771 kpl (2020: 
649 kpl, 2019: 481 kpl). 
 
Perheneuvolapalvelut sisältävät psykologien tut-
kimuksia ja kasvatusneuvonta- ja ohjauspalveluja. 
huhtikuussa 2021 muutettiin perheneuvolan hen-
kilöstörakennetta niin, että perheneuvolassa on 
kolme vakitoista psykologin vakanssia ja yksi 
sosiaalityöntekijän vakanssi. Lisäksi on perheoi-
keudellisissa palveluissa yksi lastenvalvojan vir-
ka. Perheneuvolaan kuuluvat perheoikeudelliset 
palvelut, jotka sisältävät lastenvalvojan palvelut 
kuten isyyden selvitykset, huolto-, tapaamis- ja 
asumissopimukset sekä lausunnot tuomioistuimil-
le ja muille kunnille. Perheneuvolan palveluita on 
saatu vuonna 2021 toteutettua hyvin, vaikkakin 
psykologin tutkimuksiin joutuu edelleen jonotta-
maan. Neuvontapalveluihin on päässyt kohtuulli-
sen nopeasti ja vaikka marraskuusta 2021 alkaen 
perheneuvolassa on ollut yhden psykologin vaje, 
on palveluiden saatavuus pysynyt valtakunnalli-
sesti arvioiden hyvällä tasolla. 

Perheiden peruspalveluita on viety aktiivisesti 
eteenpäin kohti toimivampia palvelupolkuja niin 
prosesseja selkeyttämällä kuin fyysisten tilaratkai-
sujen kautta, THL:n valtakunnallinen perhekes-
kusmalli huomioiden. Koronapandemia on valitet-
tavasti mutta ymmärrettävästi hidastanut kehittä-
mistyötä.  
 
Lastensuojelun kriisiytyneen tilanteen vuoksi 
keväällä 2020 toteutettiin konsulttipalvelu Pro 
Pelagon toimesta lastensuojelun laaja selvitysra-
portti. Raportin pohjalta on tehty aktiivista kehit-
tämistä sen julkaisemisesta lähtien. Avainasemas-
sa tässä kehittämistyössä on ollut johtamisen ra-
kenteiden selkeytyminen sekä vahvistuminen. 
Johtamisen kehittäminen on jatkunut vuonna 2021 
edelleen, havaittujen muutostarpeiden myötä. 
Perhepalveluissa on johtavan sosiaalityöntekijän 
vaihduttua marraskuussa 2021 tehty sisäisiä joh-
tamisen järjestelyjä siten, että erityispalveluina 
lastensuojelun palvelut ovat johtavan sosiaalityön-
tekijän lähijohdossa ja muutoin perhepalveluiden 
palveluiden tiimit ovat perhepalvelupäällikön 
suorassa alaisuudessa. Tämä on ainakin toistaisek-
si vaikuttanut toimivalta ratkaisulta, koska lasten-
suojelu erityisalana vaatii lähijohtamiselta paljon 
ja lähiesihenkilön paneutuminen ja läsnäolo on 
erityisesti lastensuojelun sektorilla tärkeää. Näin 
ollen kaikki perheiden peruspalvelut (eli perhe-
keskuspalvelut) ovat yhden esihenkilön alaisuu-
dessa ja koronapandemian hellittäessä kehittämi-
nenkin mahdollisesti näin sujuvoituu. 
 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on vuonna 
2021 ollut 120 lasta, kun luku on vuonna 2019 on 
ollut 180. Asiakasmäärää on saatu sosiaalityön 
keinoin laskuun, mutta asiakkaiden haasteet ovat 
yhä tiiviimpää, kokoaikaista ja laaja-alaisempaa 
työotetta vaativampia. 
 
Sijaishuollon perhehoidossa hoitovuorokausien 
määrä perhehoidossa on hieman laskenut edelli-
sestä vuodesta, vuonna 2021 on hoitopäiviä ollut 
10 295 (2020 ollut 10 705). Vuoden lopussa per-
hehoitoon oli sijoitettuna 28 lasta. 
 
Sijaishuollon laitospalveluissa tapahtui merkittä-
vää muutosta vuoden aikana. Sijaishuollon tarve 
kääntyi keväällä 2021 nousuun ja yhteensä vuon-
na 2021 on hoitovuorokausia laitospalveluissa 
toteutunut 6491. Laitospalveluiden tarpeen nousu 
tasaantui loppuvuodesta ja kotiutuksia pystyttiin 
tekemään avohuollon tukitoimin. (Hoitovuorokau-
sia on ollut vuonna 2020 yhteensä 4690). Vuoden 
2021 lopussa oli lastensuojelulaitoksissa sijoitet-
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tuna lapsia yhteensä 17. Laitoshoitoon sijoitetut 
lapset ovat pääasiassa teini-ikäisiä, kun perhehoi-
toon sijoitetut lapset ovat pienempiä lapsia. 
 
Erikoislaatuinen vuosi on näkynyt lastensuojelus-
sa lisääntyneenä nuorison levottomuutena, joka on 
vaatinut ajoittain hyvin nopeaa reagointia yksilöl-
lisissä asiakastilanteissa. Yhteiskunnalliset kriisit 
näkyvä sosiaalihuollon kentällä pienellä viiveellä, 
joten koronatilanteen pitkityttyä useamman vuo-
den mittaiseksi, ei olekaan yllättävää, että lasten-
suojelun laitoshoidon tarpeessa on ollut hetkittäis-
tä suurtakin kasvua vuoden 2021 aikana. 
 
Ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen hoitaa 
PoSan alueella Satakunnan sosiaalipäivystys. Päi-
vystykselliset tilanteet hoidetaan erityisellä amma-
tillisella valmiudella ja osaamisella sekä lainsää-
dännön vaatimalla valmiudella. Näin paikallisen 
sosiaalityön työpanos pystytään kohdentamaan 
pitkäaikaisempaan ja suunnitelmalliseen sosiaali-
työhön, jolle on kasvava tarve.  
 
Talouden toteutuminen  
 
Sosiaali- ja perhepalveluiden kustannuspaikat 
pysyivät talousarviossa tai alittivat sen lukuun 

ottamatta lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon 
kustannuksia ja vammaisten asumispalveluiden 
(sisältäen kaikki asumispalvelut lukuun ottamatta 
päihdehuollon asumispalveluita) kustannuksia. 
Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset kasvoi-
vat kasvaneen palvelutarpeen ja perheiden tilan-
teiden kriisiytymisen seurauksena selvästi. Myös 
vammaisten asumispalveluiden kustannukset ylit-
tivät talousarvion. Asumispalveluiden kohdalla 
kyse on tarvetta alhaisemmaksi jääneestä talous-
arviovarauksesta ja kasvaneista yksikkökohtaisista 
kustannuksista. Palvelutarve on pysynyt asumis-
palveluissa vakiona ja asumispalvelusuoritteiden 
määrä lähes samana kuin vuonna 2020. Palvelun-
tuottajien hintojen nousun vuoksi uudet asumis-
palvelusijoitukset ovat huomattavasti kalliimpia 
kuin vanhat, poistuvat sijoitukset, mikä nostaa 
kokonaiskustannuksia.  
 
Tulosalueen menot toteutuivat 111,71%, tulot 
191,96%, nettototeuma oli 107,55%. Henkilöstö-
kulujen toteuma oli 98,18 %, palveluiden ostojen 
119,08%, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 
91,54%, avustusten 97,91% ja muiden toimintaku-
lujen 100,35%. Tulosalueen talousarvio ylittyi 
1.247.725 eurolla.

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

2.3 Ikäihmisten palvelut 
 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu peruspal-
veluilla ohjata ja tukea väestöä omatoimiseen ja 
itsenäiseen selviytymiseen sekä turvata tarpeen-
mukainen hoito ja huolenpito. PoSa- alueen yhtei-
set toimintaohjeet tarkistetaan vuosittain. Ohjeis-
tuksissa painotetaan kuntoutumisen tukemista 
sekä toimintakykyä ja asiakkaan omia voimavaro-
ja tukevaa työotetta kaikissa tulosyksiköissä. 
 
Henkilöstön täydennyskoulutus jatkui edelleen 
rajoitettuna Covid-19-pandemiatilanteen takia. 
Koulutuksia toteutettiin suurelta osin verkkokou-
lutuksina. Oppisopimuskoulutuksia toteutettiin 
aiheina Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimin-
takyvyn tukeminen, näytteenotto. Myös Mapa- 
koulutusta aloitettiin.   
 

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 asuakseen jatkuvaa hoi-
toa ja huolenpitoa. Arvioinnin perusteena on sosi-
aaliohjaajan suorittama arvioiva kotikäynti, toi-
mintakykymittaukset sekä mahdolliset asiantunti-
jalausunnot ja hoitotiedot. Omaishoidon tukea 
myönnetään yhtenäisin kriteerein koko toiminta-
alueella harkinnanvaraisena tukena. Palveluseteli 
ja sijaisomaishoitosopimukset ovat käytössä 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämis-
vaihtoehtona vuorohoidon lisäksi. 
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Kotihoidossa optimointi- ja mobiilijärjestelmä on 
käytössä joka kunnassa. Kotihoito toimii koko 
alueella kahdessa vuorossa 7 päivänä viikossa 
kaikissa kunnissa. Kotihoidon yöhoito toimii 
Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun ja Karvian 
alueilla. Palvelut kohdentuvat edelleen ensisijai-
sesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville 
ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille, sekä tukipalve-
luiden osalta päivätoiminta- ja kylvetyspalvelui-
hin. Ateria- ja turvapalveluita välitetään asiakkail-
le palveluita tuottavien toimijoiden kautta. Sii-
vous- ja asiointipalveluita ohjataan hankkimaan 
yksityisiltä palveluntuottajilta. Kotihoidon yöhoito 
Kankaanpäässä päivystää kotihoidon tiimitiloissa 
ja tekee kotikäynnit sieltä käsin Kankaanpään 
lisäksi Pomarkkuun ja Jämijärvelle. Karvian koti-
hoidon yöhoitaja päivystää Karvian asumispalve-
luyksikössä tehden samalla hoitotyötä tarvittaessa 
myös asumispalveluissa.   
 
Palveluseteli on käytössä omaishoidon lomapäi-
vien lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoi-
dossa sekä asiointipalvelussa. Palveluntuottajat 
voivat ilmoittautua palvelusetelijärjestelmän kaut-
ta tuottajiksi. 
 
Kuntouttava päivätoiminta tukee ikääntyvien ko-
tona asumista ja nopeuttaa asiakkaan kotiutumista 
sairaalahoidosta. Toiminnassa järjestetään toimin-
takykyä ylläpitävää ja edistävää sekä ja kuntoutta-
vaa toimintaa eri kohderyhmille. Päivätoiminta-
jaksot ovat tavoitteellisia, määräaikaisia ja arvi-
oinnin kautta kriteerit täyttäville asiakkaille laadi-
taan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
ma. 
 
Perhehoito toimii edelleen yhden tuottajan voi-
min.  
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelun 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 lyhytaikaishoitona kotona asumisen tu-
eksi, tuettuna asumisena tai tehostettuna palvelu-
asumisena.  
 
Tehostetun palveluasumisen paikkoja ostetaan 
yksityisiltä ja säätiöiden omistamilta tuottajilta 
määrärahojen ja tarpeen mukaisesti. 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Omaishoidon tukea myönnettiin 65 vuotta täyttä-
neistä hoidettavista yhteensä 165 hoitajalle.  
 
Palveluneuvonta ja –ohjaus on erittäin tärkeässä 
roolissa asiakkaan tarpeita ja oikeita, tarpeenmu-
kaisia palvelutarvekokonaisuuksia suunniteltaes-
sa. Palveluneuvonnasta ja palveluneuvojan palve-
luista tarvitaan edelleenkin lisää tiedottamista, 
tarve on ollut edelleen kasvava. Puhelimitse toteu-
tetun palveluneuvonnan määrä lisääntyi Covid-19-
pandemian takia. 
 
Kotiinkuntoutusyksiköiden toiminta ja käyttö käy-
tön tarve on ollut kasvavaa ja asiakasvaihto on 
vaihtelevaa. Tapalan sairaalasta on voitu edelleen 
suhteellisen joustavasti siirtää yksikköihin ne asi-
akkaat, joilla ei ole ollut enää tarvetta lääketieteel-
liselle hoidolle ja tavoitteena edelleen kotona 
asuminen. Yksiköiden asiakkaiden asiakasprofiili 
on ollut moninainen ja jatkossa tarvitaan paikka-
määrän ja henkilöstörakenteen mukaista profiloin-
tia, että toiminta on toiminta-ajatuksen mukaista. 
Covid-pandemian takia lyhytaikaishoitoa on jou-
duttu osin tauottamaan. 
 
Kotihoidossa ikäihmisille on pystytty turvaamaan 
ensisijaiset palvelut lain määräämissä aikarajoissa, 
mutta nuorempien ikäluokkien tarvitsemia palve-
luita ei ole ollut edelleenkään mahdollista antaa 
automaattisesti tarpeen vaatimassa laajuudessa. 
Kotihoidon tarve nuoremmissa asiakasryhmissä 
on lisääntynyt. Kesästä asti hoitohenkilöstön huo-
no saatavuus on tuonut osaltaan myös palveluiden 
myöntämiseen ongelmia. Kaikille asiakkaille ei 
ole pystytty tarpeellista määrää palveluita myön-
tämään. 
 
Palveluohjaus 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 1,8 vrk:n kuluessa. Ko-
tiin annettava palvelu on asiakkaan henkilökoh-
taista hoitoa ja hoivaa, ei kodinhoitoa. 
 
Turvahälytyskäynnit ja muut yöaikana tapahtuvat 
avustuskäynnit järjesteltiin kotihoidon yöhoidon 
aloittamisen yhteydessä uudelleen. Siikaisten 
käynnit toteutettiin edelleen PoSan ja sairaankul-
jetuksen toimesta sekä Karviassa hälytykset hoi-
detaan VPK:n ja PoSan yhteistoimintana. Kan-
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kaanpään, Jämijärven ja Pomarkun turvahälytys-
käynnit hoidettiin koko vuosi kotihoidon toimesta. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa oli 31.12.2021 
säännöllisessä hoidossa 75 vuotta täyttäneitä 192, 
lyhytaikaishoitopaikkoja oli 29. Alle 75-
vuotiaiden osuus ympärivuorokautisessa hoidossa 
lisääntyi hieman vuoden loppua kohden, ollen 
vuoden lopussa 27. Ympärivuorokautisen hoito-
paikan saaminen kesti pääsääntöisesti alle 3 kk, 
odotusajan keskiarvon ollessa 26,8 vuorokautta. 
Odotusaika on pidentynyt 5,8 vuorokaudella edel-
lisvuodesta. Tehostetun palveluasumisen hoito-
henkilöstömitoitus vaihteli yksikkökohtaisesti 
välillä 0,56 -0,62 (suurin Mäntykalliokodin ko-
tiinkuntoutusyksikössä). Kotikuntalain mukaisen 
muutto-oikeuden mahdollistamana on PoSan ul-
kopuolella 10 asiakasta, vastaavasti PoSan alueel-
la on 4 asiakasta muista kunnista. 
 

Talouden toteutuminen 
 
Ikäihmisten palveluiden 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. Toimintojen supista-
minen pandemian vuoksi sekä henkilöstöpula on 
vaikuttanut huomattavasti talouden toteumaan ja 
palkkakustannuksien alenemiseen. 
 
Tulosalueen menot toteutuivat 95,98%, tulot 
98,62%, nettototeuman ollessa 95,98%. Tulosalu-
een talousarvio alittui 717.784 euroa. 
 

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

2.4 Terveyspalvelut  
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Yleistä 
 
Terveyspalvelujen tavoitteena on terveyden edis-
täminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toi-
mintakyvyn säilyttäminen sekä sairauksien ennal-
taehkäisy; jo syntyneen sairauden tai vamman 
mahdollisimman nopea ja asianmukainen diagno-
sointi ja hoito sekä kuntoutus. Äkillisissä sairaus-
tapauksissa pyritään turvaamaan päivystyksellinen 
nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen 
paraneminen. Tavoitteena on pyrkiä tehokkaaseen 
tieteeseen perustuvaan kustannusvaikuttavaan 
hoitoon. 
 
Terveyspalvelut vastaa lääkärien ja hoitajien vas-
taanottotoiminnasta, kiirevastaanotosta ja päivys-
tyksestä, sairaalan, kotisairaalan, lääkinnällisen 
kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminnas-
ta, erikoissairaanhoidollisista, mielenterveys- ja 
päihdepalveluista sekä aikuis- ja seniorineuvola-
palveluista.  
 
Tavoitteena on tuottaa kuntayhtymän alueen 
asukkaille laadukkaat palvelut oikealla tavalla ja 
varmistaa asiakkaan vastaanotolle (lääkäri tai 
hoitaja) pääsy oikeaan aikaan; taata riittävästi 
vastaanottokäyntejä (etätoiminta mukaan lukien) 

ja ESH-palveluita lähipalveluina. Kehitämme 
toimintaa tietoon perustuen, varmistamme, että 
teemme oikeita asioita. Kokeilemme rohkeasti 
erilaisia ratkaisuja sekä seuraamme ja mittaamme 
toimintaamme erilaisilla mittareilla (esim. asia-
kastyytyväisyyskyselyt, suoritemäärät). Tavoit-
teena on työn sujuvuuden ja laadun parantaminen 
ja sitä kautta terveyshyödyn saavuttaminen vä-
hemmillä käynneillä. Sairaalaan akuuttihoidon 
kehittämistä ja kuntoutuksen tehokasta kohdenta-
mista jatketaan, kotisairaalan ja palliatiivisen po-
liklinikan toimintaa laajennetaan. Monipuolisilla 
palveluilla pystytään vastaamaan mielenterveys- 
ja päihdepalvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen. 
Ohjausta ja neuvontaa terveyden edistämiseen ja 
omahoitoon lisätään ja väestöä kannustetaan vas-
tuunottoon omasta terveydestä. Lakien (esim. 
lakisääteiset tarkastukset), asetuksien, viranomais-
ten ohjeiden ja määräysten, toimivien käytäntöjen 
ja asiakasvaatimusten mukainen toiminta toteute-
taan aikarajat huomioiden.   
 
Ostopalveluna järjestetään joitakin erikoissairaan-
hoitoa sairaalassa korvaavia tutkimuksia sekä 
lääketieteellisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä 
(tähystykset, kirurgin, urologin, keuhkolääkärin, 
päihdelääkärin ja geriatrin palvelut, sydämen syk-
keen, verenpaineen rekisteröinti ja uniapneatutki-
mus). Tutkimuspalveluita, kuten kuvantamistut-
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kimuksia ja laboratoriopalveluita, ostamme Sata-
Diagilta. Kotisairaala tuo sairaalatasoista hoitoa 
kotiin silloin, kun sairaus sitä vaatii ja kotitilanne 
sen mahdollistaa. Terveyspalveluiden alla toimii 
sairaala, jossa annetaan akuuttia lyhytaikaishoitoa. 
 
Terveyspalvelujen työntekijät ovat pääosin ter-
veydenhuollon ammattilaisia, ja osalla työnteki-
jöistä on sosiaalihuollon pätevyys. Covid-
pandemia rajoitti edelleen henkilöstön täydennys-
koulutuksia, suurin osa koulutuksista toteutettiin 
verkkokoulutuksina. 
 
Vuonna 2021 edelleen jatkuva Covid-pandemia 
toi haasteita. Tapalan peruspalvelukeskuksen II-
vaiheen remontti ja väistötiloissa toimiminen jat-
kui syksyyn asti. Kiirevastaanoton toiminta pääsi 
palaamaan elokuussa takaisin nykyaikaisiin sanee-
rattuihin tiloihin. Suun terveydenhuolto, fysiote-
rapia, apuvälinekeskus ja välinehuolto toimivat 
uudistuneissa tiloissa. Koronaviruspandemian 
vuoksi varautumista jatkettiin tämäkin vuosi, 
poikkeusoloista alkoi muodostua uusi normaali. 
Talouden seurantaa ja sopeuttamisohjelman nou-
dattamista jatkettiin vuonna 2021. Lukuisiin sote-
hankkeisiin osallistuttiin. 
 
Organisaatiomuutoksen käytäntöön juurruttami-
nen jatkui vuonna 2021. Eri toiminnot pyrittiin 
yhteen sovittamaan niin, että palvelut ovat yhte-
neväiset ja tasalaatuiset koko PoSan alueella. Eri 
tulosalueiden ja sektoreiden yhteistyötä kehitettiin 
tiiviimmäksi, osittain saman katon alla tapahtu-
vaksi, tavoitteena asiakkaan kokonaisvaltainen 
palvelu, mm. palveluneuvontaa ja sosiaalitoimen 
vastaanottoa on keskitetty Tapalaan ja tämä työ 
jatkuu edelleen. 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Covid -epidemiasta huolimatta lääkärien ja hoita-
jien vastaanottotoiminta toimi normaalisti.  
Päivystyksen lääkäripalvelut tuotti Terveystalo 
perjantaista sunnuntai-iltaan. Muuna aikana Po-
San virkalääkärit hoitivat päivystyksen talouden 
sopeuttamistoimenpiteenä. Hoidon tarpeen arvi-
ointia eli triagea kehitettiin, tavoitteena tuottaa 
kiirevastaanoton käynneillä terveyshyötyä poti-
laille. Uutena toimintana alkoi sydänhoitajan vas-
taanotto. Tiimimallin ja monialaisen yhteistyön 
kehittämistyö päästiin aloittamaan pitkään palve-
luita tarvitsevien tiimillä. Tiimimallia laajenne-
taan episoditiimiin v. 2022. Asiakasprosessien 
sujuvuus toteutui suunnitellusti. Lääkäriresurssista 
oli ajoittain pulaa; pulaa korvattiin etälääkäritoi-

minnalla, hoitajavastaanotoilla ja ostopalvelulla. 
Lääkärirekrytointia tehtiin aktiivisesti 
 
Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan ja 
palvelut tuotettiin lähipalveluina erikoistutkimuk-
set mukaan lukien. Laboratorio- ja kuvantamisen 
palvelut ostettiin SataDiagilta. Palveluiden digita-
lisointia jatkettiin (esim. Omaolo, 116117, säh-
köinen Vihta-ajanvaraus koronarokotuksiin ja 
laboratorionäytteenottoon) ja tätä kehitetään edel-
leen. 
 
Avoterveyspalveluja tarjottiin jokaisessa kehys-
kunnassa lähipalveluina. Vastaanottotoimintaa 
lisättiin hoitajavastaanotoiksi mm. lääkkeenmää-
räämishoitajien tehtäviä tarkistamalla ja myöntä-
mällä hoitajille lisäoikeuksia mm. laboratoriomää-
räysten tekemiseen kohdennetusti. Terveyspalve-
lujen lääkäritoiminta tarjottiin osittain omana ja 
osittain ostolääkäritoimintana. Covid-
näytteenotto, tartunnanjäljitys ja rokotukset lisäsi-
vät hoitajakäyntejä huomattavasti. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti tar-
josi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihde-
palveluita PoSan alueen asiakkaille. Yhteistyö eri 
sektoreiden kanssa lisääntyi verkostojen ja sidos-
ryhmien yhteisten asiakkaiden toimesta. Vuoden 
aikana sekä hoitohenkilökunnassa että lääkäreissä 
oli useita muutoksia; työntekijät vaihtuivat, oli 
sairauslomia, virkavapaita, parin viikon sulku 
henkilökunnan korona-altistumisen vuoksi; henki-
lökuntavajetta oli läpi vuoden. Ryhmätoimintoja 
jouduttiin supistamaan sekä koronan että henki-
löstövajeen vuoksi. 
 
Hyvinvointikeskuksen muutto Tapalaan toteutet-
tiin joulukuun alussa. Hoitotarvikejakelulle saatiin 
isommat tilat. Tulevaisuudessa Tapalasta hoide-
taan koko PoSan hoitotarvikejakelu, josta jakelu 
tapahtuu kuntiin. Tavoitteena on ottaa käyttöön 
noutolokerikko palvelemaan asiakkaita omien 
aikataulujen mukaisesti. Erityisesti muistihoito-
työn ja diabeetikkojen jalkahoidon tarve oli edel-
leen kasvava. Muistikoordinaattori koordinoi 
muistihoitotyötä koko PoSan alueella ja konsultoi 
geriatria. Geriatrin konsultaatiot toteutuivat osit-
tain etänä. Koronapandemia lisäsi yhteydenottojen 
määrää ihmisten kokeman yksinäisyyden ja ahdis-
tuksen sekä muistisairauden nopean etenemisen 
vuoksi. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia 
tehtiin kaikissa jäsenkunnissa ja TYP-toiminta on 
vakiintunut. 
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Sairaalan paikkaluvun vähentäminen helmikuussa 
30 (+5) potilaspaikkaan onnistuttiin toteuttamaan 
suunnitellusti tiivistämällä moniammatillista yh-
teistyötä kuntoutuksen, ikäihmisten palveluiden ja 
kotisairaalan kanssa. Lisättiin sekä kotiin vietäviä 
että avohoidon palveluita. Sairaalassa voitiin kes-
kittyä akuuttipotilaiden hyvään ja tehokkaaseen 
hoitoon; hoitojaksot, hoitopäivät ja hoitoajat lyhe-
nivät; hoidimme saman määrän potilaita lyhyem-
mässä ajassa. Eristyspotilaita, covid mukaan lu-
kien, oli paljon hoidettavana. Potilaiden hoitoi-
suus oli yllättävän korkeaa ja hoitajia jouduttiin 
resursoimaan lisää. Kotisairaalan toiminta oli 
tehokasta ja vaikuttavaa ja se tarjosi asukkaille 
sairaalatasoista laadukasta hoitoa kodeissa ja 
asumispalveluyksiköissä. Potilaat hoidettiin oike-
assa paikassa kustannustehokkaasti. Toiminta on 
muuttunut osittain mobiiliyksikön suuntaan. Saat-
tohoitopotilaita oli paljon. Palliatiivisen poliklini-
kan toiminta laajeni. Sairaalan osastolla lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen tarve lisääntyi, koska kuntou-
tukseen panostettiin entistä enemmän. Lääkehoi-
totyön vaativuus lisääntyi. Potilaiden hoitojen 
monimuotoisuus ja vaativat hoidot siirtyvät ene-
nevästi perusterveydenhuollon piiriin. Uutena 
toimintona osastolla toteutettiin osastofarmaseutin 
johdolla laaja-alainen auditointityö, joka on lääki-
tysturvallisuuteen tarkoitettu itsearviointi työkalu. 
Lääkehoidon ohjeistusta parannettiin. Tulevan III-
vaiheen sairaalan rakennushankkeen tarvelähtöi-
nen selvitystyö tehtiin kevään aikana. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta keskittyi 
uuteen D-siipeen. Tämän lisäksi fysioterapeutti on 
toiminut Kotiinkuntoutusyksiköissä Kankaanpääs-
sä ja Karviassa sekä kaksi fysioterapeuttia PoSan 
sairaalaosastolla. Lasten puheterapia toimi entisis-
sä tiloissa ICT-keskuksessa ja aikuisten puhetera-
pia pääsi palamaan entisiin toimitiloihin II- vai-
heen remontin valmistumisen myötä. Toimivia 
fysioterapian tiloja on myös käytetty massaroko-
tustapahtumiin sekä Satasairaalan psykiatrian 
ryhmätoimintoihin. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen koko henkilökunta 
osallistui Satasoten rakenneuudistus hankkeen 
esihenkilöiden ja henkilöstön muutosvalmennuk-
seen syksyllä 2021. Edustus on ollut lisäksi Sata-
kunnan Tulevaisuuden Sotekeskus hankkeen 
(TulSote) osahankkeeseen, Kotiin annettavien 
palvelujen ja nivelrikkopotilaan palveluketjun 
suunnittelussa.  
 
Perusapuvälineiden lainaukset ja palautukset ta-
pahtuivat ainoastaan sote-keskus Tapalan apuväli-

nelainaamosta. Tämä mahdollisti asiakkaan tai 
hänen läheisensä ohjauksen apuvälineen käyttöön 
lainauksen yhteydessä sekä parantanut säädöksillä 
vaadittua potilas- ja laiteturvallisuutta. Apuväli-
neiden puhdistus ja kunnon tarkistus/ palautus-
huollot on tehty keskitetysti maakunnallisessa 
Apuvälinekeskuksessa.  
 
Ostopalveluina hankittujen palveluiden tarve on 
ollut suurempaa kuin mitä määrärahoja on ollut 
käytettävissä. Palveluita on ostettu harkiten ja ne 
palvelut, joita on voitu tuottaa itse, on otettu 
omaksi toiminnaksi. Loppuvuodesta solmittiin 
puitesopimukset vuodelle 2022 lääkinnällisen 
kuntoutuksen ostopalveluista. Vallitsevan tilan-
teen vuoksi fysioterapian ryhmätoimintaa pystyt-
tiin toteuttamaan vain alkuvuonna 2021. Sairaalan 
paikkaluvun pienentäminen ja toiminnan muutta-
minen akuuttiosastoksi on lisännyt fysioterapian 
tarvetta sairaala osastolla ja kotiin kuntoutusyksi-
köissä.  
 
Toimintaterapian asiakaskäynnit toteutuivat kulu-
neena vuonna pääosin vastaanotto- ja osastokäyn-
teinä sekä yksittäisinä kotikäynteinä liittyen asi-
akkaan toimintakyvyn arviointiin arjessa. Var-
haiskasvatuksen puolella ohjauskäyntejä on tehty 
myös päiväkoteihin, esikouluun ja alaluokille. 
Toimintakyvyn arvioinnin ja jatkokuntoutuksen 
lisäksi tehtiin pienapuvälinekartoituksia ja valmis-
tettiin yksilöllisiä ortooseja sormiin/käsiin. 
 
Aikuisten puheterapiaa on koronan asettamissa 
rajoissa tarjottu sairaalan vuodeosastolla ja avo-
vastaanotolla yli 18-vuotiaille. Aikuisten puhete-
rapeutti on osallistunut osa-aikaisesti myös lasten 
puheterapiaan. Pääosa puheterapian asiakkaista on 
aivoverenkiertohäiriöiden tai muiden neurologis-
ten sairauksien aiheuttamia puhe- tai nielemis-
häiriöisiä, joilla ensisijaisesti tutkitaan ja kuntou-
tetaan nielemistoimintoa. Henkilökunnan ohjaus 
on tärkeä osa puheterapeutin työtä. Puheterapiaa 
on annettu sekä yksilö- että ryhmäterapiana. Etä-
puheterapiaa ei ole kuluneena vuonna tarvittu. 
 
Lasten puheterapia-asioita on hoitanut kokoaikai-
nen yhteyshenkilö, vastaanoton hoitaja. Lasten 
puheterapiapalveluissa tehtiin tiivistä yhteistyötä 
PoSan alueen varhaiskasvatuksen erityisopetuksen 
kanssa lasten puheenkehityksen tukemiseksi hyö-
dyntäen verkostoitunutta osaamista. Osa-aikainen 
puheterapeutti saatiin rekrytoitua lasten puhetera-
piapalveluihin syksyllä 2021. Lasten puheterapia 
toteutui ostopalveluna, osa-aikaisella puhetera-
piaresurssilla ja osittain aikuisten osa-aikaista 



26 (52) 

puheterapiaresurssia käyttämällä. Lasten puhete-
rapian tarve on ollut suurta. PoSan omia osa-
aikaisia puheterapiaresursseja on käytetty tilan-
teissa, joissa etäarvio tai terapia eivät ole olleet 
mahdollisia.   
 
Suun terveydenhuollossa väestön kokonaishoito 
on toiminut hienosti ja paljon palveluita tarvitse-
via potilaita on hakeutunut enemmän hoitoon. 
Alueen hiipunut yksityissektorin toiminta on työl-
listänyt paljon. Covid-tilanteesta sekä akuutin 
henkilöstövajeen takia aktiivinen ehkäisevä toi-
minta vanhainkodeissa ja kotihoidon mukana on 
ollut vähäistä, jäimme tavoitteista tällä osa-
alueella. Lasten ehkäisevä hammashoito on jäänyt 
vähemmälle rajoitusten takia. Eskareiden ehkäise-
vän työn messut saatiin järjestettyä. Pysyimme 
hoitotakuussa, ja olemme pystyneet luopumaan 
hoitojonoista toiminnan muutoksella, mutta kii-
reettömän hoidon tarkastukset menivät edelleen 
noin viiden kuukauden päähän yhteydenotosta. 
Tehostettu hygienia sekä nuori vastavalmistunut 
henkilöstö ovat lisänneet potilasaikojen pituuksia 
ja potilaskäynnit ovat vähentyneet. Suun tervey-
denhuollon toiminta on tarjottu lähes kokonaan 
omana toimintana vuonna 2021 kevään kolmen 
kuukauden ajanjaksoa lukuun ottamatta. 
 
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Vuosi 2021 oli isojen ja haastavien muutosten 
vuosi. Covid-19-pandemia jatkui ja uusia tauti-
ryppäitä ja korona-aaltoja tuli tasaisesti läpi vuo-
den. Valtakunnalliset ja alueelliset ohjeet muut-
tuivat tiheästi näytteenotossa, tartunnanjäljitykses-
sä, rokotuksissa, suojautumisessa ja hoidossa vie-
den resurssia perustehtävistä ja vaativat jatkuvaa 

kokoustamista ja uuden oppimista ja aikaansaivat 
isot ja täysin odottamattomat kustannukset, joihin 
talousarviossa ei osattu varautua. Asiakasmaksu-
lain päivityksessä 1.7.2021 hoitajakäyntien asia-
kasmaksu poistui ja maksutuotot laskivat. 
 
Kustannuspaikoilla pysyttiin kohtalaisen hyvin 
suunnitelluissa budjeteissa huomioiden poikkeuk-
sellisen Covid-tilanteen jatkuminen, joillakin alu-
eilla ylitettiin budjetoitu määräraha, ja joillakin 
alitettiin. Covid-epidemian, muuttuneiden olosuh-
teiden ja lääkäripulan vuoksi suoritemäärät laski-
vat, etenkin päivystystoiminnassa ja ajanvaraus-
vastaanotossa, ja tulot jäivät toivotusta. Palkka-
kustannukset ovat terveyspalveluiden suurin me-
noerä. Hoitajavastaanottoa ja etälääkäritoimintaa 
lisäämällä, päivystyspalveluja osittain omana toi-
mintana tuottamalla, sairaalan paikkojen vähen-
tämisellä, hoidon muuttamisella akuutimpaan ja 
kuntouttavaan suuntaan, kotisairaalan toimintaa 
lisäämällä sekä suun terveydenhuollon palvelujen 
tuottaminen omana toimintana ja siihen liittyvät 
oheistoimet tuottivat taloudellista tulosta, mutta 
ylijäämäiseen tulokseen päästiin vasta Covid-
pandemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin myön-
netyn valtion koronatuen avulla n. 1.4 M€. 
 
Suun terveydenhuolto pysyi budjetissaan, vaikka 
asiakasmaksutuotot pandemian ja henkilöstöva-
jeen vuoksi jäivät toivotusta. Rakennushankkeen 
yhteydessä budjetoidut leasingkulut ylittyivät. 
 
Tulosalueen menot toteutuivat 105,52% talousar-
vioon verrattuna, tulot olivat 190,23% ja nettoto-
teuma 90,62% talousarvioon verrattuna. Tulosalu-
een talousarvio alittui 1.462.950 euroa. 
 

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

TASEYKSIKÖN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
2.5 Ympäristöpalvelut 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 
Ympäristöpalvelut vastaa ympäristöterveyden-
huollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) 
järjestämisestä seitsemän kunnan alueella sekä 
ympäristönsuojelun järjestämisestä kuuden kun-
nan alueella. Ympäristöpalveluiden toiminta on 
lakisääteistä ennaltaehkäisevää viranomaistoimin-
taa, jonka tarkoituksena on väestön ja elinympä-
ristöjen terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. 
 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäpalvelut ja 
erityisesti ympärivuorokautinen päivystys isolla 
alueella toimi edelleen hyvin, vaikka erillistä 
pieneläinpäivystyksen takapäivystyssopimusta ei 
enää ole. Tavoitteena on ollut tasapuolisen palve-
lun tarjoaminen koko alueella ja siinä on onnistut-
tu. Valvontaeläinlääkärin suoritteet toteutuivat 
myös erittäin hyvin lyhennetystä työajasta huoli-
matta. Vuoden lopussa onnistuttiin rekrytoimaan 
toinen valvontaeläinlääkäri paikkaamaan osa-
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aikaisuutta ja kokemukset yhteistyöstä olivat erit-
täin positiivisia. Parityöskentely paransi merkittä-
västi valvontatyön mielekkyyttä.  Koko vuoden 
aikana eläinlääkinnästä ei tullut yhtään asiakasva-
litusta.  
 
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui 
hyvin (98,75 %). Toteumaprosentissa on huomioi-
tu vuoden aikana tulleet muutokset asiakaskun-
nassa. Vuoden 2021 aikana elintarvikevalvonnan 
kohteista lopetti toimintansa 44 kohdetta kun vain 
13 aloitti. Tarkastustoimintaa jatkettiin poikkeus-
oloista huolimatta ja tavoitteissa pysyttiin. Ter-
veysvalvonnassa tulee jatkuvasti myös valvonta-
suunnitelman ulkopuolisia tehtäviä, joita ei voida 
etukäteen suunnitella. Myös nämä suunnittelemat-
tomat tehtävät saatiin hoidettua vuoden aikana. 
Vuoden aikana käsiteltiin 1 päätös, 2 lausuntoa ja 
37 ilmoitusta. 
 
Ympäristönsuojelussa on kaksi viranhaltijaa, jotka 
hoitavat kuuden kunnan tehtävät. Maa-
ainestarkastusten 36 kpl, (50 %) lisäksi valvonta-
suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui 15 
kpl, (75 %). Ne suunnitellut louhinta- ja murs-
kauskohteet jäivät tarkastamatta, joissa ei ollut 

toimintaa vuoden 2021 aikana. Muita tarkastus-
käyntejä tehtiin vuoden aikana yhteensä 28 kpl. 
Vuoden aikana käsiteltiin 12 lupaa, 34 päätöstä, 
43 ilmoitusta (joista ei tehdä erillistä päätöstä), 1 
rekisteröinti ja 13 lausuntoa. 
 
Päätavoitteena ympäristöpalveluissa oli kaikkien 
toimintojen ja perustehtävän turvaaminen poik-
keuksellisista oloista huolimatta. Tässä onnistut-
tiin hyvin. Henkilökunta toimi mallikkaasti eikä 
työyhteisöissä ollut poissaoloja. 
 
Loppuvuodesta tehtiin nettipohjainen asiakastyy-
tyväisyyskysely, johon vastauksia saatiin vain 46 
kpl. Asteikolla 1-4 ympäristöpalveluiden yh-
teiseksi tulokseksi tuli 3,4. 
 
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Taloudelliset tavoitteet toteutuivat poikkeukselli-
sesta vuodesta huolimatta hyvin. Budjetti ei ylit-
tynyt. Suurin menoerä on henkilöstön palkkausku-
lut. Ostopalveluita ei ole. Tulosalue noudatti tark-
kaa talouden seurantaa. 
 

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

Tulosalue Hallinto- ja tukipalvelut  
Tilivelvollinen Talousjohtaja    
      
Palveluajatus    
Tukipalvelut tuottaa operatiivisia asiakaspalvelujen tulosyksiköiden tarvitsemia tilojen huoltoon, tek-
niseen huoltoon, tietoliikenteeseen ja tietopalveluihin liittyviä palveluja sekä toimistopalveluja kun-
tayhtymässä 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. Yleisesti toiminnan kehittäminen säästötavoitteiden mukaisesti 
3. Tapalan toimitilojen uudelleenorganisointi remontin edetessä 
4. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan - ja Sote-rakenneuudistusta tukevaan alu-
eelliseen valmisteluun osallistuminen. 
5. Johtamis- ja laatujärjestelmän päivitys 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen    
1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämistä on toteutettu Satakunnan alueellisen yhteistyö-
suunnitelman mukaisesti: mm. tekstiviestiajanvaraus, Omaolo, koronarokotustodistus. Sosiaalipalve-
luiden asiakastietojärjestelmä päivitettiin Kanta-yhteensopivaksi. 
2. Siivoustyön mitoitus on viety käytäntöön vuoden 2021 aikana.  
3. Tapalan III-rakennusvaiheen toiminnallinen tarveselvitys on valmistunut joulukuussa 2021. 
4. Sote-rakenneuudistuksen työryhmiin on PoSasta osallistunut 158 työntekijää (3901 tuntia) ja tule-
vaisuuden sote-keskuksen työryhmiin 54 työntekijää (2065 tuntia).  
5. Johtoryhmän kokoustyöskentelyä on kehitetty, mutta johtamis- ja laatujärjestelmän päivittäminen 
ei ole toteutunut. Syksyllä 2021 käynnistyneeseen Satakunnan hyvinvointialueen valmistelutyöhön 
on osallistunut 8 henkilöä (294 tuntia). 

 
Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit     TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Puhtauspalvelut         
Huollettu pinta-ala m2   18400 18400 19875 
Kohteita (rakennukset, tilat)   18 18 18 

         
Tietohallinto         
Työasemia   404 401 420 

         

         
Talous (1.000 €)     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
Toimintatuotot (ulk)   234 101 281 
Toimintakulut (ulk)   -3651 -3835 -4492 
Sisäiset erät   3450 3742 4219 
Poistot   -47 -8 -8 
Tulos   -14 0 0 
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Tulosalue Sosiaali- ja perhepalvelut      
Tilivelvollinen Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja  
      
Palveluajatus      

Sosiaali- ja perhepalveluiden tavoitteena on tuottaa kuntalaisille oikea-aikaiset, laadukkaat ja kus-
tannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen periaatteella. 
Palvelualue tuottaa sosiaalipalvelut kaikenikäisille sekä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ja koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon palvelut. 

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 on vakiinnuttaa perheiden peruspalveluiden tiimin toiminta 
perheiden monialaisessa tukemisessa sekä systeemisen ajattelun käyttöönotto perhepalveluissa. 
Tavoitteena on entisestään kehittää kotiin annettavia palveluita ja ryhmätoimintoja.   

Toiminnalliset tavoitteet     

Henkilöstötilanteen vakauttaminen ja osaamisen varmistaminen tulosalueen sisällä, ryhmätoiminto-
jen lisääminen, digitaalisten palveluiden lisääminen. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen     

Henkilöstötilanne on pysynyt kohtalaisen vakaana. Virkojen ja toimien täytössä on toimittu olemassa 
olevien prosessien ja ohjeistusten mukaan. Avoimiin tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita. Sosiaali-
työntekijöiden virkojen täyttö on edelleen ollut haastavaa johtuen valtakunnallisesta sosiaalityönteki-
jävajeesta. Rekrytoinnin avuksi perhesosiaalityöhön tuli käyttöön ns. rekrytointilisä vuoden 2022 lop-
puun asti. Osaamista vahvistettiin mm. nepsy-valmentajien koulutuksella, lisäksi koko sosiaalihuollon 
henkilöstö koulutettiin uuden sosiaalityön ohjelmiston käyttöön. Ryhmätoimintojen lisääminen ei ollut 
koronatilanteen vuoksi mahdollista. Sen sijaan koronatilanne lisäsi digitaalisten palveluiden käyttöä 
huomattavasti. Palveluiden toteutuksessa lisättiin voimakkaasti etäpalveluiden osuutta erityisesti 
kevään aikana ja otettiin nopealla tahdilla käyttöön erilaisia digitaalisen työn välineitä. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit     TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmat   275 450 415 
          

Päihdehuolto          
asumispäivät    4000 3990 4097 
laitoshoito, vrk    210 700 102 

          
Vammaispalvelut/asumispäivät    44716 46000 44708 

          
Kehitysvammapalvelut/asiakkaat    115 115 137 

          
Omaishoidontuki alle 65v    104 75 76 

         
Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut         
Äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvo-
la/käynnit    4640 5000 4768 

          
Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut         
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto/käynnit    4541 6200 5427 

          
Perheneuvola          
Asiakkaita keskimäärin vuodessa    47 54 48 

          
Perheoikeudelliset palvelut, Lastenvalvoja          
Vahvistetut sopimukset    279 330 324 

          
Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut         
Avohuollon asiakkaina olleet vuoden aikana (lasten ja nuor-
ten lkm) 180 160 120 

          
Palvelutarpeen arviointi           
Lastensuojeluilmoitukset vuoden aikana tulleet (ilmoitusten 
lkm)   533 573 628 
SHL-ilmoitusten lukumäärä    42   32 

          
Sijoitus kodin ulkopuolelle, perhehoito         
Asiakkaita palvelussa    29 30 28 
Hoitopäivät vuoden aikana    10750 10867 10295 

          
Sijaishuollon laitospalvelut         
perhekodit, ls-laitokset, muu laitoshoito/asiakkaat  12 20 17 
Hoitopäivät vuoden aikana     4690 5920 6491 

          
Jälkihuoltopalvelut          
Jälkihuollossa olleiden lasten ja nuorten lukumäärä vuoden 
aikana 35 29 35 

      
Talous (1.000 €)     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
Toimintatuotot (ulk)    21591 17395 19142 
Toimintakulut (ulk)    -21068 -16905 -18762 
Sisäiset erät    -523 -490 -380 
Poistot    -1 0 0 
Tulos    -1 0 0 
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Tulosalue Ikäihmisten palvelut 
Tilivelvollinen Vanhuspalvelujohtaja  

      
Palveluajatus      

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille, kotihoito 24/7, kotona asumista 
tukevat palvelut, kuntouttava päivätoiminta, perhehoito, tuettu palveluasuminen ja tehostettu palvelu-
asuminen 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 asuminen kotona tai kodinomaisesti järjestettynä. 

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, ikäihmisten sosiaalityö. 
2. Kotona pärjääminen erilaisten asiakaskohtaisten tukipalveluiden avulla, asiakas- ja palveluohjaus, 
asiakkaan kotona jaksamisen tueksi myös ympärivuorokautinen kotihoito. 
3. Kotiinkuntoutusyksikön laajenevan toiminnan 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. Sähköinen 
järjestelmä neuvonnan, ohjauksen, palvelutarpeen arviointiin ja lyhytaikaishoitoon suunnitteilla. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen    

1. Ensisijaiset palvelut on pystytty toteuttamaan, joissakin tapauksissa supistetussa laajuudessa. 
Yhteistyö yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa on kärsinyt vallitsevan tilanteen johdosta. 
2. Asiakas- ja palveluohjauksen resurssia on vahvistettu virkanimikemuutoksien avulla, ympärivuoro-
kautinen kotihoito on saatu käynnistettyä yhtä PoSan jäsenkuntaa lukuun ottamatta.  
3. Kotiinkuntoutusyksikkö toiminut nyt laajennettuna kahdessa yksikössä. Toimintaa haitannut osin 
huono henkilöstösaatavuus ja pandemiatilanne.  
4. Täydennyskoulutuksia kohdennettu erityisesti kehittämiseen.  
5. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto neuvotaan ja ohjauksen tarpeisiin ei toteutunut, palvelutar-
peen arviointiohjelman käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Kotihoito         
 -omaishoidon tuki 65-74v   54 45 39 
 -omaishoidon tuki 75v >   148 115 115 
 -uudet sopimukset/v   48 90 56 
Kotihoito         
 -kotihoidon palveluiden piirissä yli 75v (säännöllinen) 15,6 % 13,8 % 16,8 % 
 -asiakkaat (säännölliset,tilapäiset)   1 312 1 800 1 291 
 -tunnit, kokonaistunnit (tuote)   192 500 187 200 175 724 
     
Tukipalvelu, asiakkaat (ei turva- ja ateriapalvelu)  147 210 245 
      
Asumispalvelu         
 -asumispalveluiden piirissä yli 75-v (tehostettu)  7,98 % 8,5 % 6,9 % 
 -asumispalvelupäivät (sis.tuettu asuminen+lyhytaikaish) 53 603 50 505 44 895 
 -ostopalvelu, palvelupäivät   51 119 57 960 56 465 

         

         
Kysyntä ja laajuustiedot     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
Asiakkaat         
75-vuotta täyttäneiden määrä   2796 2796 2755 

         

         
Talous (1.000 €)     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
Toimintatuotot (ulk)   21813 23148 22421 
Toimintakulut (ulk)   -20464 -21967 -21014 
Sisäiset erät   -1344 -1181 -1407 
Poistot   -5 0 0 
Tulos   0 0 0 
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Tulosalue Terveyspalvelut 

Tilivelvollinen Ylilääkäri     
      
Palveluajatus      
Terveyspalvelut huolehtii lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminnasta, kiirevastaanotosta ja päivys-
tyksestä sekä sairaalan, kotisairaalan, lääkinnällisen kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toimin-
nasta sekä erikoissairaanhoidollisista, psykososiaalisista ja aikuis- ja seniorineuvolapalveluista. Ta-
voitteenamme on tarjota kuntayhtymän alueen asukkaille laadukkaat palvelut sairauksien hoidossa ja 
ennaltaehkäisyssä sekä kannustaa ja valmentaa potilaita hoitamaan itseään hyvin.  Ostopalveluna 
järjestämme joitakin erikoissairaanhoitoa sairaalassa korvaavia tutkimuksia sekä lääketieteellisiä 
tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä (tähystykset, kirurgin, urologin, keuhkolääkärin ja geriatrin palvelut, 
sydämen sykkeen, verenpaineen rekisteröinti ja uniapneatutkimus). Tutkimuspalveluita, kuten kuvan-
tamistutkimuksia ja laboratoriopalveluita, ostamme SataDiagilta.  Kotisairaala tuo sairaalatasoista 
hoitoa kotiin silloin kun sairaus sitä vaatii ja kotitilanne sen mahdollistaa. Terveyspalveluiden alla toi-
mii sairaala, jossa annetaan akuuttia lyhytaikaishoitoa. Terveyspalvelujen työntekijät ovat pääosin 
terveydenhuollon ammattilaisia, ja osalla työntekijöistä on sosiaalihuollon pätevyys. 

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella    
1. asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 
yhteistoiminta-alueella; kaikki tekemisemme perustuu asiakkaan tarpeeseen 
2. palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen, 
3. lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus yhteistoiminta-alueella; asiakkaan ääntä kuullaan palvelu-
jen tuottamisessa 
4. korkean palvelun laadun säilyttäminen, toiminnan ja asiakastyytyväisyyden parantaminen 
5. kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta yhdessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa käy-
tävän vuoropuhelun avulla, 
6. talouden seuranta, kustannuksiin vaikuttaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen 
7. palvelujen saatavuudella tuetaan yhteistoiminta-alueen elinvoimaisuutta 
8. mielenterveys- ja päihdepalveluiden lisääminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 
9. digitaalisten palvelujen / sähköisen asioinnin lisääminen 
10. henkilökunnan tieto-taitotason ylläpitäminen sisäisin ja ulkoisin koulutuksin 
11. henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauslomien vähentäminen 

Toiminnalliset tavoitteet      
Terveyspalveluissa tavoitteena on terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimin-
takyvyn säilyttäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Jo syntyneen sairauden tai vamman osalta 
tavoitteena on mahdollisimman nopea ja asianmukainen diagnosointi ja hoito sekä kuntoutus. Äkilli-
sissä sairaustapauksissa pyritään turvaamaan päivystyksellinen nopea apu sairastuneelle ja mahdol-
listaa pikainen paraneminen. Terveyspalvelut tarjoavat erikoissairaanhoitoon kuuluvia tutkimuksia ja 
hoitoa lähellä kuntalaisen omaa asuinpaikkaa. Kotisairaalatoiminnan avulla tarjotaan sairaalatasoista 
hoitoa asiakkaalle kotiin. Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa kuuluu 
myös keskeisiin tavoitteisiin. 
Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimi-
suutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä.  
Suun terveydenhuollon tavoitteena toimikaudella on tuottaa suun terveydenhuollon palvelut laaduk-
kaasti ja kustannustehokkaasti koko kuntayhtymän alueella, omana toimintana. Perustoimintamme 
on ennaltaehkäistä ja hoitaa kuntalaistemme suun terveyttä ja näihin liitoksissa sairaudet. Erityisesti 
panostamme suunnitelmalliseen ehkäisevään toimintaan niin lasten, nuorten, erityistä tukea tarvitse-
vien aikuisten kuin vanhustenkin piirissä. 
 
Tavoitteena on tuottaa laadukkaat palvelut oikealla tavalla ja varmistaa asiakkaan vastaanotolle (lää-
käri tai hoitaja) pääsy oikeaan aikaan; riittävästi vastaanottokäyntejä (etätoiminta mukaan lukien) ja 
ESH-palveluita lähipalveluina. Toiminnan kehittäminen tietoon perustuen, varmistamme, että teemme 
oikeita asioita, tartumme asioihin nopeasti, kokeilemme rohkeasti erilaisia ratkaisuja, seuraamme ja 
mittaamme toimintaamme erilaisilla mittareilla (esim. asiakastyytyväisyyskyselyt, suoritemäärät) ja 
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työn sujuvuuden ja laadun jatkuva parantaminen. Potilaiden hyvä tutkimus, hoito ja kuntoutus oike-
assa paikassa ihmisarvoa kunnioittaen ja potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Sairaalaan akuutti-
hoidon kehittäminen ja kuntoutuksen tehokas kohdentaminen. Kotisairaalan ja palliatiivisen poliklini-
kan toiminnan laajentaminen. Vastataan monipuolisilla palveluilla mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
lisääntyneeseen tarpeeseen. Ohjausta terveyden edistämiseen ja omahoitoon lisätään ja korostetaan 
vastuunottoa omasta terveydestä. Lakien (esim. lakisääteiset tarkastukset), asetuksien, viranomais-
ten ohjeiden ja määräysten, toimivien käytäntöjen ja asiakasvaatimusten mukainen toiminta aikarajat 
huomioiden. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen    
Terveyspalveluissa toiminta jatkui monien muutosten keskellä edellisen vuoden tapaan: peruspalve-
luiden tuottamisen rinnalla jatkettiin sopeuttamistoimenpiteitä, työskenneltiin väistötiloissa, suunnitel-
tiin saneerauksen III-vaihetta tarvelähtöisesti, jatketiin covid 19 -pandemian torjuntatoimia hybridistra-
tegian mukaisesti, työstettiin covidin III ja IV-aaltoja, aloitettiin valmentamaan henkilökuntaa mo-
niammatillisen tiimityön malliin, osallistuttiin lukuisiin sote-hankkeisiin. Muutokset olivat haastavia ja 
lisäsivät merkittävästi viran- ja toimenhaltijoiden tehtäviä ja työmäärää. Erityisesti covid-toimet näky-
vät toteutuneissa suoritteissa hoitajavastaanotolla ja aikuis- ja seniorineuvolassa. 
Lääkärien ajanvarausvastaanottokäyntien rinnalle lisättiin etälääkärivastaanottoa. Palvelujen tuotta-
minen konsultaatioina oli tehokasta ja tarvittavat palvelut saatiin järjestettyä. Avoterveyspalveluja 
tarjottiin lähipalveluina. Vastaanottotoiminnan hoitajavetoisuutta lisättiin. Lääkärirekrytoinnissa emme 
onnistuneet toivomallamme tavalla. Alku- ja loppuvuoden lääkäripula näkyy suoritteissa, samoin epä-
varmuus covid-epidemian kehittymisestä. Ostolääkäritoimintaa lisättiin.  
Päivystys- ja kiirevastaanoton suoritteita saatiin suunnitellusti laskemaan n. 10 % kehittämällä hoidon 
tarpeen ja kiireellisyyden arviointia valtakunnallisten ohjeiden ja päivystysasetuksen mukaisiksi ta-
voitteena potilaan saama terveyshyöty, laadukas ja kustannustehokas hoito ja potilasturvallisuus. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintakäytäntöjä sovitettiin uusiin käytännöllisiin tiloihin ja toiminta 
tehostui. Onnistuttiin toiminnan tehokkaassa kohdentamisessa. Kesäkuukausien aikana fysioterapian 
jono saatiin purettua. Sairaalan fysioterapiakäynneissä oli nousua. Lasten puheterapiaa ostopalvelu-
na hankittiin arvioitua enemmän.  
Suun terveydenhuollossa tehostettu hygienia sekä nuori/vastavalmistunut henkilöstö lisäsivät poti-
lasaikojen pituuksia ja potilaskäynnit vähenivät. Ehkäisevä hammashoito jäi suunnitellusta. Hoitota-
kuussa pysyttiin. 
Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan ja palvelut tuotettiin lähipalveluina erikoistutkimukset 
mukaan lukien. Geriatrin palvelut tuotettiin osittain etäpalveluina. Laboratorio- ja kuvantamisen palve-
lut ostettiin SataDiagilta. 
Sairaalan vuodepaikkojen vähentäminen toteutettiin suunnitellusti tiivistämällä moniammatillista yh-
teistyötä kuntoutuksen, ikäihmisten palveluiden ja kotisairaalan kanssa. Sairaalassa keskityttiin 
akuuttipotilaiden hoitamiseen. Ajoittaisilta ruuhkahuipuilta ei vältytty, potilaita hoidettiin ylipaikoilla ja 
potilaat olivat raskashoitoisia. Jatkohoidon palvelumaksuja muodostui. Kotisairaalan ja palliatiivisen 
poliklinikan toimintaa laajennettiin tarjoten kuntalaisille sairaalatasoista hoitoa kodeissa ja asumispal-
veluyksiköissä (suoritteet nousivat 18 %). 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmätoimintoja jouduttiin supistamaan koronan kokoontumisra-
joitusten vuoksi. Pitkien poissaolojen ja useiden henkilöstömuutosten vuoksi suoritteissa ei saavutet-
tu suunniteltua nousua. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit   TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Lääkärien ajanvarausvastaanotto / käynnit ja puhelut 16168 16100 15564 
         

Lääkäri ja sairaanhoitopalvelut päivystyspotilaille  8344 10600 7672 
         

Hoitajavastaanotto   18886 14350 26629 
         

Suun terveydenhuolto   27025 26670 26244 
         

Lääkinnällinen kuntoutus    6064 7290 7347 
- aikuisen puheterapiakäynnit   142 200 187 
- toimintaterapiakäynnit   365 500 384 
- lasten puheterapia       1119 

         
Erikoissairaanhoidolliset palvelut    1630 2000 1164 
- tuotettuja toimenpiteitä:         

colonoskopia   224 220 220 
gastroskopia   186 220 190 

urologin konsultaatio   220 260 232 
toimenpideosasto puh.konsultaatioita   1273 150   

muut kirugin vastaanottokäynnit   92 110 153 
geriatrin vastaanottokäynnit   110 110 86 

geriatrin konsultaatiot   723 600 848 
geriatrin sairaalakäynnit   153 180 71 

EKG-holter    163 165 166 
Unirekisteröinti   168 180 178 
RR-holter   15 25 5 

         
Sairaala / hoitopäivät   11654 12980 10014 

         
Kotisairaala / käynnit   3949 4160 4667 

         
Aikuis- ja seniorineuvola / käynnit   17085 23210 52021 

         
Psykososiaaliset palvelut / käynnit   4056 8070 5445 

      
Talous (1.000 €)     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
Toimintatuotot (ulk)   14738 18370 19143 
Toimintakulut (ulk)   -13193 -16356 -16758 
Sisäiset erät   -1514 -1996 -2364 
Poistot   -25 -18 -21 
Tulos   5 0 0 
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Tulosalue   Ympäristöpalvelut  
Tilivelvollinen Terveysvalvonnan johtaja  
      
Palveluajatus      

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella    

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien ja prosessien priorisointi siten, että valvontasuunni-
telma toteutuu epidemia-ajasta huolimatta. Lainsäädännön mukaisiin uusiin tehtäviin pe-
rehtyminen. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen sekä valvontakäytän-
töjen 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. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen 100 %.  
2. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen ja toteuttaminen 100 %. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen    

1. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttamisessa onnistuttiin hyvin, 
toteuma oli vuoden aikana tulleet muutokset valvontakohteisiin huomioiden 98,75 %. 
2. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toteuttamisessa onnistuttiin hyvin. 
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Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
          
Hoidettujen eläinten määrä tiloilla   7678 8000 7049 
Hoidettujen eläinten määrä vastaanotolla   2767 3000 2915 
Eläinlääkintähuollon valvontakäynnit   123 90 152 

         
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastuskäynnit       
elintarvikelain mukaan   176 191 150 
terveydensuojelulain mukaan   70 108 90 
tupakkalain mukaan   39 27 17 

         
Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset tarkastuskäynnit 60 70 51 

         

         
Talous (1.000 €)     TP 2020 TA 2021 TP 2021 
Toimintatuotot (ulk)   1031 1131 1070 
Toimintakulut (ulk)   -962 -1054 -977 
Sisäiset erät   -68 -77 -93 
Poistot   0 0 0 
Tulos   1 0 0 
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3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 
 
3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 
 
 

Tilin nimi 
Alkup.  

TA 2021 
TA  

muutokset 
Muutettu  
TA 2021 TP 2021 Poikkeama 

Toimintatulot 60 145 719,79   60 145 719,79 62 056 592,19 1 910 872,40 
Myyntituotot 52 418 519,79   52 418 519,79 51 398 492,24 -1 020 027,55 
Maksutuotot 6 297 400,00   6 297 400,00 6 502 670,77 205 270,77 
Tuet ja avustukset 403 300,00   403 300,00 3 172 352,82 2 769 052,82 
Muut toimintatuotot 1 026 500,00   1 026 500,00 983 076,36 -43 423,64 

      
Toimintamenot 60 402 042,44 0,00 60 402 042,44 62 014 764,18 1 612 721,74 

Henkilöstömenot 25 072 672,53 -288 500,00 24 784 172,53 22 796 381,41 -1 987 791,12 
Palvelujen ostot 25 768 681,77 295 500,00 26 064 181,77 29 817 559,56 3 753 377,79 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 589 773,96 -15 000,00 2 574 773,96 2 693 681,16 118 907,20 
Avustukset 4 315 865,00   4 315 865,00 4 147 501,42 -168 363,58 
Muut toimintamenot 2 655 049,18 8 000,00 2 663 049,18 2 559 640,63 -103 408,55 
      

Toimintakate -256 322,65 0,00 -256 322,65 41 828,01 298 150,66 
      
Rahoitustulot ja -menot 7 000,00   7 000,00 -12 178,83 -19 178,83 

Muut rahoitustulot muilta 37 000,00   37 000,00 37 304,15 304,15 
Korkomenot 8 000,00   8 000,00 4,15 -7 995,85 
Muut rahoitusmenot 22 000,00   22 000,00 49 478,83 27 478,83 
      

Vuosikate -249 322,65 0,00 -249 322,65 29 649,18 278 971,83 
      
Poistot ja arvonalentumiset 26 129,00   26 129,00 29 394,23 3 265,23 

Suunnitelman mukaiset poistot 26 129,00   26 129,00 29 394,23 3 265,23 
      

Tilikauden tulos -275 451,65 0,00 -275 451,65 254,95 275 706,60 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -275 451,65 0,00 -275 451,65 254,95 275 706,60 
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3.2 Investointien toteutuminen 
 

 

Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset Muutettu  
TA 2021 

Muutettu KS 
2021 

Toteuma 2021 

Irtain omaisuus -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -52.171,50 
Toimintatuotot         0,00 
Toimintakulut -285.000,00 0,00  -285.000,00 -285.000,00 -52.171,50 

Tyhjä rivi   Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 
Terveyspalvelujen hankinnat  -225.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -48.981,50 
Toimintatuotot         0,00 
Toimintakulut -225.000,00 -225.000,00  -225.000,00 -225.000,00 -48.981,50 

Tyhjä rivi   Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 
Ikäihmisten palvelujen hankinnat -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 
Toimintatuotot      
Toimintakulut -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 

      
Tukipalvelujen hankinnat -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -3.190,00 
Toimintatuotot           
Toimintakulut -50.000,00 -50.000,00  -50.000,00 -50.000,00 -3.190,00 
 

3.3 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 
 

Tilinimi 
Alkuperäinen 

TA 2021 
TA-

muutokset 
Muutettu  
TA 2021 

TP 2021 Poikkeama 

Toiminta ja investoinnit           
Toiminnan rahavirta           

Vuosikate -249 322,65 0,00 -249 322,65 29 649,18 278 971,83 
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investointien rahavirta           
Investointimenot -225 000,00 0,00 -225 000,00 -52 171,50 -172 828,50 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Toiminta ja investoinnit, netto -474 322,65 0,00 -474 322,65 -22 522,32 -22 522,32 
            

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 0,00 0,00 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00 -356 775,31 -356 775,31 
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 727 083,72 727 083,72 
Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 1 458 261,07 1 458 261,07 

      

Vaikutus maksuvalmiuteen -474 322,65 0,00 -474 322,65 347 786,09 347 786,09 
 
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 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

4.1 Ulkoinen tuloslaskelma  
 
Tilin nimi TP 2021 

 
TP 2020 

 

 tyhjä rivi  tyhjä rivi  

Toimintatuotot     

Myyntituotot 51 398 492,24  51 091 361,20  

Maksutuotot 6 502 670,77  7 406 327,25  

Tuet ja avustukset 3 172 352,82  320 811,01  

Muut toimintatuotot 983 076,36 62 056 592,19 1 278 666,61 60 097 166,07 
     

Toimintakulut     

Henkilöstökulut     

Palkat ja palkkiot yhteensä -18 509 075,05  -17 640 875,48  

Henkilösivukulut     

Eläkekulut -4 287 306,36  -3 379 949,67  

Muut henkilösivukulut -833 116,52  -1 017 081,97  

Palvelujen ostot -29 817 559,56  -28 101 865,76  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 693 681,16  -2 705 688,79  

Avustukset -4 147 501,42  -4 193 205,01  

Muut toimintakulut -2 559 640,63 -62 014 764,18 -2 299 137,24 -59 337 803,92 
     

Toimintakate  41 828,01  759 362,15 
     

Rahoitustuotot ja -kulut     

Muut rahoitustuotot 37 304,15  44 210,00  

Korkokulut -4,15  -13 541,94  

Muut rahoituskulut -49 478,83 -12 178,83 -27 123,90 3 544,16 
     

Vuosikate  29 649,18  762 906,31 
     

Poistot ja arvonalentumiset     

Suunnitelman mukaiset poistot -29 394,23  -78 346,15  

Arvonalentumiset 0,00 -29 394,23 0,00 -78 346,15 
     

Tilikauden tulos  254,95  684 560,16 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  254,95  684 560,16 
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4.2 Rahoituslaskelma 
 
Tilinimi 2021   2020   
Toiminnan rahavirta     

Vuosikate 29 649,18  762 906,31  

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 29 649,18 -430 000,00 332 906,31 
     
Investointien rahavirta     

Investointimenot 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 

-52 171,50 
0,00 

 
-52 171,50 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta  -22 522,32  332 906,31 
     

Rahoituksen rahavirta     

Muut maksuvalmiuden muutokset  
 

  

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -356 775,31  292 206,79  

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00  0,00  

Saamisten muutos 727 083,72  -1 386 702,60  

Korottomien velkojen muutos 1 458 261,07 1.828 569,48 1 130 172,94 35 677,13 
Rahoituksen rahavirta  1.828 569,48  35 677,13 

     

Rahavarojen muutos  1 806 047,16  368 583,44 
     

Rahavarojen muutos     

Rahavarat 31.12. 5 918 643,97  5 918 643,97  

Rahavarat 1.1. 7 724 691,13 1 806 047,16 5 550 060,53 368 583,44 
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4.3 Tase 
 
VASTAAVAA 2021 2020 
   

A PYSYVÄT VASTAAVAT 70 850,18 48 072,91 
I Aineettomat hyödykkeet 0,00 5 400,00 
2. Tietokoneohjelmistot 0,00 5 400,00 
   

II Aineelliset hyödykkeet 54 386,02 26 208,75 
4. Koneet ja kalusto 
5. Muut aineelliset hyödykkeet 

51 196,02 
3 190,00 

26 208,75 
0,00 

   

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

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 34 884,25 0,00 

1. Valtion toimeksiannot 34 884,25 0,00 
   

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 11 182 774,04 10 103 810,60 
II Saamiset 3 458 082,91 4 185 166,63 
Lyhytaikaiset saamiset 3 458 082,91 4 185 166,63 
1. Myyntisaamiset 1 433 338,56 1 684 893,48 
3. Muut saamiset 364 322,88 979 180,19 
4. Siirtosaamiset 1 660 421,47 1 521 092,96 
   

IV Rahat ja pankkisaamiset 7 724 691,13 5 918 643,97 
   

VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 288 508,47 10 151 883,51 
   

VASTATTAVAA   
   

A OMA PÄÄOMA 254 305,00 254 305,00 
I Peruspääoma 254 305,00 254 305,00 
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,00 -684 560,16 
V Tilikauden ylijäämä/alijäämä  254,95 684 560,16 

   

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 909,65 323 800,71 
1. Valtion toimeksiannot 0,00 321 743,98 
3. Muut toimeksiantojen pääomat 1 909,65 2 056,73 
   

E VIERAS PÄÄOMA 11 032 038,87 9 573 777,80 
II Lyhytaikainen 11 032 038,87 9 573 777,80 

5. Saadut ennakot 3 153,44 4 878,81 
6. Ostovelat 3 941 060,71 3 874 304,50 
7. Muut velat 506 652,65 509 277,20 
8. Siirtovelat 6 581 172,07 5 185 317,29 
   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 288 508,47 10 151 883,51 
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -

menetelmät 

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

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

Vaihto-omaisuus 
Rahoitusomaisuuden arvostus 

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 

2) Ei ilmoitettavaa. 
 
3) Ei ilmoitettavaa. 

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

  2021 2020 
Hallinto- ja tukipalvelut 280 679,69 923 295,10 
Perhe- ja aikuispalvelut 19 142 280,13 21 590 780,09 
Vanhuspalvelut 22 421 104,51 21 813 671,78 
Terveyspalvelut 19 142 952,72 14 738 313,04 
Ympäristöpalvelut 1 069 575,14 1 031 106,06 
      Yhteensä 62 056 592,19 60 097 166,07 

 
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 2021 2020 

Asiakaspalvelujen ostot 17 914 500,13 16 604 220,71 

Muiden palvelujen ostot 11 903 059,43 11 497 645,05 

Palvelujen ostot yhteensä 29 817 559,56 28 101 865,76 
 
10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukeminen. 

Ei ilmoitettavaa. 

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 
 

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

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

12) Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista 
Muu pakollinen varaus 1.1.2021 2021 2020 
Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 
Vähennykset tilikaudella  0,00 -430 000,00 
Muu pakollinen varaus 31.12.2021 0,00 0,00 
 

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

Ei ilmoitettavaa. 
 
14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 

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

sä 

 2021 2020 
Yhteismäärä 9 060,00 9 492,60 

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

  Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä Kiinteät ra- Koneet ja Yhteensä 

  oikeudet kutteiset menot   kenteet ja kalusto   

       laitteet    

Poistamaton hankintameno 1.1. 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 26 208,75 26 208,75 

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 52 171,50 52 171,50 

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 -5 400,00 0,00 -5 400,00 0,00 -29 394,23 -29 394,23 

Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 70 850,18 70 850,18 

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 70 850,18 70 850,18 

       
Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet      
  Kuntayhtymä- Muut osakkeet Yhteensä    
  osuudet ja osuudet      
Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 16 464,16 16 464,16    
Lisäykset  0,00 0,00 0,00    
Vähennykset  0,00 0,00 0,00    
Hankintameno 31.12. 0,00 16 464,16 16 464,16    
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 16 464,16 16 464,16    
 
20 – 23) Omistukset muissa yhteisöissä ja saamiset niiltä 

Ei ilmoitettavaa. 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

 2021 2020 
Muut siirtosaamiset           1 660 421,47 1 521 092,96 
  Siirtosaamiset               1 660 421,47 1 521 092,96 

 

Erittely, muut siirtosaamiset 2021 2020 

Jäsenkuntien tasauslaskut 516 317,08 1 269 135,79 
Alijäämien laskutus jäsenkunnilta 0,00  689 374,93 

Työllisyysrahasto/Tvr 0,00 7 813,24 

Kela (sairauspvrahat, työterv.h.) 100 000,00 108 600,00 

Ely-keskus kunt. työtoiminta 35 022,39 23 983,93 

Vakuutusmaksut 23 176,18 19 337,38 
Satakunnan shp, hyvitys COVID-
kustannuksista 0,00 23 317,51 

STM, avustus Covid-kustannuksiin 850 147,00 0,00 

Sarastia, tasauslasku 40 120,20 0,00 

Vuokratasauslaskut 90 407,62 51 223,42 

Muut 5 231,00 16 981,83 

Yhteensä 1 660 421,47 1 521 092,96 
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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 31.12.2021 31.12. 2020 
  Peruspääoma 1.1.  254 305,00 254 305,00 
  Peruspääoma 31.12.  254 305,00 254 305,00 

   
  Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 0,00 -267 670,71 
  Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. 0,00 -684 560,16 
  Tilikauden yli/alijäämä          254,95 684 560,16 
Oma pääoma yhteensä    254 559,95 254 305,00 

 
Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken 
 

Jämijärvi 21 610,00 8,50 % 
Kankaanpää 145 630,00 57,27 % 
Karvia 27 790,00 10,93 % 
Pomarkku 24 150,00 9,50 % 
Siikainen 17 940,00 7,05 % 
 237 120,00 93,24 % 
   
Osajäsenkunnat   
Merikarvia 17 185,00 6,76 % 
 254 305,00  

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

Ei ilmoitettavaa. 
 

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekkilimiitti. 
Shekkilimiitti 2021 2020 
Luotollisen shekkitilin limiitti 31.12. 2 000 000,00 2 000 000,00 
- siitä käyttämättä oleva määrä 2 000 000,00 2 000 000,00 

 
32) Ei ilmoitettavaa. 
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
 

Lyhytaikaiset siirtovelat 2021 2020 
Palkkajaksotus  255 986,45 643,04 
Kuntien eläkevakuutus  4 690,74 4 320,28 
Palkkasivukuluvelat 43 337,31 80 079,57 
Lomapalkkavaraus  3 812 395,62 3 574 971,65 
Muut siirtovelat kunnille  1 561 305,28 1 004 207,06 
Muut siirtovelat 657 848,61 521 095,69 
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 6 581 172,07 5 185 317,29 
Siirtovelat yhteensä 6 581 172,07 5 185 317,29 

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

 2021 2020 

Toimitilojen vuokravastuut yhteensä 8 922 871,50 9 313 390,96 

  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 1 964 592,02 2 103 659,04 

  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0,00 0,00 

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut yhteensä 699 145,29 745 312,52 

  seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 243 850,96 199 457,10 

  sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 0,00 0,00 

Yhteensä 9 622 016,79 10 058 703,48 
 
Toimitilat on vuokrattu kunnilta ja yksityiseltä pääasiassa toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin. 
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 
 
39 – 41) Ei ilmoitettavaa. 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 
Lukumäärä      
Kokoaikaiset 411 424 488 475 479 
Osa-aikaiset 70 66 63 73 77 
Yhteensä 481 490 551 548 556 
      
Prosenttiosuus %      
Kokoaikaiset 85,4 87,0 88,6 86,68 86,2 
Osa-aikaiset 14,6 13,0 11,4 13,32 13,8 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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43) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut 
 

 2021 2020 
Palkat ja palkkiot 18 509 075,05 17 640 875,48 
Henkilöstösivukulut 4 287 306,36 4 743 335,75 
   Eläkekulut 3 454 189,84 3 379 949,67 
   Muut henkilösivukulut 833 116,52 1 017 081,97 
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -437 517,94 -346 304,11 
Yhteensä tuloslaskelman mukaan  22 796 381,41 22 037 907,12 
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00 

Yhteensä henkilöstökulut 22 796 381,41 22 037 907,12 
 
44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenki-
lömaksut. 
  

2021 2020 
Suomen Keskusta 851,40 1 288,20 
Kansallinen Kokoomus 558,20 702,00 
Kristilliset 16,00 54,50 
Perussuomalaiset 1 680,40 2 213,07 
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 531,80 1 008,60 
Vasemmistoliitto 120,40 229,00 
Yhteensä 3 758,20 5 495,37 

 
45) Tilintarkastajan palkkiot 
 

  2021 2020 

BDO Audiator Oy     

Tilintarkastuspalkkiot 4 652,90 6 268,62 

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 5 612,38 6 605,14 

Muut palkkiot 0,00 1 861,20 

Palkkiot yhteensä 10 265,28 14 734,96 

 
46) Ei ilmoitettavaa 
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Eriytetyt tilinpäätökset 
 
Ympäristöpalvelut TP 2021  TP 2020  
 tyhjä rivi    

Toimintatuotot     

Myyntituotot 1 029 268,81  985 645,83  

Maksutuotot 30 459,00  37 743,72  

Tuet ja avustukset 2 800,00  1 400,00  

Muut toimintatuotot 7 047,33 1 031 106,06 6 316,51 1 031 106,06 
     

Toimintakulut     

Henkilöstökulut     

Palkat ja palkkiot yhteensä -642 537,45  -642 602,9  

Henkilösivukulut     

Eläkekulut -151 163,84  -153 668,77  

Muut henkilösivukulut -34 906,53  -25 043,12  

Palvelujen ostot -50 727,37  -52 081,05  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 179,47  -6 624,47  

Avustukset -31 156,90  -35 494,53  

Muut toimintakulut -55 662,04 -977 333,04 -46 791,60 -962 306,44 
     

Toimintakate  92 241,54  68 799,62 
     

Vuosikate  92 241,54  68 799,62 
     

Tilikauden tulos  92 241,54  68 799,62 
     

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  92 241,54  68 799,62 
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Luettelot ja selvitykset 
 
 
Käytetyt kirjanpitokirjat vuona 2021 
 
Tilinpäätös 
Tase-erittelyjen saldoselvitykset sähköisenä Sarastia Oy:llä 
Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon / Sarastia Oy 
 
Tilinpäätös säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä. 
 
 
Tositelajit 
 
450AKT 450 Aktivoinnit 
450ALV 450 Alv-maksuajo 
450HYV 450 Hyvitysten palautus 
450KOM 450 Käyttöomaisuustapahtumat 
450KPL0 450 YPH Effica kp-liittymä 
450ManKu 450 Asiakkaan manuaaliset kuittaukset 
450ManSu 450 Asiakkaan manuaaliset suoritukset 
450ML 450 M2 matkalaskut 
450MuisE 450 Muistiotositteet Excelistä 
450MYL_10 450 Laskulaji 10 
450MYL_11 450 Laskulaji 11 
450MYL_22 450 Laskulaji 22 
450MYL_32 450 Laskulaji 32 
450MYL_33 450 Laskulaji 33 
450MYL_34 450 Laskulaji 34 
450MYL_63 450 Laskulaji 63 
450OSM 450 Ostoreskontramaksut 
450Palkka 450 Palkkatositteet 
450Pankki 450 Pankkitositteet 
450PSOP 450 PSOP -ostolaskut 
450Viite 450 Asiakkaan viitemaksut 
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