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1. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  
                    

Kuntalain 113 §:ssä ja 115 §:ssä säädetään kunnan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.  

Kuntalain 64 §:n mukaan vastaavia säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymissä. Toimintaker-

tomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallis-

ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto-

ja sellaisista talouteen ja toimintaan liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa 

taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on 

laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 

annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös tou-

kokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jäl-

keen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun 

loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen 

tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoi-

tuksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Ti-

linpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymävaltuuston aset-

tamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuk-

sessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asi-

oista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Täl-

laisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val-

vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kuntayhtymän ta-

seessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasa-

painotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä 

talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tili-

kauden tuloksen käsittelystä. 

 

1.1 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
  
Kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:ssä luetellaan tehtävät, joissa kuntayhtymällä on järjestä-

misvastuu.  Perussopimuksen mukaisista tehtävistä ja toiminnoista säädetään 4-20 §:ssä. Ylintä 

päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymähallitus puolestaan vastaa kun-

tayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täy-

täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallinnon ja talouden tarkastamisesta vastaa tar-

kastuslautakunta. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta ja sen edistämisestä 

vastaa yhteistoimintaelin. Tarkistettu perussopimus on tullut voimaan 1.1.2017 Eurajoen ja 

Luvian kuntaliitoksen vuoksi.  

1.1.1  Yhtymävaltuusto 

 
Vaalikaudelle 2017–2021 jäsenkunnat valitsivat yhtymävaltuustoon kustakin jäsenkunnasta 

neljä valtuutettua. Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston äänivalta jakautuu tasan jäsen-

kuntien kesken. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapu-

villa olevien kesken.  

 

Valtuustokauden 2017- 2021 yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 

1.6.2017 alkaen ovat seuraavat: 

 

Jäsenet   Varajäsenet 

Eurajoki 

Isokorpi Kristiina  Tuominen Hanna 

Nurmi Mika pj.   Veijoaho Outi 

Tamminen Matti  Männistö Harri 

Vaitomaa Marja II vpj.  Lievonen Maija-Liisa  
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Harjavalta 

Kortelainen Outi  Lindholm Päivi 

Ollila Hanna I vpj.   Peltonen Jarno 

Rosendahl Tapio  Nummikari Reijo 

Uimonen Ari   Kuusisto-Lensineva Maija 

Kokemäki 

Grönroos Juhani   Mekkonen Saku 

Kuhlman Sanna   Seppälä Heidi 

Lähteenmäki Tuukka  Nurmi Olli 

Tuominen Eeva-Liisa  Kylä-Setälä Minna 

Nakkila 

Erkkilä Mervi   Johima Urho 

Heikkilä Hannu   Lankinen Satu 

Lukka Heli   Kim Su Ran 

Mäkilä Keijo   Ketola Markus 

 

Yhtymävaltuusto kokoontui vuonna 2018 yhteensä 2 kertaa.  

 

1.1.2 Yhtymähallitus 

 
Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen jäsenmäärä on yhteensä 8 jakautuen kunnittain 

seuraavasti: 

 
Yhtymähallitus kaudella 2017- 2021 (kuntalain mukaan toimikausi alkoi 1.6.2017) 

 

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

Eurajoki 

Sainio Tuula-Marja   Paunikallio Susanna 

Salonen Tomi   Peltola Harri  

Harjavalta 

Rosendahl Tapio vpj.  Uimonen Ari   

Mäkinen Aulis    Kuula Seija   

 Kokemäki 

 Sutinen Marjatta (23.11.2017 alkaen) Nevala Hannu    

 Korkeaoja Juha  pj.  Vähä-Ruka Juhani   

 Nakkila   

Robeva-Krasteva Olivera   Nummelin Arja  

von Frenckell Asta  Pentikäinen Niina  

 
Yhtymähallituksen tehtävistä, kokoontumisesta sekä toimivallan siirtämisestä määrätään tar-

kemmin hallintosäännössä. 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 9 kertaa. 

1.1.3 Tarkastuslautakunta 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston aset-

tamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointitehtävästään tarkastuslauta-

kunta laatii vuosittain yhtymävaltuustolle osoitetun arviointikertomuksen. Tilintarkastajayh-

teisönä valtuustokaudella 2017 - 2018 toimii BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana 

JHTT Hannu Laurila. 

 

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 4 kertaa.  

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kaudella 2017- 2021 ovat 1.6.2017 alkaen: 

 

Grönroos Juhani (Kokemäki) pj.  Mekkonen Saku (Kokemäki)  

Lukka Heli (Nakkila) vpj.   Kim Su Ran (Nakkila) 

Salomäki Matti (Harjavalta)  Hakala Vesa (Harjavalta) 

Lockberg Leena (Nakkila)  Lasonen Soile (Nakkila)  
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Toimielinten poliittiset voimasuhteet valtuustokaudella 2017- 2021 1.6.2017 alkaen  

    

Puolue Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tark.lautakunta

SDP 5 3 2

KESK 4 2 1

KOK 4 1 1

VAS.LIITTO 3 1 0

PS 0 1 0

Yhteensä 16 8 4  
 

1.1.4   Yhteistoimintamenettely 

 
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 §:n mukaan 

kunnassa (kuntayhtymissä) on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön 

edustajista. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset 

alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. 

 

   

 Yhteistoimintaelimen edustajat vuonna 2018: 

  

 Ketola Tuija   puheenjohtaja, jäsen (TEHY ry) 

 Markki Hanna-Leena   varapuheenjohtaja, työnantajan edustaja 

 Koivusalo Satu   sihteeri 

 Kallio Mika   työnantajan edustaja 

 Oksa Jaana   työnantajan edustaja 

 Lehtonen Anne työnantajan edustaja, Jaana Oksan sijainen 

kokouksessa 6-2018 

 Kankare Anu    jäsen (Super ry) 

 Järvenpää Sari   jäsen (JHL ry) 

 Lähteenmäki Airi jäsen, (JYTY ry) 

 Hakala Annaleena jäsen, (JUKO ry) 

 Haviala Sirpa   työsuojeluvaltuutettu 

 Pajunen Outi   työsuojeluvaltuutettu 

 Majuri Tuija   työsuojeluvaltuutettu 

  

 

 Yhteistoimintaelin kokoontui 6 kertaa. 
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1.2  Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa 

1.2.1  Kuntayhtymän johtajan katsaus 

 
Hallituksen linjaamaa sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu vuoden 2018 aikana. Peruslähtökohta on edel-

leen, että Suomeen perustetaan nykyisen maakuntajaon mukaisesti 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa. Maakunnan 

vastuulle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto sekä maakuntien liittojen ja 

ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhty-

miltä maakunnille 1.1.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta uudistetaan nykyinen rakenne, palvelut ja rahoi-

tus. 

 

Hallituksen linjaus pitää sisällään myös julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuuden lisäämi-

sen. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjän valinnanvapautta lisätään ja otetaan 

käyttöön mm. henkilökohtainen budjetti. Maan hallitus siirsi kesällä 2018 sote- ja maakuntauudistusta aiemmasta 

aikataulusta vuodella eteenpäin eli 1.1.2021. Esivalmisteluvaihe 2:n valmistelutoimielin (VATE) on toiminut har-

vakseltaan vuoden 2018 odottaen sote lainsäädännön lainsäädäntö käsittelyä Satakunnassa maakuntahallinnon 

alaisuudessa ns. epävirallisena valmistelutoimielimenä. Maakuntavalmistelun sote-työryhmät ovat valmistelleet 

palvelukokonaisuuksia vuoden 2018 aikana ja kuntayhtymän henkilökunta on osallistunut tähän valmisteluun laa-

jasti.  

 

Kuntayhtymä on ollut mukana maakunnassa toimivissa hankkeissa kuten Satula (Lape), Sataosaa, SataKunto, Sa-

takunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, SataLipake, Selvin päin Satakunnassa, Yhdessä Sata ja Neuvokas perhe. 

 

Suoritemäärän kertymä on noussut talousarvioon nähden avohoidon tehtäväalueella, toteuma 103 % 224 873 suo-

ritetta (v. 2017 228 168). 

 

Kertomusvuoden toimintakate oli 256.152 €. Toimintavuoden tulos oli 0 €. Suoritemäärän toteuma arvioituun 

nähden suurempana on tuottanut tuloina ylijäämän 1 736 901€, joka on jaettu käytön mukaisina hinnan alennuksi-

na jäsenkunnille ennen tilikauden lopullista tulosta. Jäsenkunnille palautettiin hinnanalennusta avohoidon tehtävä-

alueelta 1,7 M€ käytön mukaisessa suhteessa ennen lopullista tilikauden tulosta. Menokehitys on pystytty pitä-

mään arvioidulla tasolla (toteuma 100,2 %), vaikka se sisälsi mm. laboratoriotoiminnan liikkeenluovutuksen.  

 

Käyttöönotettu asiakaspalautejärjestelmä on opettanut meitä annetun palvelun laadun merkityksestä. Asiakaspa-

lautejärjestelmän kautta on myös saatu tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Tulokset ovat osittain vertailukelpoisia 

sekä julkisiin että yksityisiin tuottajiin nähden. Vuoden 2018 hyvä tulos sekä toiminnan että talouden osalta on 

muodostunut kauttaaltaan johdonmukaisesta kehittämistyöstä kaikissa kuntayhtymän toimintayksiköissä sekä koko 

henkilöstön hyvästä työpanoksesta.  

 

Haluan kiittää koko henkilökuntaa kehittämismyönteisyydestä, hyvästä asiakaspalvelusta ja työn tuloksista vuonna 

2018. Yhteinen hyvä työ näkyy koko kuntayhtymän vahvana ja tasaisena tuloksena myös vuodelta 2018. Yhteis-

työssä, luottamuksessa ja yhdessä tekemisessä on voimaa ja se näkyy asiakkaille ja kuntalaisille.  

 

 

Harjavalta 6. päivänä helmikuuta 2019 

 

Hanna-Leena Markki 

kuntayhtymän johtaja 
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1.2.2 Kehityskatsaus 

 

Valtiovarainministeriön loppuvuoden 2018 talouskatsauksen ja 1/2019 ennusteen mukaan Suomen talouden kasvu 

hidastuu kolmesta prosentista 1,5 %:n tuntumaan tulevina vuosina. Ennusteen mukaan työllisyys kohentuu edel-

leen, maailmantalouden kasvu vaimenee sekä vienti ja investoinnit pienenevät. Inflaatio pysyy maltillisena. Kes-

kipitkällä aikavälillä vuosina 2021 – 2022 talouskasvun arvioidaan jäävän yhteen prosentiiin. Vuonna 2019 Suo-

men BKT:een ennustetaan kasvavan 1,5 %. Julkinen talous vahvistuu lähivuodet, mutta alkaa heikentyä uudelleen 

2020-luvulla. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden ra-

hoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. 

Suotuisa suhdanne ja säästöt vahvistavat julkista taloutta. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun 

lisäksi työllisyyden koheneminen. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen inves-

tointi- ja kulutuskysyntä. Ennusteissa on kuitenkin painetta alaspäin globaalien kauppakiistojen sekä euroalueen 

kasvun hidastuessa.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarkoituksena on luoda edellytykset palvelujärjestelmän uudistumiselle 

ja julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiselle 3 miljardilla eurolla. Lisäksi tavoitteena on palvelujen yhden-

vertainen laatu ja saatavuus perustuslain mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta yk-

sinkertaistetaan ja yksilön valinnanvapautta lisätään. Valinnanvapauslainsäädännön myötä kansalaiset voivat itse 

valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.  Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti pe-

rustason palveluita ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten alentamisessa sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisessä keskeistä tu-

lee olemaan sähköisen tiedonhallinnan ja palvelujen kehittäminen. Nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tu-

kevat huonosti toimintaa ja sen kehittämistä. Kustannustehokas ja vaikuttava toiminta edellyttää uusia innovatiivi-

sia toimintamalleja, siirtymistä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön, olemassa olevan tiedon nykyistä 

parempaa hyödyntämistä – tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa. Suurin hyöty uusista toiminta-

järjestelmistä tulee viiveettömästä ja ajantasaisesta tietojen käytöstä sekä järjestelmien käytettävyyden parantumi-

sesta hoidon porrastuksessa. 

1.2.3 Keskeiset muutokset toiminnassa sekä arvio tulevasta kehityksestä 

Vuodelle 2018 asetettujen painopistealueiden toteutuminen: 

a)  Asiakaspalvelun parantaminen ja hoitoketjujen tehostaminen. 

Kuntayhtymässä otettiin käyttöön vuonna 2018 uusia toimintamalleja avoterveydenhuollon puolella useassa toi-

minnossa. Näitä uusia käyttöönotettuja toimintamalleja olivat mm. asiantuntijahoitajatoimintojen laajentaminen 

astma/hengityshoitaja työllä ja fysioterapian suoravastaanottojen aloittaminen. 

Yksi askel uuteen toimintamalliin on vastaanottotoiminnan kehittäminen ns. työpari/päivystävän lääkärin konsul-

tointi mallille. Valmistelusta, käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaava työryhmä on kokoontunut ja kehittämistyö 

edennyt odotetusti. Muun muassa hoitoon pääsy on osaltaan nopeutunut ja vapaita lääkäriaikoja on ollut saatavilla 

jopa muutaman päivän päähän. Lisäksi on valmisteltu uutta etälääkäritoiminnan kokeilua. Valmistelutyö on määri-

telmävaiheessa mm. ohjaustietojen, tilastoinnin ja potilasjärjestelmäkirjausten osalta. Toiminnon käyttöönotto siir-

tyi määrittelyn moninaisuuden vuoksi vuodelle 2019. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteistyönä kaikilla terveys-

asemilla toimii vastaanottopalveluiden yhteydessä sosiaaliohjauksen palvelupisteet. Kokemäen iltavastaanotto 

toimii kahtena päivänä viikossa.  

Digitaalisten palveluiden käyttöönottoon nimetty työryhmä on tehnyt valmistelutyötä. Kuntayhtymä on ollut mu-

kana osana maakunnan digitaalista sote-palveluiden kokonaissuunnittelua, josta sähköinen asiointi on ollut tar-

kemmassa tarkastelussa. 

Henkilöstö on käynyt asiakaspalvelukoulutukset ja tietosuojakoulutukset. Tietosuoja-asetuksen mukaisia muita 

valmisteluja on tehty monin osin 1.5.2018 voimaan tulleen GDPR asetuksen johdosta. 

Laboratoriotoiminnan liikkeenluovutusta toteutettiin 1.6.2018 lukien SataDiag:lle. Liikkeenluovutus toteutui 

suunnitellusti. Itse muutos meni hyvin. Tietojärjestelmäongelmia kaikkien lähetteiden siirtymisessä havaittiin no-

peasti ja ongelma saatiin ratkaistua. Ongelma korjattiin nopeasti. 
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Psykiatrinen työryhmä on panostanut asiakastyytyväisyyden kehittämiseen kokeilulla ottaen käyttöön iltavas-

taanottoa asiakkaille.  

Lastenneurologi-toiminta aloitettiin kokeiluna elokuussa. Lastenneurologi toimii osan työajastaan koululääkärinä. 

Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen sovittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on saada var-

haisemmassa vaiheessa erikoislääkärin tekemä diagnoosi lapsen kehitysviiveestä ja samalla vähentää erikoissai-

raanhoidonkustannuksia perustasolla annetun tuen turvin. Toiminnalla on haettu hyötyjä myös kehitysvammahuol-

lon ja lastensuojelun kokonaisuuksiin. Kokemukset toiminnasta ovat olleet positiivisia. 

Kuntayhtymä on mukana useissa hankkeissa. Mm. kipupotilaiden mini-interventio malli on pilotoinnissa, kiputii-

mejä on aloitettu. Satula (Satakunnan tulevaisuus lapsissa) hankkeen monialainen tiimi on hyvin toiminnassa. Li-

pake toiminnasta on tullut kuntayhtymän perustoimintaa Satakunnassa liikuntapalveluketju -hanketyön ohessa.  

Muita hankkeita, joissa kuntayhtymä on ollut mukana mm. Satakunto, Sataosaa ja Selvin päin  -hankkeet. Lisäksi 

henkilöstön muutostuessa ollaan mukana mm. muutosjohtamisen Yhdessä Sata -hankkeessa.  

Erityisen tyytyväisiä asiakaspalautteiden mukaan on oltu ammattitaitoon; tyytymättömyyttä on ollut jonotusajois-

sa. Kahden viikon NPS-luvut ovat vaihdelleet -33 ja 100 välillä terveysasemittain kahden viikon seurannassa. Ko-

konais- NPS-luku oli vuoden 2018 lopussa 51,99 (vuonna 2017: 49,23), vastausten kokonaismäärä oli 5968 kpl. 

Muita asiakaspalvelun ja hoitoketjujen kehittämisen toimenpiteitä vuoden aikana ovat olleet mm. potilasturvalli-

suussuunnitelman laatiminen ja arkistoinnin ja tietosuoja-asioiden edelleen kehittäminen kuntayhtymässä.  

Mittarit: valinnanvapaus tulijat/lähtijät; terveyskeskusvalinnan käyttäjien osalta vuodessa ky:n alueen asukkaiden 

ulkopuolisia nettotulijoita Ksthky:n palvelujen piiriin tuli  +76 (vv. 2017 – 2018 tulijoita 127, lähteneitä 51 > netto-

tulijoita +76). 

Asiakaspalaute NPS 53,35; henkilöstömäärä 281; tk-sairaalan kuormituksen ka Harjavalta 85 %, (Eurajoki 76,9 

%); kotisairaalan potilasmäärät 223 

b) Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 

Internetsivujen ja sosiaalisen median kautta kuntayhtymä on pyrkinyt vahvistamaan positiivista työnantajakuvaa ja 

informoimaan alueen asukkaita terveysviestinnästä sekä ilmoittamaan muutoksista toiminnassa. Lisäksi panostet-

tiin paikallislehtien tiedottamiseen mm. laboratorion liikkeenluovutusmuutoksessa. Kuntayhtymän toiminnan vies-

tintää kuntalaisille ollaan pyritty lisäämään. Lisäksi erilaisiin jäsenkuntien tapahtumiin ollaan osallistuttu. Sisäistä 

viestintää henkilöstölle on lisätty intranetin kautta sekä henkilöstöinfoja on järjestetty terveysasemittain säännölli-

sesti 3 kertaa vuodessa. Osaltaan aktiivinen toiminnan kehittäminen on jo osa vahvistamaan vetovoimaisempaa 

työnantajakuvaa. Sote-uudistuksen osalta kuntayhtymä on viestinyt ajankohtaisasioista henkilöstölleen yksiköiden 

palavereissa, intranetissä ja henkilöstöinfoissa säännöllisesti. 

Mittarit: Henkilöstön vaihtuvuus 9,3 (suurempi kuin v. 2017 (8,7) johtuen laboratorion liikkeenluovutuksesta); 

eläköityjien määrä (9 v. 2017 ja 7 v. 2018); terveysperusteiset sairauspoissaolot 7,57 % (v. 2017 oli 6,54 %); työ-

tyytyväisyys; työhyvinvointikyselyn kokonaisvastausten ka. 3,6; koulutusten toteutuminen 0,7 %  (v. 2017 samalla 

tasolla 0,7 %) teoreettisesta säännöllisestä työajasta, asiakaspalaute NPS 53,35; kiinnostus avoimiin tehtäviin: ha-

kemuksia avoimiin tehtäviin tuli kiitettävästi. 

c) Sote-valmistelu ja toteutus mahdollisten pilottien kautta 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun on osallistunut jokainen esimiesasemassa oleva kuntayhtymän työn-

tekijä vuonna 2018 tiivisti sote-valmistelutyöryhmissä ja epävirallisessa valmistelutoimielimessä (vate). Esimiehet 

ovat osallistuneet myös muutosvalmennukseen. Lisäksi työntekijät ovat osallistuneet tiiviisti maakunnallisiin ke-

hittämishankkeisiin, jotka osaltaan linkittyvät sote- ja maakuntauudistukseen. Lainsäädännön siirtymisen vuoksi 

pilotteja ei käynnistynyt. Hanketyöhön tehtyjä kehittämistunteja oli ky:n työntekijöiden osalta n. 1340. 

Kehy-ryhmä, eli kuntayhtymän johto ja jäsenkuntien perusturvajohtajat, on kokoontunut melkein kuukausittain 

yhteistyöasioissa ja muutostarpeita on viety systemaattisesti eteenpäin. Yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsenkuntien 

kesken on tehty useissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhtymäkohdissa. Kuntayhtymä on yhteisesti jäsenkunnille 

kilpailuttanut sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelu- sekä potilaskuljetukset. Lisäksi jä-

senkuntien kesken on kokoonnuttu yhteisissä mm. sosiaalipalveluiden yhteistyö- ja integraatioasioissa. Kehitettä-

vää jää jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä esim. terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnissa. 
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Sairaalapaikkojen kehitys 2006–2018 

Osaston paikkaluvun laskemisen voidaan todeta olleen oikea ratkaisu. Alkuvuoden osalta paikkaluku 35 ja nykyi-

nen paikkaluku 30 on ollut riittävä. Siirtoviivemaksuja on kuitenkin muodostunut epidemia-aikana ky:n jäsenkun-

nissa. Jatkohoitoon ja hoitoketjuihin panostetaan edelleen. 

Tekoja tiimi eli tehostettu kotikuntoutusjakso on ollut tuloksellista ja sen turvin osaston hoitojaksot ovat lyhenty-

neet ja intervallihoidon tarve vähentynyt. 

Kotisairaalan potilasmäärä on edelleen kasvanut.  

Ohessa kaavio vuodeosastopäivien jäsenkuntakohtaisesta kehityksestä 2006 - 2018 Eurajoen kunnalla on oma vuo-

deosasto (10 paikkaa), joka on kuntayhtymän hallinnoinnissa; palvelu on kuitenkin Eurajoen kunnan hoitama pal-

velu.  

 

Alla olevassa taulukossa vuosien 2013 - 2016 toteumassa mukana on myös Luvian kunnan käyttömäärät. Vuodesta 

2017 lukien Luvian vuodeosaston käyttömäärä sisältyy Eurajoen kunnan lukuihin. 

HOITOPÄIVIEN KEHITYS 2006-2018

Hvalta Mu % Kokemäki Mu % Nakkila Mu % Ejoki Luvia YHT. Mu % ss-tarve

2oo6 15603 14788 4531 34922 96

2oo7 16147 3,5 15931 7,7 6858 51,4 38936 11,5 107

2oo8 14805 -8,3 18826 18,2 4955 -27,7 38586 -0,9 106

2oo9 12527 -15,4 18638 -1,0 6350 28,2 37515 -2,8 103

2o10 10110 -19,3 14085 -24,4 4389 -30,9 28584 -23,8 78

 2o11 7029 -30,5 11527 -18,2 4108 -6,4 1064 23728 -17,0 65

2012 5859 -16,6 11001 -4,6 3870 -5,8 702 21432 -9,7 59

 2o13 7489 27,8 7969 -27,6 3568 -7,8 565 2001 21592 0,7 59
2o14 5910 -21,1 6325 -20,6 2695 -24,5 915 1984 17829 -17,4 49

2015 5180 -30,8 5125 -35,7 2723 -23,7 54 1041 14123 -20,8 39

2016 4612 -22,0 5948 -6,0 2400 -10,9 118 1161 14239 0,8 39

2017 4267 -7,5 5330 -10,4 2397 -0,1 322 12316 -13,5 34

2018 3920 -8,1 4190 -21,4 2599 8,4 82 10791 -12,4 30
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Alkuvuodesta paikkojen täyttyminen hoitoyksiköissä (kauttaaltaan paikat olivat täynnä) sekä osaston rakenne 

mm. eristyspotilaiden sijoittelu loivat yhteistilanteen, jossa jäsenkunnille muodostui Shp:n siirtoviivemaksuja. 

Kotisairaalaa ja tehostettua kotikuntoutustoimintaa on edelleen kehitetty ja toiminnan tuloksia on arvioitu. Koti-

sairaalakäynnit toteutuivat vuonna 2018 8865 suoritteella, joka vastaa keskimäärin vuoden aikana 10,7 sairaansi-

jaa. Kotisairaalatoiminta ja sen kehittäminen on laskenut pysyvästi terveyskeskussairaalapalvelun tarvetta sekä 

Harjavallan että Eurajoen osastolla sekä erityisesti vähentänyt hoitolaitoksista siirtyneiden vaikeampi hoitoisten 
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potilaiden hoitoa terveyskeskussairaalassa. Tehostetut kotikuntoutusjaksot (Tekoja tiimi) ovat vakiintuneet ja 

toiminnalla on todettu olevan tuloksellisuutta mm. terveyskeskussairaalasta varhaisemmassa kotiuttamisessa se-

kä pysyvien asumispalvelutarpeiden vähentymisenä.  

 

Kuntayhtymän toiminnan kehitys tulevaisuudessa 

Satakunnassa maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen organisoitumista jatketaan yhteisellä valmistelulla. Soten 

osalta substanssivalmisteluryhmät ovat jatkaneet valmistelua vuonna 2018. Väli-aikainen valmisteluelin on val-

mistellut maakunnan ja sote-palveluiden järjestämistä maakunnalle lainsäädännölliset puitteet huomioon ottaen.  

Meneillään oleva maakunta- ja sote -rakennemuutos luo kuntayhtymän tulevaisuuden kehittämiselle rajalliset 

mahdollisuudet. Valtioneuvoston nykyinen linjaus on muuttamassa täysin sosiaali- ja terveydenhuollon rakentei-

ta 1.1.2021 alusta. Kuntayhtymäpohjainen sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu maakunnalliseksi toiminnaksi, 

joka siirtää järjestämisvastuun pois kunnallisesta päätöksenteosta.  

 

Kuntayhtymän tavoitteena on, että uuden sote -järjestelmän nykyinen Keski-Satakunnan yhteisesti sovittu alueel-

linen palvelumalli voitaisiin turvata ja että lähipalvelut voitaisiin turvata nykytasoisina.  

 

Kuten edellä olevasta painotuksesta ilmenee, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä kuntayhtymä panostaa 

toiminnan sisällölliseen kehittämiseen ja palvelutarjonnan laatuun sekä sähköisten palvelujen lisäämiseen.  

 

Kansalaisen kannalta sähköisten palvelujen käyttöönotto 

◦ tukee kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä 

◦ tukee kansalaisen oman terveyden hallintaa ja itsehoitoa 

◦ helpottaa kansalaisten hoito- ja palveluyksikön valintaa ja hakeutumista oikeiden palvelujen piiriin 

◦ parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa  

◦ tehostaa kansalaisten ja palveluyksikön ammattilaisen välistä vuorovaikutusta 

◦ parantaa kansalaisten mahdollisuutta antaa palautetta palveluista 

 

 

1.3 Henkilöstö      
 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2018 oli yhteensä 281 henkilöä (vakinainen henkilöstö 226 henkilöä ja 

määräaikainen 55 henkilöä). Luku ei pidä sisällään Eurajoen ja Luvian terveysasemien ulkoistettua toimintaa, 

josta huolehtii kilpailutuksen perusteella valittu toimija. 

 

 Virkojen / toimien muutoksista tehtiin v. 2018 päätöksiä seuraavasti: 

 

 sosiaalityöntekijän virka (vak. nro 5009-04) lakkautettiin ja perustettiin sosiaaliohjaajan virka 

 vastaavan hammashoitajan toimi (vak. nro 3022-32) lakkautettiin ja perustettiin suun terveydenhuollon 

osastonhoitajan virka 

 terveyskeskusavustajan toimi (vak. nro 3022-19) lakkautettiin ja perustettiin hammashoitajan toimi 

 

 

 Seuraavassa taulukko henkilöstömenojen kehityksestä 2008–2018.  
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Henkilöstökustannusten kehitys 2008-2018 (1000 €:na)

2oo8 2oo9 2o1o 2o11**) 2o12 2o13 ***) 2o14 2o15 2o16 2017 2018

Palkat/palkkiot 9 285 9 697 9 680 9 732 10 690 11 788 11390 10942 10449 9936 9945

Sivukulut 2 452 2 485 2 395 2 558 2 827 3 101 3017 2965 2919 2510 2460

Yhteensä 11 737 12 182 12 075 12 290 13 517 14 889 14407 13907 13368 12446 12405

Muutos % 3,8 -0,9 1,8 10,0 10,2 -3,2 -6,6 -7,2 -10,5 -7,2

**) Eurajoki kuntayhtymään (henkilöstö ulkoistettu)

***) Luvia kuntayhtymään, terveysaseman henkilöstö ky:ään
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Henkilöstötalouden tunnusluvuista tarkempi selvitys vuoden 2018 henkilöstöraportissa.  

 

 

 

 

1.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittämiseen vai-

kuttavista seikoista  
 

Kuntalain 90 §:ssä todetaan, että kunnan ohjausvälineenä on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määrä-

ykset mm. hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain mu-

kaan tilintarkastajan tehtävistä säädetään 123 §:ssä, jossa mm. todetaan, että tilintarkastajan on tarkastettava 

onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntaa 

koskevien säännösten soveltamisesta kuntayhtymään säädetään kuntalain 64 §:ssä. 

 

Kuntayhtymän riskienhallintatyö perustuu hallintosäännön lukuun 10 ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta.  

 

Riskien kartoitusta on tehty päivittäisen työskentelyn yhteydessä. Sisäinen valvonta on tuottanut pääosin riittä-

vän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuu-

den turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittä-

vyydestä. Vahinko- ja omaisuusriskit on ajantasaistettu säännöllisesti vuosittain.  

 

Kirjanpidon ja laskutuksen tarkastus ja alv -velvoitteiden kartoitus toteutettiin vuosina 2017- 2018. Kartoituk-

sella tarkastettiin ja valvottiin sisäistä taloushallinnon toimivuutta ja oikeellisuutta sekä pyrittiin nostamaan 

esiin mm. lisäkoulutuksen kohteita. Koko kartoitus valmistui ajanjaksolta 2014 - 2017 kesään 2018 mennessä 

ja sen tuloksena todettiin, että toiminta oli hyvin hoidettu ja esiin ei noussut kuin muutama yksittäinen kirjaus-

korjaus.   

 

Toiminnan kehittämiseen liittyvänä oleellisimpana strategisena riskinä on eduskunnan käsittelyssä oleva sote- 

ja maakuntauudistus. Uudistus on niin mittava, että se jakaa nykyisiä henkilöstövoimavaroja normaalitoimin-

nan kehittämisen ja uuden valmistelutyön kesken. Sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti sote-palveluiden jär-
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jestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021. Vapaaehtoisena kuntayhtymänä Keski-Satakunnan terveyden-

huollon kuntayhtymä puretaan uudistuksen yhteydessä. Toiminnallisista riskeistä suurimpana ovat henkilöstö-

riskit, hoito- ja toimintaprosessien riskit ja tietojärjestelmiä koskevat riskit. 

 

Taloudelliset riskit tilinpäätöksen 2018 mukaisesti ovat vähäiset, sillä kuntayhtymän taseessa on ylijäämää ja 

lainakanta on pienentynyt sekä tilinkauden tulos toteutui siten, että hinnanalennuksia tehtiin jäsenkunnille 1,7 

M €. Taloudelliset heilahtelut voivat kuitenkin olla vuosien välillä merkittäviä toiminnan volyymi, tuottojen 

logiikka ja aiempien vuosien tarkastelu huomioon ottaen. 

 

 

1.5 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä  
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toteaa, että sisäinen valvonta on kuntayh-

tymässä toteutettu asianmukaisella tasolla ja vähintäänkin tyydyttävästi. 

 

Näkemystään yhtymähallitus perustelee seuraavilla seikoilla: 

Kuntayhtymän säännöt ovat pääosin ajan tasalla. Kuntayhtymän perussopimus on tarkistettu 1.1.2017. 

 

Hallintosääntö on hyväksytty yhtymävaltuustossa v. 2017. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on si-

sällytetty hallintosääntöön. Kuntayhtymän lakisääteiset tehtävät on suoritettu asianomaisia lakeja ja säädöksiä 

noudattaen.  

 

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan organisoinnista, toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. 

Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sisäisestä valvonnasta omalla 

tehtäväalueellaan.  

 

Kuntayhtymän toiminnan seurantaa, raportointia ja itsearviointia on toteutettu johtoryhmän kokouksissa sekä 

esimies-/alaiskeskusteluissa. Arviointi on ollut sekä toimintaan että talouteen liittyvää arviointia, joka on toteu-

tettu osaksi etukäteisvalvontana osaksi jälkikäteisvalvontana. Tärkeimmät valvonnan osa-alueet ovat olleet: 

• talouden ja maksuvalmiuden seuranta 

• sopimusehtojen seuranta ja sopimusten päivittäminen 

• palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä sopimusehtojen seuranta 

• toimintojen ja prosessien seuranta ja arviointi 

• asiakaspalautteen seuranta  

• henkilöstötalouden tilan seuranta 

• työsuojelutoiminnan kehittäminen 

• tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen 

• osaamisen varmistaminen eri ohjelmien hankinnan yhteydessä 

• käyttöoikeuksien myöntäminen 

• terveysasemien palosuunnitelmien tarkistaminen 

• hyvän hallintotavan ja johtamisen kehittäminen 

 

   Kuntayhtymällä ei ole päätoimista sisäistä tarkastajaa. 

 

Vuonna 2018 on toteutettu useita toimenpiteitä osana riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä. Mm. 

erilaisia ohjeistuksia on tarkennettu, jotta voidaan varmistua oikeista menettelytavoista, henkilöstöohjeistuksia 

on tarkennettu, potilasturvallisuussuunnitelma on laadittu, tietosuojaohjeita ja henkilötietojen käyttöehtosopi-

muksia on laadittu, arkistointiohjeistojen päivittämistä tehty sekä asiakirjahallinnon toimintaohjetta on päivitet-

ty. 

 

Toiminnallisten riskien valvonta ja hallinta on toteutettu koulutuksen, kehittämisen ja esimiestyön kautta. Eri 

maakunnalliset hankkeet ovat tässä apuna. Tietojärjestelmäriskejä pyritään minimoimaan myös ohjeistuksien, 

koulutuksen ja yhteistyön kautta esim. Satakunnan sairaanhoitopiirin, 2MIt:n kanssa sekä lisäksi potilastieto-

järjestelmätoimittajien kanssa laajojen yhteistyöryhmien kautta (Varsinais-Suomen ja Satakunnan Pegasos-

yhteistyö sekä Effica Lifecare päivittämisen ohjausryhmät jne.). 

 

Henkilöstöriskien valvonta ja riskienhallinta on toteutettu toiminnassa olevien raporttien ja suunnitelmien mu-

kaan (henkilöstöraportti, koulutussuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma). Päivittäisvalvontaa to-

teutetaan henkilöstöinfojen ja osastokokousten muodossa sekä henkilöstökäsikirjan jatkuvan päivittämisen ja 

ohjeistuksien päivittämisen myötä. 

 



12 

 

 

 

Osana riskienhallintaa kuntayhtymän vakuutukset tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Toiminta on vakuutettu 

keskeytyksen, omaisuusriskin ja tapaturmien osalta. Riskianalyysit on tehty toimintayksiköittäin. 

 

Taloudellisten riskien riskienhallinta on päivittäisjohtamista organisaation eri tasoilla. Valvontaa suoritetaan 

mm. ostolaskujen ja kassavirtojen seurannan osalta. Valtuutukset ja tilivelvollisten henkilöiden nimeäminen on 

osa vuosittaista prosessia talouden riskien hallinnassa. Yhtymähallitusta informoidaan suurempien hankintojen 

osalta ajankohtaiskatsauksissa, vaikka itse päätöksenteko onkin delegoitu alemmas. Talousraportit laaditaan 

perussopimuksen mukaisesti ja yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta. Talousraportit viedään myös 

tiedoksi jäsenkunnille. Vuosittain laadittu kustannuslaskentaraportti on osa riskien hallintaa suoritehintojen 

laskennan osalta ja samalla pystytään vertailemaan jäsenkuntien välistä kustannusten jakaantumista. 

  

Havaittuihin puutteisiin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on puututtu mm. hallinnollisilla päätöksillä  

ja ohjeistuksia tarkentamalla. Sopimushallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja se on edennyt myös osana 

maakuntavalmistelua. Kuntayhtymän sisäinen intranet on tiedotuskanavana ja viestinnän osana parantanut osal-

taan kuntayhtymän sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, koska viimeisimmät ohjeet ja säännöstö eri asiakoko-

naisuuksiin liittyen ovat yhteisessä käytössä. 

  

Muistutusten, kanteluiden ja oikaisuvaatimusten käsittely osaltaan kuvastaa organisaation tilaa prosessien toi-

mivuuden kannalta ja toiminnan sekä päätösten lainmukaisuuden tarkastelua. Muistutusten ja kanteluiden mää-

rä on laskenut pitkällä aikavälillä. Oikaisuvaatimusten määrä on laskenut ja valitusten määrä hallinto- ja kor-

keimmassa oikeudessa ovat pysyneet vähäisinä vammaispalveluiden osalta. Pääsääntöisesti valitukset on hylät-

ty eri oikeusasteissa. Muutamia asioita on palautettu uudelleen käsittelyyn osin uusin tiedoin ja muutamassa on 

muutettu kuntayhtymän päätöstä.  
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Tietoturvariskien varalta kuntayhtymällä on henkilökuntaa varten tietoturvaohjeistus sekä ajantasaiset palo-

muurit ja virustorjuntaohjelmat. Voimassa olevat ohjeistukset ovat: 

 tietoturvapolitiikka (2013) 

 tietoturvaperiaatteet (2013) 

 tietoturvatehtävät ja tietoturvan organisaatio (2013) 

 tietoturvarikkomusten seuraamusasteikko (2013) 

 tietosuojan seuranta ja valvonta suunnitelma (2013) 

 käyttökatko-ohjeisto (2015) 

 opiskelijan salassapito-ohje (2015) 

  

Lisäksi kuntayhtymä ylläpitää ja konsultoi joidenkin jäsenkuntien sosiaalipalvelujen tietohallintoa, joka on li-

sännyt entisestään tietoturvariskin mahdollisuutta. Tietoturvaa kehitetään jatkuvasti. Käyttöjärjestelmän muuttu-

essa tai järjestelmäntoimittajan teknisen tuen loppuessa ohjelmapäivityksen yhteydessä päivitetään myös käytet-

tävät virustorjuntaohjelmat. 
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1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus  
 

Menokehitys tilikaudella oli tavoitteen mukainen, joskin hoitotarvikkeiden kulutus oli arvioitua suurempaa eri-

tyisesti suun terveydenhuollossa, joka johtui siitä, että vuonna 2017 oli ammattilaisia paremmin työssä. Palve-

luiden kysyntä on ollut viime vuosien tasolla. Eroa jäsenkuntien kesken on ollut palvelutarpeessa mm. Nakkilan 

osalta.  

 

Jäsenkunnille palautettiin vuoden 2018 loputtua 1,7M€ avohuollon alennetun suoritehinnan mukaista alennusta. 

Hinnan alennus jakaantui palveluiden käytön suhteessa kunnittain ja on esitetty taulukossa 2.7 (sivulla 54). Hin-

nan muutokset koskivat lääkärin vastaanoton käynti- ja konsultaatiohintaa sekä asiantuntijahoitajan ja hoitajan 

käynti- ja konsultaatiohintaa.   

 

Henkilöstökuluissa kustannukset alenivat edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna – 0,4 prosenttia.  

 

Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 271.474 €. 

 

Luottotappioita kirjattiin (vuosilta 2017 – 2018) yhteensä 123.983,98 €. 

 

Kuntayhtymän kokonaistulos oli yhteensä 0 €. Vuosikate oli 9,18 €/asukas. 

 

Rahoitustoiminnan nettokassavirta vuonna 2018 oli 109.231,69 €, kun se vuonna 2017 168.151,33 €. 

 

Lainakanta/asukas 31.12.2018 oli 4,84 €, kun se vuonna 2017 oli 7,76 €.  
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1.6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 

1-12 / 2018

27 077 604,89

2 542 884,39

84 355,30

200 672,02

29 905 516,60 30 439 559,75 

-9 944 797,25

-2 110 785,96

-349 410,06

-11 948 037,38

-2 476 289,80

-1 642 251,62

-1 177 792,53

-29 649 364,60 -29 104 552,52 

256 152,00 1 335 007,23

26 987,60

-999,39

-10 666,32 15 321,89 15 851,08

271 473,89 1 350 858,31

-271 473,89 -300 775,38

0,00 1 050 082,93

0,00 1 050 082,93

   AVUSTUKSET -1 552 750,32

   AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 425 719,09

   MUUT HENKILÖSIVUKULUT -391 746,11

   TUET JA AVUSTUKSET 94 071,80

27 386 355,02

VUOSIKATE

TULOSLASKELMA 1-12/2018

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON

KUNTAYHTYMÄ

1-12 / 2017

TOIMINTATUOTOT

   MYYNTITUOTOT

   MUUT RAHOITUSKULUT -10 731,25

   MUUT TOIMINTAKULUT -1 213 055,16

 HENKILÖSIVUKULUT

   ELÄKEKULUT -2 118 421,67

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

 HENKILÖSTÖKULUT

   PALKAT JA PALKKIOT -9 935 567,34

   MUUT TOIMINTATUOTOT 217 229,89

   MAKSUTUOTOT 2 741 903,04

   PALVELUJEN OSTOT -11 467 292,83

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

   MUUT RAHOITUSTUOTOT 29 224,03

   KORKOKULUT -2 641,70

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

   SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Vuosikate euroa/asukas 9 45

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,9 104,6

Vuosikate/Poistot, % 100 449
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1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut  

        

        

2018 2017

271 473,89 1 350 858,31 1 350 858,31

-279 506,74 -222 750,72 -222 750,72

-8 032,85 1 128 107,59

-87 272,74

-87 272,74 -1 249 285,83 -1 336 558,57

83 154,96

-2 269,42

-201 586,43

196 504,43 1 625 410,79 1 504 709,90

109 231,69 168 151,33

101 198,84 1 296 258,92

31. 12. 1 313 213,94

1. 1. 101 198,84 16 955,02 1 296 258,92

2018 2017

4 449 507,20 4 109 165,41

97,1 606,4

3,1 15,1

17 16

29 574 29 704

Kassan riittävyys, pv

Asukasmäärä

Toiminnan ja investointen rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Investointien tulorahoitus, %

Lainanhoitokate

1 414 412,78

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT

1 313 213,94

SAAMISTEN MUUTOS 87 232,23

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 171 358,18

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN 

MUUTOKSET

-69 036,01

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 6 950,03

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -87 272,74

0,00

LAINAKANNAN MUUTOKSET

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIEN  RAHAVIRTA

RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

271 473,89

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE

INVESTOINTIMENOT -279 506,74
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1.6.3 Rahoitusasema ja sen muutokset  

        

        

 

 

1

12/2018

53 141,11

53 141,11

2 928 575,13

8 998,05

2 298 048,24

579 512,99

42 015,85

0,00

20 951,48

20 951,48

3 002 667,72

143 905,49

143 905,49

3 942 731,30

3 942 731,30

3 462 824,75

245 445,11

234 461,44

1 414 412,78

5 501 049,57

8 503 717,29

12/2017

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄ

TASE 1-12/2018

ei rajattu

80 731,24

80 731,24

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT OIKEUDET

2 455 393,32

368 104,42

2 892 952,15

8 998,05

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET

RAKENNUKSET

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

15 217,21KONEET JA KALUSTO

20 951,48

45 239,15

20 951,48

ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

150 855,52

150 855,52

2 994 634,87PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET

3 266 038,21

4 029 963,53

4 029 963,53

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

367 288,70

396 636,62MUUT SAAMISET

SIIRTOSAAMISET

1 313 213,94RAHAT JA PANKKISAAMISET

8 488 667,86

5 494 032,99VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOL-
LON KUNTAYHTYMÄ 

  

     

  

TASE 1-12/2018  

                           
1 ei rajattu     

  12/2018 12/2017 

              

VASTATTAVAA     

              

OMA PÄÄOMA     

  PERUSPÄÄOMA 1 234 201,67 1 234 201,67 

  MUUT OMAT RAHASTOT 16 451,48 16 451,48 

  EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 547 134,43 497 051,50 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 1 050 082,93 

              

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 797 787,58 2 797 787,58 

              

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT     

  VALTION TOIMEKSIANNOT 56 664,15 125 700,16 

              

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 56 664,15 125 700,16 

              

VIERAS PÄÄOMA     

  PITKÄAIKAINEN 55 909,04 143 181,78 

    LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL 55 909,04 143 181,78 

  LYHYTAIKAINEN 5 593 356,52 5 421 998,34 

    LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. 87 272,74 87 272,74 

    LYHYTAIKAISET OSTOVELAT 1 487 781,19 1 646 713,37 

    MUUT VELAT 489 618,80 421 904,98 

    SIIRTOVELAT 3 528 683,79 3 266 107,25 

              

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 649 265,56 5 565 180,12 

              

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 503 717,29 8 488 667,86 

              

TASEEN TUNNUSLUVUT   

Omavaraisuusaste, % 32,9 33,0 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,9 18,3 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 18,9 19,4 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa 1 547 1 547 

Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas 52 52 

Lainakanta 31.12., 1000 euroa 143 230 

Lainakanta 31.12., euroa/asukas 5 8 

Lainasaamiset, 1000 euroa 0 0 

Asukasmäärä 29 574 29 704 
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1.7 Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot  

  

   

    

KUNTAYHTYMÄN  KOKONAISTULOT JA -MENOT 
  Ulkoinen 1000 €:na 

   

    TULOT € MENOT  € 

Toiminta 
 

Toiminta 
    Toimintatuotot 29 906    Toimintakulut 29 649 

   Verotulot 0     - Valmistus omaan käyttöön 0 

   Valtionosuudet 0    Korkokulut 1 

   Korkotuotot 0    Muut rahoituskulut 11 

   Muut rahoitustuotot 27    Satunnaiset kulut 0 

   Satunnaiset tuotot 0    Tulorahoituksen korjauserät 
    Tulorahoituksen korjauserät  

 
       Pakollisten varausten muutos 

       - Pysyvien vastaavien 
 

        - Pakollisten varausten lis (+), väh (-) 0 

        hyödykkeiden luovutusvoitot 0         - Pysyvien vastaavien  
 Investoinnit 

 
           hyödykkeiden luovutustappiot 0 

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investoinnit 
    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-

tulot 0    Investointimenot 279 

Rahoitustoiminta 
 

Rahoitustoiminta 
    Antolainasaamisten vähennykset 0    Antolainasaamiset lisäykset 0 

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 87 

   Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0    Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 

   Oman pääoman lisäykset 0    Oman pääoman vähennykset 0 

Kokonaistulot yhteensä 29 933 Kokonaismenot yhteensä 30 027 

    Erotus  -94 
  

    Tarkistus rahoituslaskelmaan  
   Muut maksuvalmiuden muutokset 196 

  Kassavarojen  muutos 101 
  Erotus 95 
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1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen 
 

Avohoidon tehtäväalueen tuloylijäämä on jaettu oheisen liitteen 2.7 (s. 54) mukaisesti jäsenkunnille hinnanalen-

nuksina palveluiden käytön suhteessa. Kuntayhtymän tilikauden tulos on 0 € tämän jälkeen. Kuntalain 115 §:n 

mukaan yhtymähallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.   

 

Yhtymähallitus esittää ja toteaa yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2018 tulos on yhteensä 0 €. 
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

 
 Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kuntalain 110 § ja 64 §). Toteutumis-

vertailussa on seurattava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumis-

ta. Toteutumisvertailuun otetaan kuntayhtymissä alkuperäinen talousarvio sekä määrärahoihin myönnetyt ylitys-

oikeudet. 

 

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 
Kuntayhtymän palvelutuotannon lähtökohtana on oma toiminta, jota täydennetään tarpeellisin osin ostopalve-

luilla. Kansanterveystyössä poikkeuksen muodostaa Eurajoen terveysasema, joka on ollut kokonaan ulkoistettu 

kunnan mukaan tullessa kuntayhtymään 2011 alusta. Päihdehuollon avopalveluissa, psykososiaalisissa avopal-

veluissa sekä vammaispalveluissa kuntayhtymä tukeutuu huomattavassa määrin ostopalveluihin. Myös suun ter-

veydenhuollon vaikean henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu turvautumaan yksittäisiin ostopalveluhammaslääkä-

reihin; tilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2017 aikana huomattavasti. 

 

Ennaltaehkäisevän perusterveydenhuollon toiminta on perustunut valtakunnallisiin terveyden edistämisen suun-

nitelmiin sekä osaksi myös omassa toiminnassa esille tulleisiin kehittämistarpeisiin. 

 

Osaamistasoa on kehitetty asiantuntijahoitajajärjestelmää kehittämällä ja täsmentämällä henkilöstön koulutuksen 

vuosittaisia painopistealueita sekä parantamalla prosessien toimivuutta. Toiminnan painopisteen suuntaaminen 

avopalveluihin on vähentänyt huomattavassa määrin hoitopäivien määrää. Hoitopäivien vähentämiseen on vai-

kuttanut myös kotiin annettavien palveluiden lisääminen. Toimintakertomusvuonna on valmisteltu edelleen ter-

veyskeskussairaalan paikkaluvun vähentämistä sekä kehitetty edelleen uusia kokeilussa olevia kotiin annattavia 

palveluja esim. tehostettua kotikuntoutusta ja kotisairaalatoimintaa. Nämä toimet osaltaan kehittävät toiminnan 

vaikuttavuutta sekä taloudellisten tavoitteiden saavutettavuutta. 

 

Erikoislääkärijohtoisen toiminnan myötä kuntayhtymä pystyy osaltaan vaikuttamaan jäsenkuntien terveyden-

huollon kokonaiskustannuksiin.  

  

  

2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla 
Valtuustoon nähden sitovuustaso kuntayhtymässä on määritelty tehtäväaluetasolla, nettotasolla ilman kuntien 

varsinaisia maksuosuuksia sekä investointien osalta investointien (70) loppusummana. Tehtäväalueet ovat: 

a. Hallinnon ja talouden tehtäväalue, joka koostuu luottamuselinhallinnosta ja avo- ja laitospalveluille sekä 

erityispalveluille annettavista tukitehtävistä. 

b. Avohoidon tehtäväalue, joka koostuu perinteisistä kansanterveystyön palveluista sekä terveydenhuoltolain 

mukaisista erikoislääkärijohtoisen toiminnan palveluista 

c. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue, joka on huolehtinut terveyskeskussairaalatoiminnasta. Koti- ja sai-

raalapalvelujen tehtäväalue kattaa myös kotisairaalatoiminnan ja kotisairaanhoidon palvelut.  

d. Erityispalvelujen tehtäväalue, joka sisältää sosiaalipalvelut ja psykososiaaliset erityispalvelut.  

 

Seuraavassa on tarkemmin tehtäväalueiden toiminta ja sen arviointi 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

2.2.1 Hallinnon ja talouden tehtäväalue 

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

Toimistopalvelujen esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo 

 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: 

huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut, välinehuolto sekä varastotoiminta), toimisto-

palvelu (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hallinnon palvelut (potilasasiamies, tutkimus- ja kehittämistoi-

minta ja työllistämistuki). 

 

Tehtäväalue sisältää myös luottamuselinhallinnon, joka tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä tarvittaessa 

priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Luottamuselinhallinnon muodostaa yh-

tymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Yhtymävaltuusto oli päättyneellä val-

tuustokaudella 16-jäseninen. Yhtymähallituksessa oli kahdeksan jäsentä ja se toimi valtuuston alaisena toi-

meenpanevana hallintoelimenä.  

 

 Tilintarkastuksesta huolehti BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Hannu Laurila. Toiminnan ja 

tavoitteiden toteutumista seurasi valtuuston nimeämä neljähenkinen tarkastuslautakunta. Yhteistoimintaelimessä oli 

11 jäsentä ja työnantajan nimeämä sihteeri. Jäsenistä 5 on työntekijäjärjestöjen edustajia, 3 työsuojeluvaltuutettua ja 

3 edustaa työnantajapuolta. Työsuojelutoiminnasta huolehtii erillinen työsuojelujaosto. 

 

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

TAVOITEET JA KEINOT: 

 

1. Asiakaspalvelun kehittäminen 

1. Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran valinnan palveluissa 

2. Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-ohjelmissa 

3. Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoil-

le 

4. Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen 

5. Muistutusten ja kanteluiden kehityksen seuraaminen ja reagointi tarvittaessa 

 

2. Toimivat ja tehokkaat tukipalvelut 

1. Arkistointisuunnitelman jalkauttaminen eri toiminnoille. Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon 

2. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon 

3. Ostolaskujen seurannan kehittäminen 

4. Kerätyn asiakaspalautteen perusteella parannetaan ja kehitetään annettuja tukipalveluja (ravintohuolto, sii-

vous, huolto, atk-palvelut ja toimistopalvelut) ydintoiminnoille 

 
3. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 

1. Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota 

2. Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen 

3. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet 

Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet 

4. Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle ja poistumisharjoitukset 

5. Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa: ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen 

6. Tietohallinnon tehtävien keskittämisen selvittäminen ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto 

7. Muutosjohtamisen tuki, viestintä, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

 

Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti toimintakaudella. 

Koko tehtäväalueen kustannusrakenne pysyi koko vuoden suunnittelun mukaisena. Hallinnon ja tuki-

palveluiden kulut toteutuivat 97,3 %:sti ja tuotot toteutuivat 116,6 %:sti.  

 

Alkuvuodesta päivitettiin suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalta palvelujen saatavuuden ja toi-

mintojen turvaamiseksi. GDPR-tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018 ja tähän liittyen tietoturvatyö-

ryhmä on selvittänyt ja tehnyt rekisteriselosteita ohjelmiin sekä suunnitteli henkilöstön koulutuksen tie-

tosuojaan liittyen.  
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Kesäkuun alussa toteutettiin liikkeenluovutus laboratoriotoimintojen siirtymisestä SataDiagille. Ruoka-

huollon ja siivouspalveluiden osalta on toteutettu asiakaskyselyt niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkail-

le.  

 

Taloustoimiston osalta: varautuminen tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen työllisti, tehtiin esiselvi-

tys henkilötietojen siirron osalta maakuntauudistukseen liittyen sekä osallistuttiin koulutuksiin ja otet-

tiin käyttöön Cloudia-sopimusjärjestelmä, johon syötettiin kuntayhtymän kaikki sopimustiedot. Arkisto-

työryhmä laati arkistonmuodostamissuunnitelman päivitystä ja arkistokarttoja. Taloustoimiston sisäistä 

työnjakoa ja sijaistuksia kehitettiin ja tehostettiin (mm. kuntalaskutuksen osalta). Tulorekisterin käyt-

töönottoa 1.1.2019 valmisteltiin syksyn mittaan atk-järjestelmäpäivitysten, palvelin uudistuksen ja kou-

lutusten osalta. 

 
Työsuojelun osalta yhteistoimintaelin on kokouksessaan 2.5.2018 § 26 käsitellyt työsuojelun toiminta-

ohjelman vuosille 2018 – 2021 ja yhtymähallitus hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan 6.7.2017 § 

62.  

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen: Yhteistoimintaelin kokoontui 6 krt ja työsuojelujaosto kokoontui 5 krt. 

Työhyvinvointikysely ja työaikaselvityskysely toteutettiin joulukuussa 2018. Työsuojelu kartoitti lepo-

taukotilat loppuvuodesta 2018.  Työsuojelun viestintää kehitettiin lisäämällä tietoa intraan omilla työ-

suojelun sivuille. 

 

Yksilöllisessä henkilöstön harrastustoiminnan tukemisessa Tyky-setelit liikuntaan ja kulttuuriin otettiin 

takaisin käyttöön. Yhteisöllisessä harrastustoiminnassa järjestettiin erilaisia ohjattuja jumppia kerran 

viikossa Harjavallassa syksyn 2018 aikana. Henkilöstökerhon ideoimana toteutettiin myös henkilöstölle 

pikkujoulut. 

 

Toiminnan toteutuminen asiakokonaisuuksittain: 

 

1. ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN:  

1. Kustannuslaskennan jatkettiin ja kustannuslaskentaa syvennettiin päihde- ja mielenterveyspalveluihin, 

työterveyshuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Koko kuntayhtymän toimintojen kustannuslaskentaraportti 

vuodelta 2017 valmistui elokuussa 2018 ja se esiteltiin yhtymähallitukselle elokuussa ja yhtymäval-

tuustolle marraskuussa. 

2. Pegasos –toiminnanohjausta on kehitetty yhdessä jäsenkuntien kanssa ja lisäosia on otettu laajem-

min käyttöön mm. verensokerin kirjaus mobiilisti. Käytettävyyskyselyjä ja sisäisten asiakkaiden 

kyselyjä ei ole tehty. 

3. Sosiaaliohjaaja- ja potilasasiamiespalveluiden kautta on terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

konsultaatioita toteutettu ja yhteydenottoja ja tapaamisia potilaiden elämäntilanteen ja ongelmien 

selvittämiseksi sekä järjestämiseksi toteutettu. Asiakas- ja kontaktimäärät ovat vakiintuneet vuoden 

2017 tasolle potilasasiamiestehtävien osalta (2018: asiakkaita 461, kontakteja 726 kpl ja vuonna 

2017 asiakkaita 461 ja kontakteja 725 kpl). Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon ja itsehoidon tie-

dottamista on lisätty sosiaalisen median kautta. 

4. Asiakaspalautteita on kerätty jokaisella terveysasemalla. Asiakaspalaute mitataan kysymyksellä 

”kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua tuttavallesi/lähipiirillesi?” vastausasteikolla 1-10. 

Vastauksista muodostetaan NPS-luku, joka voi vaihdella -100 ja 100 välillä. NPS-arvo 100 kuvaa 

tilannetta, jossa kaikki vastaukset ovat olleet 9 tai 10, kun taas NPS-arvo  -100 vastaa tilannetta, 

jossa kaikki vastaukset ovat 6 tai alle. Arvoja seurataan kokonais- NPS-luvun kautta sekä kahden 

viikon seurannalla, joka päivittyy kuntayhtymän intranettiin päivätasolla annettujen palautteiden 

mukaisesti. Kuntayhtymässä NPS-luvulle asetettiin tavoitearvoksi 50.  Kokonais- NPS-luku oli 

53,35 (2017 49,81) Asiakaspalautetta ja kehittämispalautetta on kerätty myös erilaisten tapahtumi-

en, markkinoiden ja messujen kautta. Sähköistä palautetta tuli 55kpl (sisältää sekä positiivista että 

negatiivista palautetta ja kehittämisehdotuksia.)  

5. Terveydenhuollon muistutukset ovat vähentyneet. Muistutuksia oli yhteensä 8 vuoden 2018 aikana. 

(kaavio s. 12) 

 

2. TOIMIVAT JA TEHOKKAAT TUKIPALVELUT 

1. Arkistointisuunnitelman päivittäminen aloitettiin, jota jatketaan vuonna 2019. Cloudia-

sopimusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2018 maakunnan viralliseksi sähköiseksi sopimusjärjes-

telmäksi, johon on viety kaikki kuntayhtymän sopimukset. 

2. Palkkahallinnon osalta uutta sähköistä tallennusarkistoa ei ole toteutettu vuonna 2018. Tulorekisterin 

käyttöönotto 1.1.2019 alkaen vaikutti palkanlaskentajärjestelmän sekä Populus ja WebTallennus-

järjestelmien päivitystarpeeseen. Pääkäyttäjät osallistuivat järjestelmäkoulutuksiin. 
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3. Ostolaskujen seurannan kehittäminen, mittarit: viivästyskorkojen määrä oli todella pieni, 116,50 euroa 

vuonna 2018. Eräpäivä-seurantaa tehdään päivittäin, keskimääräinen laskujen kiertonopeus on 1 vrk. 

4. Siivouksen ja ravintohuollon osalta toteutettiin asiakaspalautekyselyt vuonna 2018 ja muiden toiminto-

jen osalta asiakaskyselyt toteutetaan vuoden 2019 aikana. 

 

3. VETOVOIMAISEN TYÖNANTAJAKUVAN VAHVISTAMINEN JA HENKILÖSTÖN MUUTOS-

TUKI 

1. Kuntayhtymä on ollut mukana monissa alueen tapahtumissa mm. Vanhusten viikon Hyvinvointimes-

suilla ja Perheiden päivässä jne. Kuntayhtymän Facebook-sivut otettiin käyttöön kesällä 2018. Sivuilla 

on esitelty kuntayhtymän toimintoja ja mm. terveyttä edistäviä julkaisuja sekä ajankohtaista tietoa ta-

pahtumista, joissa kuntayhtymä on mukana.  

2. Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen. Kehityskeskusteluja käytiin 113 kpl vuoden 2018 aikana. 

3. Koulutussuunnitelmassa on huomioitu ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet. Kehitys-

keskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet. Koulutuksiin osallistui yhteensä 259 

työntekijää, koulutusten keston vaihdellessa tunnista 17 päivään / työntekijä/vuosi. 

4. Sisäiset turvallisuuskoulutukset järjestettiin koko henkilökunnalle, poistumisharjoituksia on pidetty yk-

sikkökohtaisesti. Sisäiseen turvallisuuskoulutukseen osallistui yhteensä 140 työntekijää. 

5. Työpaikkaselvitykset tehtiin suun terveydenhuollon yksiköihin sekä asiantuntijahoitajien osalta terve-

ysasemittain. Haipro-turvallisuusilmoitusten määrä vuonna 2018 oli 62 ilmoitusta. Työkykyneuvotte-

luja toteutettiin tarpeen mukaisesti. 

6. Tietohallinnon tehtävien keskittämisen selvittäminen ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto. 

Ky:n  tietohallinnon tehtävien yhteistyötä on selvitetty Harjavallan kaupungin kanssa. Maakunnallises-

ti sähköistä asiointia on selvitetty ja käyttöönottoon vaikuttaa maakunnan ICT-kehittämiseen myönnet-

tyjen määrärahojen käyttömahdollisuudet. Lisäksi kuntayhtymä on ollut mukana selvittämässä mah-

dollisuutta maakunnallisesti yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän kilpailuttamisesta. Sähköiseen  

Nealink-EKG -arkistoon siirryttiin syksyllä 2018. Kansalliseen kuva arkistoon (Kvarkkiin) siirtymistä 

on myös valmisteltu.  

7. Esimiehet ovat osallistuneet maakunnan yhteiseen muutosvalmennukseen. Muutosvalmennuksen kaut-

ta esimiehet yhdessä työntekijöiden kanssa kehittävät ja vievät eteenpäin organisaation ja maakunnan 

omia painopistealueita. Viestintää on lisätty intran kautta sekä henkilöstöinfoja on järjestetty terveys-

asemittain säännöllisesti 3 kertaa vuodessa. 

 

Henkilöstöinfoissa aiheina olivat mm. asiakaspalautejärjestelmä ja NPS-luvut, henkilöstöraportti 

2017, yhteenveto kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisuista 2018- 2019, Oppiportin hyödyn-

täminen, työsuojelun ongelmatilanteiden käsittelykaavio, ajankohtaiskatsaus, talousarvio 2019, 

asiantuntijahoitajat, perusturvan neuvontapisteen esittely, toimintakatsaus 2018, Tekoja Tiimi, or-

ganisaatiorakenne ja Työsuojelu tiedottaa. 

 

Satasoten ja maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmiin ja alatyöryhmiin osallistuttiin Satasoten 

aikataulujen mukaisesti ja laadittiin selvityksiä. 

 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Tp 2018 N%tp17/18 N%ta18/tp18

Luottamuselinhallinto yht. 48 857 56 700 69 610 79 184 39,7 13,8

Valtuusto 7 740 8 615 8 450 4 924 -42,8 -41,7

Tark.lautakunta 13 279 13 053 14 540 11 790 -9,7 -18,9

Yhtymähallitus 26 452 28 113 32 920 50 485 79,6 53,4

Yht.toim.menettely 1 386 6 918 13 700 11 985 73,2 -12,5

 

 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Tp 2018 N%tp17/18 N%ta18/tp18

Hallinnon ja tal. Ta yht. 4 772 602 4 584 198 4 657 530 4 536 348 -1,0 -2,6

  Ravintohuollon palvelut 1 019 545 842 345 899 750 843 560 0,1 -6,2

  Huollon palvelut 1 492 728 1 604 192 1 555 600 1 618 631 0,9 4,1

  Toimistopalvelut 1 562 917 1 570 391 1 639 260 1 547 413 -1,5 -5,6

  Muut hallinnon palvelut 697 413 567 271 562 920 526 745 -7,1 -6,4

Poistot 263 391 277 552 250 700 260 140 -6,3 3,8
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2.2.2 Avohoidon tehtäväalue 

 

Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio    

Avohoidon esimiehet: 

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Pauli Sallinen. Avoterveydenhuollon ylilääkärin alaisena osavastuualueen yli-

lääkärinä on toiminut Samuel Palmu Kokemäen terveysasemalla 

Työterveyshuolto: työterveyslääkäri Timo Virkkunen 

Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 

Vastaanottotoiminta ja päivystys: osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela ja osastonhoitaja Anne Lehtonen 

Neuvolatoiminta: osastonhoitaja Minna Multisilta 

Fysioterapia: osastonhoitaja Anne Lehtonen 

Työterveyshuolto: osastonhoitaja Arja Peltonen 

Suun terveydenhuolto: ylihammaslääkäri Eero Raittio, osastonhoitaja Päivi Viinamäki (3.9.2018 alk. sij. Heini 

Tamminen) 

 

Tulosalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: 

alueellinen avohoito (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto, laboratoriotoiminta), 

keskitetty avohoito (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto sekä erikoislääkärijohtoinen toiminta) 

 

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

TAVOITE JA KEINOT: 

1. Tärkeimpien terveysongelmien toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen 

1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toimintamalleja koko tehtäväalueella yhteistyössä tulevan sote-

organisaation kanssa 

2. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 

3. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä 

4. Motivoidaan ja sitoutetaan potilas omaan hoitoonsa ja varmistetaan hoidon jatkuvuus ajan tasalla olevilla 

yksilöllisillä hoitosuunnitelmilla 

5. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset Käypä hoito -

suositukset, verkko-/mobiilipohjaiset menetelmät ) 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

Rintasyövän seulonnat (mammografiat) toteutettiin valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Kohdunkaulan 

syöpämuutosten seulonnat on laajennettu 30–60-vuotiaiden lisäksi 25- ja 65-vuotiaisiin. Seulontoihin on osallistunut 

75–90 % kutsutuista. Uudistetut ja yhtenäiset kutsukäytänteet ovat parantaneet seulontojen kattavuutta. 

 

Terveydenhoitajat, asiantuntijahoitajat ja fysioterapeutit ovat edelleen jalkautuneet eri ikä- ja väestöryhmien 

tilaisuuksiin, terveystiedon oppitunneille ja muihin kuntien ja järjestöjen kanssa yhteistyönä järjestettyihin 

tapahtumiin. Sydänliiton Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanja toteutettiin yhteistyössä alueen yritysten 

työterveyshuoltojen kanssa työpaikoilla. Osallistuminen oli aktiivista ja yhteistyökokemus myönteinen. 

 

Hengityshoitajan vastaanotto käynnistyi keväällä 2018. Lääkäri-hoitaja -työparityöskentely on diabetesta, 

verenpainetautia ja muistisairautta sairastavien hoidon lisäksi vakiintunut mm. astmaa ja keuhkoahtaumatautia 

sairastavien hoidossa. Asiantuntijahoitajien työpareina toimivat nimetyt vastuulääkärit. Yksilölliset 

hoitosuunnitelmat laaditaan ja päivitetään potilas-hoitaja-lääkäri -yhteistyönä.  

 

Olemassa olevia hoitopolkukuvauksia on päivitetty, Marevan-potilaan hoitopolku on kuvattu ja astmapotilaan 

hoitopolkukuvaus on aloitettu. 

 

Kuntayhtymä on osallistunut Satakunnan Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -

hankkeeseen. Aikuisneuvolan terveydenhoitajat kouluttautuivat entistä kattavampaa hyvinvointineuvontaa antaviksi 

hyvinvointivalmentajiksi. Satakunnassa VESOTE-pilottien tavoitteena on ollut elintapaohjauksen vaikuttavuuden 

seurannan ja arvioinnin kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi. Elintapaohjauksen vaikuttavuuden arvioimiseksi 

hankeaikana toistettiin pilotin alussa tehdyt mittaukset ja kyselyt pilotin päätteeksi. Mittaustulokset kirjattiin sekä 

potilastietojärjestelmään että manuaalisesti exel-taulukkoon. Hankeaikana todettiin, että järjestelmiin kirjatuista 

tiedoista tulisi saada yksilötason vertailutietoa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattoritietoja 

raportteina valitulta aikajaksolta. 
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TAVOITE JA KEINOT: 

2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista  

1. Jatketaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkärijohtoisissa palveluissa  

2. Valmistellaan käyttöön uutta työnjakomallia lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin yhteistyössä toimi-

valla akuuttivastaanotolle 

3. Kartoitetaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat ja otetaan heille käyttöön omahoitaja/omalääkärimalli. 

Omahoitaja/omalääkäri paneutuu laaja-alaisesti asiakkaiden yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseen 

4. Yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteissuun-

nittelua tukeva toimintamalli vastaanottotyöhön ja vakiinnutetaan sosiaaliohjausta terveysasemilla 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018  
Konsultaatioiden osuus erikoislääkärien suoritteista kasvoi edelleen ollen vuonna 2016 73 %, vuonna 2017 75 % ja 

vuonna 2018 lähes 80 %.  

 

Kuntayhtymän ja Attendon fysioterapeutteja osallistui Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeen 

järjestämään fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutukseen. Suoravastaanotot ovat käynnistyneet. Palveluun 

pääsyn nopeuduttua potilaiden palaute on ollut myönteistä. 

 

Kuntayhtymä on ollut aktiivisesti mukana myös Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeen TULE MIELI -mallin 

kehittämisessä. Pilotin alkaessa sovittiin mini-interventiota toteuttavien ammattilaisten säännöllisistä 

verkostotapaamisista. Verkostotapaamisten tavoitteena on toiminnan edelleen kehittäminen, toimintatapojen 

yhtenäistäminen, osaamisen ylläpitäminen ja vertaistuen tarjonta. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien kroonistumista 

ja mahdollistaa työelämässä pysyminen tai sinne mahdollisimman nopeasti palaaminen. 

 

Suunniteltiin alustava tehtäväkuvaus sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi. Laajavastuinen 

hoitajavastaanotto tulee koskemaan diabeteshoitajaa. Vaaditut opinnot suoritettuaan hänen on mahdollista hakea 

rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella. 

 

Alkuvuonna lääkärinvastaanoton ajanvarausjonoon kertyi enimmillään 250 potilasta. Jonon purku vaati lopulta 

erityisjärjestelyjä helmikuussa 2018. Kesällä ja syyskaudella lääkäriresurssit olivat paremmat ja ajanvarausjono jäi 

kokonaan pois käytöstä. Keskimääräinen jonotusaika kiireettömään hoitoon on ollut 10,6 vuorokautta (vuonna 2017 

12,3 vuorokautta).  

 

Kaikilla terveysasemilla on järjestetty ajanvarausvastaanottoa sekä kiireellistä että kiireetöntä hoitoa vaativille 

potilaille. Ilta-aikaisia ajanvarausvastaanottoja järjestettiin Harjavallan lisäksi myös Kokemäen terveysasemalla.  

 

Paljon palveluita käyttävät potilaat kartoitettiin. Heille nimettiin oma vastuuhoitaja ja -lääkäri ja laadittiin 

yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma. 

 

Syksyllä 2017 Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla aloittanut kuntien perusturvan neuvontapiste on 

tarjonnut aikuisille ja ikääntyville kuntalaisille hyvinvointia edistävää palveluohjausta ja neuvontaa. 

Palveluohjausprosessi käynnistyy esim. lääkärinvastaanotolla, kun potilaan tilanne vaatii tarkempaa selvittelyä. 

Ajanvaraukset neuvontapalvelusta vastaavalle jäsenkunnan työntekijälle ovat mahdollisia Pegasos-

potilastietojärjestelmän kautta. Kuntayhtymän ja kuntien työntekijöiden kokemuksia ja kehittämisideoita on 

vaihdettu yhteisissä seurantapalavereissa. 

 

 

TAVOITE JA KEINOT: 

3. Kustannusvaikuttavat ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut 
1. Työnjaon kehittäminen ja yhteistyön lisääminen muun avohoidon ja koti- ja sairaalapalveluiden kanssa. 

2. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja omahoidon merkityksen korostuminen 

3. Käypä hoito-suosituksien noudattaminen 

4. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen sekä kannustava palkkapolitiikka 

5. Kustannustiedon lisääminen 

6. Ostopalveluista luopuminen 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018  

 

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan hyvin vuoden 2018 aikana. Kiireettömään 

hoitoon on päässyt 1-4kk kuluessa yhteydenotosta. Kiireellistä hoitoa annettiin kussakin toimipisteessä työpäi-
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vinä. Virka-ajan ulkopuolinen ja arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystys järjestettiin Satakunnan muiden kunti-

en kanssa yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan tiloissa ostopalveluna. 

 

Viime vuotta pienemmät työvoimaresurssit erityisesti Harjavallassa ja Kokemäellä johtivat hieman pienempään 

suoritemäärään edellisvuoteen (-4 %) ja talousarviossa arvioituun (95 %) nähden. 

  

Riittävä henkilöstömäärä on onnistuttu turvaamaan rekrytoinneilla kaikissa ammattiryhmissä. Ostopalveluja on 

käytetty lähes yksinomaan vain erikoispalveluiden (oikomishoito, kirurgia ja protetiikka) hankintaan. Proteettis-

ta hoitoa on pystytty tarjoamaan selvästi aiempia vuosia paremmin. 

 

Lasten ja nuorten hoito- ja tarkastusprosessia on täsmennetty luomalla yhtenäinen toimintamalli, mikä korostaa 

yksilöllistä hoidon tarvetta ja sen perusteella määräytyviä yksilöllisiä tutkimusvälejä. Toimintamallissa korostuu 

myös aiempaa toimintatapaa enemmän hammashoitajien ja suuhygienistien työpanos. Siten toiminnassa on pai-

nottunut voimakkaammin omahoidon ja ennaltaehkäisyn tärkeys. Työnjaon kehittäminen näkyy erityisesti ham-

mashoitajakäyntien selvänä kasvuna viime vuoteen verrattuna (+35 %), erityisesti Harjavallassa +36 % ja Ko-

kemäellä + 306 %. 

 

Käypä hoito-suosituksien merkitystä on korostettu palavereissa ja hoitolinjauksissa, mutta konkreettiset toimet 

niiden käytön lisäämiseksi ovat puuttuneet.  

 

Suun terveydenhuollon palaverikäytäntöjä uudistettiin vuoden 2018 aikana. Palavereja alettiin pitää kuukausit-

tain etäyhteyden välityksellä. 

 

Yhteistyötä on lisätty muun avohuollon ja koti- ja sairaalapalveluiden kanssa. Hammaslääkäriä on konsultoitu 

aiempaa herkemmin. Suuhygienisti on osallistunut koti- ja sairaalapalveluiden potilaiden hoitoon aiempaa sys-

temaattisemmin. 

 

Kesän aikana hankittiin uusi leukojen panoraamaröntgenlaite vanhassa laitteessa ilmenneiden ongelmien vuoksi 

sekä hankittiin uusi hammashoitoyksikkö vanhan tilalle Kokemäelle. Vuoden 2018 loppupuoliskon aikana val-

misteltiin suurta suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän päivitystä (Efficasta Lifecareksi). Joulukuussa 

suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön keskitetty massalaskutus. 

 

Toimintakulut toteutuivat hieman alle talousarvion tasaisen kertymän. Palvelujen ostoja tehtiin yli talousarvion, 

erityisesti hammaslaboratorio-, ICT- ja työvoimavuokrauskustannukset ylittivät talousarviossa arvioidun. Toi-

saalta erityisesti henkilöstökulut alittivat selvästi talousarvion. 

 

 

TAVOITE JA KEINOT: 

4. Hyvinvoinnin edistäminen avopalveluissa 

1. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa ja ollaan aktiivisesti mukana luomassa uutta kaikki 

ikäryhmät huomioon ottavaa toimintamallia uuteen sote-organisaatioon 

2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua 

moniammatillisessa yhteistyössä. Mahdollistetaan osaltaan jokaiselle lapselle yksi turvallinen aikuinen 

3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista 

4. Jatketaan neuvolan toimintaohjelmien jalkauttamista ja näyttöön perustuvien toimintamallien sovellusta 

huomioiden erityisesti imetysohjaus kansainvälisen Vauvamyönteisyys-ohjelman mukaisesti (Baby Friendly 

Hospital Initiative) 

5. Kerätään asiakaspalautteita systemaattisesti, reagoidaan palautteisiin ja kehitetään omaa toimintaa palautteiden 

perusteella  (mm. sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen) 

6. Kehitetään työttömien terveystarkastusten sisältöä ja yhteistyötä TE-keskuksen kanssa 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

  
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vuonna 2018 toteutunutta terveyden edistämisen aktiivisuutta 

kokonaisuutena kuvaa luku 70 koko Satakunnan keskiarvon ollessa 57 ja valtakunnallisen keskiarvon ollessa 67 

(asteikko 0–100). TEAviisarin viitekehyksen eri toimialueilla pisteet jakautuvat seuraavasti (lähde: TEAviisari, 

THL, aineisto päivitetty 7.2.2019): 

 



28 

 

 

 

 
  Keski-Satakunnan th ky koko Satakunta koko maa 

Kuntayhtymässä terveyden edistämisen aktiivisuusmuutos kokonaisuutena ja viitekehyksen eri toimialueilla on ollut 

seuraava (asteikko 0–100): 

 

 2018 2016 2014 2012 2010 2008 

ky yhteensä 70 71 64 65 60 44 

 sitoutuminen 26 43 61 70 59 59 

 johtaminen 100 89 69 79 71 72 

 seuranta ja tarveanalyysi 25 30 26 60 32 24 

 voimavarat 89 86 69 80 92  

 yhteiset käytännöt 85 68 72 69 66 44 

 osallisuus 83 95 75 23 51  

 muut ydintoiminnat 79 83 76 72 52 37 

  

TEAviisarin taustatiedoista ilmenee seuraavia huomioita: sitoutuminen näyttäytyy huonona ja vertailukohteita 

heikompana, koska kuntayhtymän osallistuminen kuntien toimintaan päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten 

ennakkoarvioinnissa ei toteudu. Tulosten mukaan Satakunnassa tässä on paljon kehitettävää ja koko maassakin 

osallistuminen toteutuu vaihtelevasti. Kuntayhtymän seuranta- ja tarveanalyysi -pisteet ovat yhtä huonot kuin 

Satakunnassa keskimäärin ja maan keskiarvoa selvästi huonommat. Seuranta- ja tarveanalyysin osalta 

kuntayhtymässä (suun terveydentila, tupakointi, ylipaino, päihdehaittojen kehitys ja masennuksen yleisyys) on saatu 

täydet pisteet. Pegasos-potilastietojärjestelmään tallennettujen tietojen raportointi ja hyödyntäminen on käytettävissä 

olevin teknisin ratkaisuin mahdotonta. 

 

Neuvolatoiminnassa on valmisteltu Raskauden ehkäisy Käypä hoito -suositukseen pohjautuvaa yhtenäinen toi-

mintamalli perhesuunnitteluneuvolaan. Maksutonta ehkäisyä alle 25- vuotiailla on pilotoitu Eurajoella. Kustan-

nukset ovat olleet arvioitua alhaisemmat ja maksuton ehkäisy laajennee kaikkiin jäsenkuntiin 1.1.2019 lukien.  

Neuvola on ollut kehittämässä maakunnallista lasten lihavuuden hoitopolkua. Se julkaistiin marraskuun lopussa. 

 

Neuvola on ollut aktiivisena kehittämässä maakunnallista työttömien terveystarkastusmallia sekä kehittänyt toi-

mintaa työttömien saumattoman palveluketjun saamiseksi. Jokaiseen kuntaan on nimetty lääkärit ja terveyden-

hoitaja jalkautuu Harjavallassa Vinnaren työpajalle joka toinen viikko. Tuona aikana toteutetaan terveystarkas-

tuksia ja muita aikuisneuvolan palveluita soveltuvin osin. Samassa yhteydessä pidetään verkostopalavereja tar-

peen mukaan. 

 
Neuvolatoiminnassa asetusten mukaiset määräaikaistarkastukset ovat toteutuneet. Raskaana olevat ja 

lastenneuvolaikäiset tavoitetaan lähes kaikki. Lisäkäyntejä on järjestetty tarvittaessa. Vauvamyönteisyysohjelman 

mukaisesti perheet saavat ohjausta ja tukea imetyksen onnistumiseksi. Terveydenhoitajat seuraavat imetyksen 

toteutumista jokaisella neuvolakäynnillä. Lapsi-vanhempi -ryhmiä on järjestetty kaksi. Tämän jälkeen perheet 

siirtyvät kuntien eri toimijoiden järjestämiin ryhmiin tai kokoontuvat halutessaan itsenäisesti. 

Myös kouluikäiset lapset tavoitetaan lähes kaikki. Laajoihin terveystarkastuksiin osallistuu 5- ja 8-luokkalaisten 

vanhemmista noin 80 %. 

 

75- ja 85-vuotiaiden terveystarkastuksiin osallistutaan aktiivisesti. Uudelleen käytännöksi sovitut terveystarkastukset 

koetaan tärkeiksi. 
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TAVOITE JA KEINOT:   

5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen 

1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa 

2. Fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 

3. Vakiinnutetaan tehostetut kotikuntoutusjaksot osaksi kotisairaalatoimintaa 

4. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakkaan hoito-

ketju saadaan joustavasti siirrettyä kuntien peruspalveluihin 

5. Sovitaan arvioinnista ja käyttöön otettavista mittareista yhteistyössä tulevan sote-organisaation kanssa 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

Henkilöstöä on edelleen kohdennettu toiminnan kehittämiseen strategisten linjausten mukaisesti.  

 

Kuntayhtymän LiPaKe -hanke on sulautunut hyvin Satakunnan SATA-LIPAKE -hankkeeseen, joka on suunni-

teltu tukemaan erityisesti niitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, jotka eivät ole vielä sairastuneita, mutta 

joille ylipaino ja liikkumattomuus aiheuttavat riskin terveydelle ja hyvinvoinnille. Toimivan palveluketjun edel-

lyttämä terveydenhuollon ja kuntien liikunnan ammattilaisten yhteistyö on toteutunut tiiviinä yhteydenpitona ja 

suunnitelluissa säännöllisissä verkostotapaamisissa. Satakunnan alueella liikuntaneuvojan palveluketju on aino-

astaan kuntayhtymässä vakiintunut päivittäiseen toimintaan hyvin. 

 

Tehostetut kotikuntoutusjaksot alkoivat syyskuussa 2017. Toiminta on nyt vakiintunut. TEKOJA-tiimin hyödyn-

täminen on ollut vähäisintä Eurajoella ja suurinta Kokemäellä. Kotikuntoutusjaksojen on arvioitu tukevan mer-

kittävästi potilaan kotona selviytymistä ja näin vähentävän terveyskeskussairaalan käyttöä. Yhteistyö kuntien 

palveluohjaajien ja kotihoidon fysioterapeuttien kanssa on ollut sujuvaa ja työnjakoa kehitetään edelleen. TEKO-

JA-tiimissä työskentelevä fysioterapeutti suoritti Moniammatillinen kotikuntoutus -erikoistumiskoulutuksen (30 

op). Koulutus vahvistaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa to-

teutettavaa kotikuntoutusta.  

 

Myönteisten kokemusten myötä ja riittävien resurssien varmistamiseksi kuntayhtymään perustettiin vuodelle 

2019 yksi uusi fysioterapeutin toimi. Henkilöstökustannusten nousulta vältytään, koska fysioterapian esimiestyö 

on siirretty toiselle lääkärinvastaanoton osastonhoitajista. 

 

TAVOITE JA KEINOT:   

6. Työterveyshuollon kehittäminen 

1. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehit-

täminen 

2. Työterveyshuollon palvelut turvataan nykyisessä laajuudessa kuntayhtymän omana toimintana vuoden 2018 

loppuun saakka 

3. Korvaavan työn mahdollistaminen 

4. Osallistutaan aktiivisesti työterveyshuollon palvelujen kehittämiseen osana sote-uudistusta 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

Kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin virka on hoidettu edelleen ostopalvelujen turvin. Osa sairasvastaanotos-

ta on hoidettu työterveyshuollon palveluna lääkärinvastaanoton lääkäreiden toimesta. Työterveyshuollon psyko-

logipalvelut on edelleen hoidettu ostopalveluna ja palveluntuottaja vaihtui 1.9.2018. 

 

Uusia työterveyshuollon sopimuksia tehtiin vuonna 2018 40 kpl (merkittävä osa niistä henkilökohtaisia avusta-

jia). Näistä 3 sopimusta sisältää myös sairaanhoidon. Yksi aiempi sopimus laajeni kattamaan myös sairaanhoi-

don. Varsinaisia sopimusirtisanoutumisia on ollut n.10 kpl. Kuluvan vuoden aikana on tehty myös firmainven-

taariota ja poistettu järjestelmästä lukuisa määrä yrityksiä jotka eivät varsinaisesti koskaan ole irtisanoutuneet 

mutta joissa ei tietojemme mukaan enää ole toimintaa. 

 

Tartuntatautilain voimaantulo näkyi kevätkaudella paitsi lisääntyneinä rokotuskäynteinä myös hoitajien kirjoit-

tamien soveltuvuuslausuntojen huomattavana määränä. 2018 loppuvuoden 460 influenssarokotuskäyntiä hoitui-

vat sujuvasti ja oikea-aikaisemmin kuin edellisvuonna. 

 

Työterveyshuollon osalta toteutui ensimmäinen varsinainen kustannuslaskenta kevään ja kesän aikana ja sen 

pohjalta tehtiin loppuvuodelle suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi. Edellä mainittuun liittyen eniten lisä-

ystä tapahtui hoitajien tekemien terveystarkastusten määrässä. Hoitajien sairaanhoitokäynnit sen sijaan ovat vä-

hentyneet johtuen ainakin osaksi siitä, että omailmoitusmenettely on laajentunut toimimaan myös kuntatyönanta-

jien ulkopuolella. 
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Lainsäädännön muuttuessa sairaanhoidolliset palvelut tuli yhtiöittää vuoden 2018 loppuun mennessä, mikäli nii-

tä halutaan myydä sairaanhoidollisia palveluita myös muille kuin kuntatyönantajille. Asiaan liittyvät selvittelyt 

ja valmistelut päätösten tekemiseksi ovat työllistäneet ja jatkuneet kesästä lähtien. 

 
 2018 2017 2015 
työpaikkaselvitykset    
lääkärit 2 8 3 
työterveyshoitajat 120 117 64 
työfysioterapeutti 33 38 27 
terveystarkastukset    
lääkärit 723 623 458 
työterveyshoitajat 1104 919 882 
työfysioterapeutti 470 556 405 
psykologi 109 91 ei vertailua, alkoi 8/2015 
työterveysneuvottelut    
lääkärit 76 72 40 
työterveyshoitajat 108 123 77 
sairaanhoitokäynnit    
lääkärit 4699 4681 3878 
työterveyshoitajat 1268 1575 738 

 

TAVOITE JA KEINOT: 

7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen 

1. Kuvantamis- ja laboratoriotoiminnan edelleen alueellinen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. Yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään 

2. Valmistellaan sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto 

3. Kuvataan tukipalveluiden ydinprosessit yhteistyössä tulevan sote-organisaation toimijoiden kanssa 

4. Päivitetään röntgenin laatukäsikirja ja auditointi 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 
Laboratoriotoiminnan siirtämistä koskevat neuvottelut SataDiagin kanssa aloitettiin syksyllä 2017. Oman tuo-

tannon ajan laboratorion näytteenottoa vahvistettiin siirtämällä näytteenottotaitoisia perus- ja sairaanhoitajia ter-

veyskeskussairaalasta osa-aikaisesti laboratorioon. Lähes kaikkien näytteiden analytiikka siirrettiin SataDiagille. 

Liikkeenluovutus toteutui 1.6.2018. Sähköinen ajanvaraus toteutui laboratoriopalveluiden SataDiagille siirtymi-

sen myötä. Hoitotyön lähiesimiesresurssia vapautui muihin esimiestehtäviin. 

 

Syyskuussa otettiin käyttöön kaikilla terveysasemilla ja kotisairaalassa Nea-link EKG tutkimusten sähköinen tie-

tojärjestelmä. Nyt kaikki potilaista otetut sydänfilmit ovat Satakunnassa Satadiag:n hallinnoimassa sähköisessä 

tietojärjestelmässä/arkistossa. Jatkohoitoa vaativien potilaiden osalta EKG- tutkimusten jatkokäyttö tehostuu ja 

pitkän aikavälin parempi seuranta potilaiden tutkimustulosten osalta toteutuu. Yhteinen EKG arkisto vähentää 

myös tutkimustarvetta. 

 

Kuvantamisen kliininen auditointi toteutui 14.12.2017. Yksikön vahvuuksiksi raportoitiin mm. kehittämiseen si-

toutuneet röntgenhoitajat. Kehittämiskohteina raportoitiin mm. vanhojen ja kuluneiden detektorien uusiminen. 

Röntgentoiminnan siirtämistä koskevat neuvottelut SataDiagin kanssa aloitettiin syksyllä 2018. Perusteet liik-

keenluovutusneuvotteluiden aloittamiselle ovat vanha laitekanta, pienen toimintayksikön haavoittuvuus ja eri-

tyisosaamisen puute, mm. fyysikon ja radiologin palvelun sopimuksenvaraisuus. 

 

TAVOITE JA KEINOT: 

8. Erikoislääkärijohtoinen toiminta 

1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon 

3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla 

4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan 

jatkokuntoutuspaikkaan 

5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä 

6. Mahdollistetaan kiireelliset radiologilausunnot 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 
Lastenneurologi aloitti kuntayhtymässä elokuussa, mikä on laajentanut palveluvalikoimaa 

erikoislääkäritoiminnassa. Palvelukokeilusta sovittiin yhdessä jäsenkuntien kanssa.  
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Nimettiin korvaushoidossa olevien potilaiden hoidosta kokonaisvastuussa oleva lääkäri. Kokemäellä, 

Harjavallassa ja Nakkilassa korvaushoidossa siirryttiin myös viikonloppujen lääkejakoon. Eurajoella 

viikonloppujako on ollut jo käytössä. 

 

TAVOITE JA KEINOT: 

9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä 

1. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on tasalaatuista ja oikea-aikaista 

2. Kehitetään kotisairaalan ja lääkärinvastaanoton yhteistyötä 

3. Kanta-arkiston käyttö juurrutetaan päivittäiseen toimintaan 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

Työnjaon kehittämistä on jatkettu suunnittelemalla sairaanhoitajan toteuttama kliinisen tutkimuksen ja hoidon 

tarpeen arvioinnin malli kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden vastaanotolle. Kiireellistä vastaanottoa pitävien 

sairaanhoitajien lisä- ja täydennyskoulutus sisältää potilaan tutkimista ja kliinistä harjoittelua. Koulutus on toteu-

tettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa keväällä 2018. 

 

Ensiavun tiimi toimii hyvin ja tästäkin asiakaspalaute on ollut positiivista. Henkilöstön työtyytyväisyys 

on lisääntynyt. 

 

Kuvattiin hoitajien keskinäinen konsultaatioprosessi kotihoidossa ja aloitettiin päivystävän kotisairaanhoitajan 

toiminnan suunnittelu.  

 

TAVOITE JA KEINOT:  

10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen 
1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä 

2. Koottua tutkimus- ja seuranta-aineistoa hyödynnetään väitöskirja- ja opinnäytetöihintöihin ja syventävien 

opintojen suorittamiseen 

3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 

4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön 

5. Informoidaan tulevasta sote-muutoksesta henkilökuntaa 

6. Huomioidaan työergonomian mahdollisuudet työntekijän työntekijän voimavarojen sekä työ- ja toimintaky-

vyn säilyttämisessä 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuvattu yhteistoiminnassa laaditussa vuosittain päivitettävässä henkilös-

tö- ja koulutussuunnitelmassa. Vuoden 2018 henkilöstöraportti sisältää tarkempaa tietoa henkilöstövoimavarojen 

arvioinnista ja käytöstä ja niiden muutoksista. 

 

AVOHOIDON KUSTANNUKSET: 
 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Tp 2018 N%tp17/18 N%ta18/tp18

Avohoidon ta yht. 14 022 326 14 387 752 14 402 100 14 656 676 1,9 1,8

  LVO + päivystys 5 105 043 5 012 038 5 048 660 5 076 612 1,3 0,6

  Neuvola 1 904 154 2 038 873 2 073 120 2 063 663 1,2 -0,5

  Hammashuolto 2 806 124 3 013 656 3 050 760 2 962 837 -1,7 -2,9

  Laboratorio 1 171 448 1 110 424 1 256 400 1 183 569 6,6 -5,8

  Röntgen 293 325 346 908 301 210 329 116 -5,1 9,3

  Fysioterapia 545 147 510 875 544 670 561 883 10,0 3,2

  Työterveyshuolto 657 349 953 842 790 120 838 095 -12,1 6,1

  Erikoislääkäripalv. Sis.mahas. 1 536 336 1 401 135 1 337 160 1 636 027 16,8 22,4

Tutkimustoiminta 3 400 0 0 4 874

Poistot 13 132 10 843 6 600 11 334 4,5 71,7

 *)Rakennusten poistot sis.huollon poistoihin
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2.2.3 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue 

 

Tulosvastuullinen viranhaltija: ylilääkäri Terhi Holmström 

Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 

Terveyskeskussairaalan osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen 

Kotisairaanhoidon/kotisairaalan osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen ja johtava hoitaja Jaana Oksa  

 

Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaala-kotisairaalatoiminnan. Terveyskeskussairaa-

lassa on Harjavallassa 30 ja Eurajoella 10 akuuttisairaansijaa. 

 

 

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

TAVOITTEET JA KEINOT: 

 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen 

1. Toimitaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä 

ilman rajapintoja 

2. Yhteistyön jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 

3. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden käyt-

tö 

4. Sairaalapalvelujen kokonaiskehittäminen 

5. Yhtenäistetään Harjavallan ja Eurajoen osastojen toimintatapoja 

2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen 
1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakastyyty-

väisyys 

2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä 

kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 

3. Yhteistyön vahvistaminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa (mm. palvelu- ja 

hoitokodit) 

4. Sas-palaverien toiminnan tehostaminen (yhtenäiset kriteerit ksthky:n alueelle) 

5. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tu-

kemiseksi 

6. Tehostettujen kotikuntoutusjaksojen toteutus 

3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen 

1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 

2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 

3. Potilaan ja omaisten osallistaminen hoidon suunnittelussa 

4. Vastuuhoitajamallin kehittäminen 

4. Hoidon laadun parantaminen 

1. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 

2. Tarvepohjainen ja oikeanlainen ammattitaitoinen resursointi ja toiminnanohjauksen kehittäminen kotihoidossa 

5. Vanhuspalveluiden kehittäminen 

1. Jatketaan vastaanotto-/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä 

alueen sos.toimen kanssa 

2. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 

3. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa   

6. Kotihoidon laajentaminen 

Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä kotisairaalan, terveyskeskussairaalan ja koti-

sairaanhoidon sekä alueen kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa 

7. Henkilöstön työkyvyn ylläpito 

1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 

2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielekkyyden ja turvallisuuden takaamiseksi 

3. Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulutuspalautteet 

4. Ergonominen työvuorosuunnittelu 

5. Informoidaan tulevasta sote-muutoksesta henkilökuntaa 

8.Saattohoidon kehittäminen 

1. Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminta vakiinnutetaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan 

2. Kuntayhtymän alueen päivitetyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja 

toimintaa kehitetään edelleen 

3. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus turvataan 

4. Kehitetään kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon poliklinikan yhteistyötä 
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TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on 1.1.–31.5.2018 ollut Harjavallassa 85,0 % (35 sairaansijaa, kes-

kimäärin 29,8 potilasta päivässä) ja 1.6.–31.12.2018 84,4 % (30 sairaansijaa, keskimäärin 25,3 potilasta päiväs-

sä). Eurajoella kuormitusprosentti ajalla 1.1.–31.12.2018 on ollut 76,9 % (10 sairaansijaa, keskimäärin 7,7 poti-

lasta päivässä). Keskimääräiset hoitoajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna Harjavallassa 8,5 päivästä 6,9 

päivään ja Eurajoella 8,4 päivästä 7,5 päivään. Potilaiden siirtyminen kotihoitoon, tehostettuun palveluasumi-

seen tai intervallihoitoon on ajoittain viivästynyt ja kunnat eivät ole kokonaan välttyneet erikoissairaanhoidon 

siirtoviivemaksuilta. Hyvä yhteistyö osastojen ja jäsenkuntien vanhustenhuollon johdon kanssa sekä yhteinen 

näkemys kotihoidon kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta auttavat merkittävästi ratkaisemaan haasteel-

lisiakin kotiutustilanteita. Viimeisimmän Kaste-hankkeen (Yhteisvoimin kotona) aikana alkanutta tukiryhmä-

työskentelyä on jatkettu.  
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Terveyskeskussairaalan henkilöstömitoitus on toteutunut tavoitteen mukaisesti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotisairaalan potilasmäärä on edelleen kasvanut. Kotisairaala on korvannut 3–21 sairaansijaa Harjavallan osas-

tolla. Harjavallassa kotisairaalan ja osaston henkilökunta on yhdistetty ja näin on pystytty joustavammin koh-

dentamaan sairaanhoitajaresurssia ja paremmin vastaamaan suureen vaihteluun kotisairaalan päivittäisissä käyn-

timäärissä. Myös kotisairaanhoidon sairaanhoitajat ovat tarvittaessa siirtyneet kotisairaalaan. Sijaisia palkattaes-

sa on edelleen kiinnitetty huomiota sairaanhoitajien valmiuteen työskennellä myös kotisairaalassa.  

 

Eurajoella kotisairaalan käynnit toteutetaan edelleen yhteistyössä kotisairaanhoidon ja Eurajoen osaston henki-

löstön kesken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotihoidon integraation onnistuminen näkyy kotisairaanhoidon käyntien huomattavana laskuna erityisesti Ko-

kemäellä, Harjavallassa ja Nakkilassa. Sekä kuntien kotihoidon työntekijöiden että kuntayhtymän kotisairaan-

hoidon sairaanhoitajien tehtäväkuvia on täsmennetty ja kaikkien osaaminen on nyt asianmukaisessa käytössä. 

Kotihoidon tiimien sairaanhoitaja vastaa potilaiden sairaanhoidollisesta kokonaisarvioinnista ja on erilaisissa ar-

jen tilanteissa helposti ja nopeasti konsultoitavissa. Konsultaatioiden kirjaamiseen ja kuntalaskutuksen edellyt-

tämään täsmälliseen tilastointiin tullaan vielä panostamaan.  

 
Kotisairaanhoidon suoritteet jäsenkunnittain    

 2016 2017 2018 
  suoritteet 

yht. (tot. %) 

suoritteet 

yht. (tot. %) 

suoritteet 

yht. (tot. %) 

Eurajoki 2493 (77 %) 3909 (68 %) 4508 (98 %) 
Luvia      

Harjavalta 2966 (63 %) 2278 (72 %) 1625 (51 %) 
Kokemäki 4083 (64 %) 3567 (104 %) 2241 (46 %) 
Nakkila 1907 (76 %) 1543 (69 %) 1372 (62 %) 

 

Kotisairaanhoidon sairaanhoitajat ovat tarvittaessa siirtyneet joustavasti muihin yksikköihin, mm. 

lääkärinvastaanotolle ja INR-poliklinikalle. 

 

Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminta on vakiintunut palvelemaan koko kuntayhtymän aluetta. Saattohoidossa 

kotona hoidettaville potilaille on tarjottu voinnin heikentyessä tai heidän halutessaan nopea pääsy tukiosastolle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä.  Toimintaa 

on kehitetty suosituksen sisältämien  osaamis- ja laatukriteerien mukaisesti.  Palaute potilailta, omaisilta ja 

yhteistyökumppaneilta on ollut hyvää ja kannustavaa. 

 Terveyskeskussairaala 

 Harjavallan osasto (35 ss) Eurajoen osasto (10 ss) 

 kuormitus % pot. keskim. keskim. hoitoaika (pv) kuormitus % pot. keskim. keskim. hoito-aika (pv) 

tammikuu 82,6 28,9 6,9 71,6 7,2 7,2 

helmikuu 85,5 29,9 6,8 83,9 8,4 6,5 

maaliskuu 84,2 29,5 8,0 82,3 8,2 9,6 

hutikuu 88,5 31,0 8,3 86,3 8,6 11,3 

toukokuu 84,4 29,5 7,2 78,7 7,9 8,1 

 Harjavallan osasto (30 ss)  

kesäkuu 88,2 26,5 6,3 77,3 7,7 7,0 

heinäkuu 88,9 26,7 6,2 70,3 7,0 6,9 

elokuu 90,1 27,0 6,7 81,6 8,2 6,2 

syyskuu 82,7 24,8 7,8 72,7 7,3 8,7 

lokakuu 79,5 23,9 6,0 60,0 6,0 5,6 

marraskuu 86,9 26,1 6,8 78,7 7,9 6,6 

joulukuu 74,6 22,4 6,0 79,0 7,9 8,3 

 Kotisairaala: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila 

 pot. min pot. max pot. keskim. käynnit käynnit/pv (ka) 

tammikuu 6 16 10,5 617 19,9 

helmikuu 5 13 8,3 451 16,1 

maaliskuu 5 17 9,6 561 18,1 

huhtikuu 5 15 10,7 633 21,1 

toukokuu 8 17 12,4 967 31,2 

kesäkuu 6 17 10,2 568 18,9 

heinäkuu 6 17 10,6 727 23,5 

elokuu 3 17 9,0 720 23,2 

syyskuu 4 16 11,6 759 25,3 

lokakuu 6 20 13,1 944 30,5 

marraskuu 6 17 11,1 732 24,4 

joulukuu 2 21 12,0 775 25,0 



35 

 

 

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuvattu yhteistoiminnassa laaditussa vuosittain päivitettävässä henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmassa. Vuoden 2018 henkilöstöraportti sisältää tarkempaa tietoa henkilöstövoimavarojen 

arvioinnista ja käytöstä ja niiden muutoksista. 

 

 

KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET: 

 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Tp 2018 N%tp17/18 N%ta18/tp18

Koti- ja sairaalatoiminta yht.3 634 971 3 815 317 3 655 000 3 616 534 -5,2 -1,1

  Tk-sairaala 2 474 724 2 550 979 2 216 270 2 267 218 -11,1 2,3

  Kotisairaanhoito 1 160 247 1 065 255 1 116 620 1 019 942 -4,3 -8,7

  Kotisairaala 128 851 199 082 322 110 329 373 65,4 2,3

Poistot 14 012 12 380 0 0 -100,0

rakennusten poistot sis. keskitetysti huollon poistoihin

 
 

 

 

2.2.5 Erityispalvelujen tehtäväalue  

 

Erityispalvelujen tehtäväalueen tavoitteina on ollut yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden 

kanssa, sosiaalipalvelujen sisällön ja organisoinnin kehittäminen, tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen 

konsultoinnin kehittäminen ja asiakastyön laadun ylläpito. Eri toimijoiden välistä tiedonsiirtoa ja asiakaskohtaista 

yhteistyötä lähiorganisaatioiden kanssa on tehostettu ja verkostotyötä on hyödynnetty palvelutarpeiden arvioinnissa 

ja palvelusuunnitelmien laatimisessa. Myös tehtäväalueen sisäistä tiedonsiirtoa ja osaamisen hyödyntämistä on 

tehostettu. Opiskeluhuollon psykologien toimintaa on kehitetty edelleen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Toteutettujen palveluiden suunnittelua ja suunnitelmien kirjaamista on jatkettu. 

 

 

Yksikkö: Psykososiaaliset erityispalvelut 
 

Psykososiaalisten erityispalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Suoritteiden toteuma oli 99 %. NPS-luku 

psykososiaalisten erityispalveluiden osalta kokonaisuutena oli 43.  

 
 Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit 

 Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 

 
Psykologipalvelut hoidettiin pääosin keskitetysti pääterveysasemalta. Palvelussa toimi johtava erikoispsykologi 

ja kolme terveyskeskuspsykologia, joista kaksi toimi opiskeluhuollon psykologeina tarjoten opiskeluhuoltolain 

mukaisia psykologipalveluja esi-, perus- ja toiselle asteelle.  

 

 TAVOITTEET: 

1. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä psyykkisissä ongelmissa ja autetaan löytämään omia 

voimavaroja ja hallintakeinoja. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa. 

2. Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toimintakyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi. 

3. Selvitellään alle kouluikäisten lasten kehitysongelmia ja erityisvaikeuksia, jotta voidaan käynnistää 

varhaista tukea ja tarvittavia kuntoutustoimia. 

4. Kehitetään psykologipalveluja osana terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää. 

5. Ohjataan psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja tarvitsevia asiakkaita heidän tilanteeseensa parhaiten 

soveltuvan avun piiriin. 

6. Tarjotaan sopimusten mukaisia opiskeluhuollon psykologipalveluja perus- ja toisen asteen 

oppilaitoksille.  

7. Kehitetään edelleen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä käytäntöjä.  

8. Vakiinnutetaan yhteisöllistä psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan yksilöllistä psyykkisen 

hyvinvoinnin ja oppimisen tukea. 
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 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018: 

Vuonna 2018 on vastaanotoista kertynyt suoritteita 3316. Lisäksi konsultaatioita ja käynnin korvaavia puheluja oli 

699.  

 

Yksilöterapioita on toteutettu psyykkisesti oireileville asiakkaille yksilöllisen arvioinnin pohjalta. Terapioissa on 

käytetty mm. kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Kriisiapua on tarvittaessa annettu kriisi- ja 

lyhytterapeuttisin menetelmin. Nuorten ja aikuisten tilanteissa on tehty 13 psykologista tutkimusta työ- ja 

toimintakyvyn tai oppimisen erityisvaikeuksien selvittämiseksi osana hoitoa tai toisen asteen opiskeluhuoltoa. 

Psykologit ovat osallistuneet kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien kokoontumisiin 14 kertaa. Lääkinnällisen 

kuntoutuksen työryhmän kokouksiin on osallistuttu asiantuntijana 8 kertaa. Alle kouluikäisten lasten 

psykologisia tutkimuksia on tehty 78 lapselle. Konsultaatioapua on annettu päivähoidon, esiopetuksen ja 

lastenneuvolan työntekijöille. Psykologit ovat osallistuneet neuvolaikäisten lasten moniammatillisiin 

yhteistyöryhmiin koko kuntayhtymän alueella yhteensä 11 kertaa. Psykologit ovat ohjanneet 

perhevalmennuksen kaksi ryhmätapaamista.  

 

Opiskeluhuollon psykologit ovat tehneet tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon 

muiden toimijoiden sekä koulujen muun henkilökunnan kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon käytänteitä on 

kehitetty opiskeluhuoltoryhmissä, psykologikonsultaatioissa sekä terveyden ja oppimisen edistämisen 

teemaluennoilla, joita ovat olleet stressinhallinta sekä henkinen hyvinvointi ja omien tunnetaitojen kehittäminen. 

Harjavallan ja Nakkilan esikoulujen opettajille on pidetty sisäinen koulutus opiskeluhuoltolain 

soveltamisperiaatteista ja suosituksista sekä opiskeluhuollon käytänteiden kehittämistarpeista esiopetuksen 

yksiköissä. Harjavallan ja Nakkilan perusasteen toimijoiden kesken pidettiin johtavan erikoispsykologin 

johdolla keskustelu- ja kehittämistilaisuus, jolla pyrittiin kohdentamaan psykologiresurssia aiempaa enemmän 

konsultatiiviseen toimintaan. Opiskeluhuollon psykologien oppilaskohtainen työ on koostunut 

yksilövastaanotoista, psykologisista arvioinneista sekä monialaisten asiantuntijaryhmien toiminnasta. 

Opiskeluhuoltolain mukaiset aikarajat vastaanotolle hoitoon pääsyssä on huomioitu. Opiskeluhuollon palvelut 

laajentuivat vuoden 2018 alusta koskemaan myös toisen asteen aikuisopiskelijoita. Toisen asteen oppilaitoksissa 

on tehostettu kuntayhtymän alueella asuvien opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelu- ja 

kuntoutumissuunnitelmien tekoa. Nuoren kuntoutusrahahakemusten teossa on toteutettu yhteisvastaanottoja 

kuntoutusohjaajan kanssa ja näin on hyödynnetty psykososiaalisten erityispalveluiden moniammatillista 

yhteistyötä. 

 

Psykiatrisen työryhmän toimintaa on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä. Vuoden 2018 aikana toteutettiin 

hoidollinen uniryhmä psykiatrisen työryhmän potilaille. Ryhmän toisena vetäjänä toimi psykologi. 

Moniammatillista yhteistyötä aloitettiin myös kuntayhtymän lastenneurologin kanssa. 

 

Psykologista ammattitaitoa on kehitetty kouluttautumalla, opintokäynnillä syömishäiriöliittoon, 

vertaisyhteydenpidolla ja seuraamalla ajankohtaista ammatillista tietoa.  

 

 

Perheneuvola 

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 

Vastuuhenkilö: psykologi Salme Suomalainen-Salo 

 

Perheneuvolapalvelut hoidettiin keskitetysti pääterveysasemalta. Palvelua toteuttivat kaksi psykologia ja yksi 

sosiaalityöntekijä sekä konsultoiva lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Palvelussa on ollut resurssivaja-

usta sekä alkuvuodesta että vuoden toisen puoliskon ajan. Perheneuvola on toiminut kasvatus- ja perheneuvon-

nan erityiskysymyksiin paneutuen. Perheneuvolapalveluja käyttivät muut kuntayhtymän kunnat paitsi Kokemä-

en kaupunki.  

 

TAVOITTEET: 

1. Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sosiaalisen 

tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen; tarvittaessa ohjanta erikoissairaanhoitoon. 

2. Mahdollisimman nopea avun saatavuus akuuteissa lasten, parien ja perheiden kriiseissä 

3. Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ongelmatilanteessa 

4. Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden tukemisessa 

5. Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia 

tarpeita 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018: 

Vuonna 2018 on vastaanotoista kertynyt suoritteita 1283, joista erikoislääkärin suoritteita oli 24. Lisäksi konsul-

taatioita oli 79, joista erikoislääkärin konsultaatioita kolme. Asiakkaita oli 99:stä eri perheestä ja näiden perhei-
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den jäseniä osallistui hoitoon tai tutkimuksiin yhteensä 223. Kuntayhtymän ulkopuolisista kunnista asiakkaita oli 8. 

Perheneuvolassa otettiin käyttöön jonotuskäytäntö. Osalla asiakkaista vastaanoton odotusaika on ollut useampia 

kuukausia.  

 

Perheen ja parien kanssa työskentelyssä on aktivoitu perheen tai parin omat voimavarat ongelmien ratkaisuun eli 

hyödynnetty ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Vanhempien ohjantaa on myös tarjottu, jolloin on hyödynnetty mm. 

Vanhempana vahvemmaksi -menetelmää ja osin Ihmeelliset vuodet -menetelmää. Työskentelyssä on ollut osana 

myös verkostoyhteistyötä, jossa kaikkien osapuolten asiantuntemus on hyödynnetty perheen tukemiseksi.  

 

Psykologisin menetelmin on arvioitu lasten ja nuorten kehitystä ja tunne-elämää. Sosiaalityön menetelmin on haasta-

teltu vanhempia. Ohjaavilta tahoilta on kerätty tietoa ja lapsia on tarvittaessa myös havainnoitu toimintaympäristös-

sään. Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri on ottanut perheitä vastaan ja arvioinut nuoria myös kahdenkeski-

sessä tilanteessa. Yksilöterapiassa on käytetty näyttöön perustuvia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. 

Myös aikuisten yksilökäyntejä on tarjottu. Kriisitilanteissa on pyritty antamaan apua mahdollisimman nopeasti yh-

teydenotosta. Tarpeen ja harkinnan mukaan kriisikäyntejä on tihennetty. 

 

Yhteistyötä perheneuvolan ja kuntayhtymän lastenvalvojien välillä on kehitetty edelleen ja yhteistyötä tiivistetty. 

Työntekijät ovat kehittäneet ammattitaitoaan kouluttautumalla ja osallistumalla mm. Satula-hankkeen Satakunnan 

perhekeskusfoorumeihin sekä moniammatillisen tiimityön työpajoihin. Systeemisen lastensuojelun käytäntöjen poh-

jalta on osallistuttu myös lastensuojelun tiimeihin. 

 

Puheterapiapalvelut 

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 

Vastuuhenkilö: puheterapeutti Leena Rosendahl 

 

Puheterapiapalvelut hoidettiin keskitetysti pääterveysasemalta. Palveluissa oli vuonna 2018 kolme puhetera-

peutin virkaa, joista osa toteutui osa-aikaisesti. Puheterapiapalveluja haittasi resurssipula läpi vuoden. Puhetera-

piapalvelujen toiminta-ajatuksena oli puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistami-

nen ja kuntoutus mahdollisimman hyvän toiminta- ja kommunikaatiokyvyn saavuttamiseksi. Toiminnan paino-

piste on ollut alle kouluikäisten lasten kielellisissä vaikeuksissa, mutta myös kouluikäisiä ja aikuisneurologisia 

asiakkaita on ollut puheterapeutin arviossa ja ohjauksessa rajallisesti. 

 

TAVOITTEET:  

1. Todetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt varhain ja käynnistetään kuntoutustoimia. 

Arvioidaan lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä vaikeuksia. 

2. Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville. 

3. Tuetaan lapsen kielen, puheen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä ja pyritään lieventämään kielellisiä 

oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen kanssa. Pyritään vaikuttamaan 

ennaltaehkäisevästi vaikeuksien kasaantumiseen. 

4. Kehitetään yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa puheterapiaresurssin kohdentamiseksi ja toiminnan 

suunnittelemiseksi. 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018: 

Vuonna 2018 on vastaanotoista kertynyt suoritteita 2 208 ja konsultaatioita 328.  

 

Alle kouluikäiset lapset ovat ohjautuneet puheterapeutin arvioon lastenneuvolan, psykologien, päivähoidon tai 

vanhempien huolen perusteella. Puheterapeutin tutkimusten perusteella puheterapeutit ovat osallistuneet kuntou-

tussuunnitelman laadintaan yhteistyössä päivähoidon, esiopetuksen, psykologin ja vanhempien kanssa. Tarvitta-

essa on ohjattu neuvolalääkärin vastaanotolle arvioon tai suositeltu jatkotutkimuksia lastenneurologille. Lähet-

teitä on tehty myös keskussairaalaan kielijänneoperaatioihin sekä apuvälinearvioon apuvälinekeskukseen. 

 

Puheterapeutit ovat tuottaneet yksilöpuheterapiaa eriasteisiin puheen ja kielen kehityksen häiriöihin tarveharkin-

nan perusteella. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat olleet alle kouluikäisiä lapsia. Puheterapeutit ovat toteuttaneet oh-

jauskäyntejä puhetta tukevaa ja/tai korvaavaa kommunikointia tarvitseville. Puheterapeutit ovat ohjanneet per-

heitä ja muuta lähiympäristöä kommunikointitaitojen tukemiseen.  

 

Toimintaa on kohdennettu tietyille asiakasryhmille vaikeusasteen ja kiireellisyyden perusteella. Suuren asiakas-

määrän vuoksi asiakasryhmiä on jouduttu priorisoimaan ja kohdentamaan palveluja. Puheterapiapalveluihin on 

ollut koko ajan jonoa. Jonotusaika on riippunut mm. asiakkaan tulosyystä ja henkilöstöresurssin määrästä. 
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Kuntoutusohjaus 

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 

Vastuuhenkilö: kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala 

 

Kuntoutussuunnittelija toimi asiantuntijana monimuotoisessa sosiaalivakuutus- ja kuntoutusjärjestelmässä. Toi-

mintaan sisältyi kuntoutuksen, sosiaaliturvan, muun lainsäädännön ja kuntoutuskäytäntöjen laaja-alaista tunte-

musta edellyttäviä tehtäviä. Kuntoutussuunnittelija osallistui olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämi-

seen ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Kuntoutussuunnittelija ja -ohjaaja paneutuivat asiakkaiden elä-

mänoloihin ja ajankohtaisiin ongelmiin myös arjen tuntemuksen ja erilaisuuden ymmärtämisen kautta. He ohja-

sivat ja neuvoivat asiakkaita ja heidän läheisiään kuntoutuksen palvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa. He toi-

mivat yhteyshenkilöinä kodin, hoitolaitoksen/sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöi-

den ja viranomaisten välillä.  

 

TAVOITTEET: 

1. Asiakaslähtöinen kuntoutumista tukeva ohjaus, neuvonta ja seuranta. Kuntoutuspalveluiden oikea-

aikainen toteutuminen. 

2. Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa. 

Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja 

hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien tuntemusta. 

3. Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien 

lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

4. Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen 

työryhmässä. 

5. Tehdään kuntoutussuunnitelma monialaisesti ja moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen 

omaistensa kanssa. 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018: 

Vuonna 2018 on vastaanotoista ja kotikäynneistä kertynyt suoritteita 811. Tämän lisäksi konsultaatioita tai 

käynnin korvaavia puheluita oli 637. Kuntoutusohjaaja ja -suunnittelija ovat vastaanottaneet potilaita/asiakkaita 

kuntayhtymän kaikissa toimipisteissä ja tehneet tarvittaessa kotikäyntejä. Monialainen verkostoyhteistyö on to-

teutunut asiakaslähtöisesti. Kuntoutujia ja heidän läheisiään on ohjattu ja avustettu palveluohjausperiaatteella 

tarvittavien kuntoutustoimien ja muiden palveluiden saamisessa. Tässä on tehty yhteistyötä eri kuntoutus- ja 

palvelujärjestelmien toimijoiden kanssa. Monivaiheiset kuntoutusprosessit ovat sisältäneet tarvelähtöistä tiedon 

antamista, tukea, ohjausta, arviointia ja seurantaa.  

 

Kuntoutusohjaaja ja -suunnittelija ovat osallistuneet asiantuntijoina maakunnan useiden eri hankkeiden kehittä-

mistoimintaan sekä osallistuneet niiden järjestämiin koulutuksiin. Kuntoutussuunnittelija on esitellyt niissä kun-

tayhtymän asiakasyhteistyöryhmien toimintaa. Alueellisen ja paikallisen kuntoutuksen kehittämistoimintaan on 

osallistuttu kuntayhtymän edustajana, ohjaus- ja tukiryhmien jäsenenä sekä paikallisen kuntoutuksen asiakasyh-

teistyöryhmän ja vammaisneuvoston sihteerinä. Palvelussa annettiin konsultatiivista tukea yhteistyötahoille. 

Kuntayhtymän muiden tehtäväalueiden toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä asiakas- ja potilasasioissa sekä 

annettu informaatiota kuntoutukseen liittyvistä asioista.  

 

Työryhmien ryhmävastaanottoja on ollut 313. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä kokoontui aikuisten asioissa 

9 kertaa ja nuorten asioissa 7 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 80 aikuisen ja 37 nuoren kuntoutumista. Lääkinnäl-

lisen kuntoutuksen työryhmiä on ollut 10, joissa tehty yhteensä 154 päätöstä. Kuntoutussuunnittelija ja -ohjaaja 

ovat toimineet moniammatillisten työryhmien koordinaattoreina ja valmistelleet asiakasasioita ja osallistuneet 

työryhmien toimintaan. Työryhmien toimintaa on kehitetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

 

Rintamaveteraanikuntoutuksen päätöksiä tehtiin 96.  

  

Kuntoutusohjaaja valmistui neuropsykiatrisen valmentajan oppisopimuskoulutuksesta. Koulutusta hyödynnettiin 

moniammatillisessa yhteistoiminnassa mm. lastenneurologin ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa lasten ja 

nuorten neuropsykiatrisen kuntoutuksen suunnittelussa. 
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Yksikkö: Sosiaalipalvelut  
 

Vammaispalvelut ja psykososiaaliset asumispalvelut 

Vammaispalveluissa ja psykososiaalisissa asumispalveluissa työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosi-

aaliohjaajaa ja henkilökohtainen avustaja. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat myös lastenvalvojan 

tehtäviä. Palvelun tavoitteena on järjestää asiakkaille kattavat ja laadukkaat palvelut vammaispalvelulain edellyt-

tämällä tavalla sekä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  

 

Vammaispalvelulain mukaan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vaikeavammais-

ten kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivätoiminta, palveluasuminen 

ja henkilökohtainen apu. Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisval-

mennus ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille asiakkaan tuen 

tarpeen perusteella joko tuetusti omassa kodissa tai palveluasumisyksikössä (palveluasuminen tai tehostettu pal-

veluasuminen). Asumispalvelu voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai jaksotettua.  

 

TAVOITTEET: 

1. Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut 

2. Edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 

esteitä ja haittoja 

3. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen tukeminen ja koordinaattorina toimiminen 

erikoissairaanhoidon ja kuntien palvelujen välillä 

4. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa 

5. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 

6. Laadukas asiakastyö 

7. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

 

Vuonna 2018 sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijän virka muutettiin sosiaaliohjaajan viraksi sosiaalityöntekijän 

irtisanouduttua 21.3.2018 alkaen. Uusi sosiaaliohjaaja aloitti työt toukokuussa 2018, ja hänen työajasta on las-

kettu vammaispalveluun 80 % ja psykososiaalisiin asumispalveluihin 20 %. Viran muuttamiselle ei ollut lain-

säädännöllistä estettä, ja virkamuutoksella tehtäväjako ja toimenkuvat sosiaalipalveluissa selkeytyivät. Sosiaali-

palvelujen johtavalla sosiaalityöntekijällä on sosiaalityöntekijän pätevyys ja hän toimii tarvittaessa työparina tai 

vastuullisena työntekijänä työtehtävissä, joissa vaaditaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Vuoden 2017 aikana 

sosiaalihuollon ammattilaisten on tullut hakea Valviralta lupaa toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihen-

kilönä, ja yksikön kaikilla työntekijöillä tämä vaadittava lupa oli voimassa 1.1.2018 alkaen. 

   

Vammaispalvelut ja psykososiaaliset asumispalvelut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa, tarvittaessa tehdään 

kotikäyntejä, osallistutaan verkostopalavereihin ja hoitoneuvotteluihin. Vammaispalvelussa asiakastapaamiset 

toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä peruskuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä tarvitta-

essa yhdessä kuntayhtymän kuntoutussuunnittelijan ja –ohjaajan kanssa, joiden työajasta on varattu päivä vii-

kossa vammaispalveluun.  Asunnon muutostöissä asioiden valmisteluun ja kotikäynteihin on osallistunut tekni-

sen huollon huoltomestari rakennuspuolen asiantuntijana. Yksikössä on edelleen panostettu asiakkaiden henki-

lökohtaiseen tapaamiseen, säännöllisiin verkostopalavereihin sekä palvelusuunnitelmien laatimi-

seen/päivittämiseen. Vammaispalvelun tiimissä valmistellaan asiakkaiden asioita, sovitaan työnjaosta ja tehdään 

päätöksiä. 

 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, verilähetysten kuljetukset, osastojen potilaskuljetukset sekä jä-

senkuntien sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on kilpailutettu kesällä 2018 taksiliikennelainsäädännön 

uudistuksen vuoksi. Sopimukset kuljetuspalvelun tuottajien kanssa on tehty 1.8.2018 alkaen.  

 

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palkanlaskennassa on otettu käyttöön 1.5.2018 alkaen 

SuoraTyö –palkanmaksuohjelma. Vammaispalvelun työntekijät syöttävät asiakkaan henkilökohtaisen avun pää-

tökset ohjelmaan ja palkanlaskija syöttää ohjelmaan muut tiedot, esim. työntekijän, työsopimuksen sekä tuntilis-

tojen tiedot. Palkanmaksuohjelmaan siirtyminen on tehostanut ja selkiyttänyt henkilökohtaisen avun palkanlas-

kentaa, ja ohjelman käyttöönotto oli myös välttämätöntä 1.1.2019 voimaan tulleen tulorekisteriuudistuksen 

vuoksi. Vuoden 2019 keväällä tavoitteena on kokeilla, että asiakkaat/avustajat alkaisivat myös itse syöttää oh-

jelmaan työtuntilistoja. Kesän ja syksyn 2018 aikana on kehitetty henkilökohtaisen avun arviointijaksoja asiak-

kaiden kotona, ja jaksot on todettu hyviksi.  
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Johtava sosiaalityöntekijä on ollut mukana Satakunnan maakuntauudistuksen vammaispalvelujen valmistelutyö-

ryhmässä ja osallistunut maakuntauudistuksen järjestämään esimiesten muutosvalmennus –koulutukseen. 

 

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelupäätöksissä tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kotikun-

tien sosiaalitoimien kanssa. Kuntayhtymällä ei ole omia asumispalveluyksiköitä, joten asumispalvelut järjeste-

tään ostopalveluna. Sosiaalihuoltolain mukaiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on kilpai-

lutettu syksyllä 2018 yhteistyössä Euran, Huittisten ja Säkylän kanssa. Yhtymähallitus on tehnyt hyväksytyistä 

palveluntuottajista päätöksen 13.12.2018, ja puitesopimukset palveluntuottajien kanssa on tavoitteena saada 

voimaan 1.2.2019 alkaen. 

  

Yksikkö käy neuvotteluja säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, peruskuntien sosiaalitoimien henkilöstön 

kanssa mm. palvelujen yhteensovittamisesta sekä toimintakäytännöistä.  

Sosiaalipalvelujen asiakasmäärissä ei ole ollut suuria muutoksia vuoden 2018 aikana. Vammaispalvelussa asiak-

kaita on ollut 626 vuoden 2018 aikana ja heitä koskevia päätöksiä on tehty 377. Psykososiaalisissa asumispalve-

luissa asiakkaita on ollut 67 vuoden 2018 aikana ja heitä koskevia päätöksiä on tehty 76 . Oikaisuvaatimusten 

määrä on vähentynyt vuoden 2018 aikana, ja oikaisuvaatimuksia on tehty yhtymähallitukseen 10.  Hallinto-

oikeuteen on tehty 5 valitusta, ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 2. Kaksi valitusta on hylätty hallinto-

oikeudessa, muihin valituksiin ei ole tullut vielä ratkaisua. 

Lastenvalvojan palvelut 

Lastenvalvojapalvelut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa, tarvittaessa asiakkaita tavataan esimerkiksi kotikuntien 

sosiaalitoimistoissa.  Lastenvalvojan palveluissa työskentelee lastenvalvoja ja johtava sosiaalityöntekijä, jonka 

työajasta 40 % on laskettu kuuluvan lastenvalvojan työtehtäviin. Lastenvalvojan tehtävät hoidetaan kuntajaon 

mukaan (lastenvalvoja: Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila ja johtava sosiaalityöntekijä: Eurajoki).  

 

Lastenvalvojat ohjaavat ja neuvottelevat vanhempien kanssa lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta sekä 

elatusta koskevissa asioissa. Lastenvalvojat myös vahvistavat vanhempien tekemät sopimukset ja valvoo näissä 

lapsen etua. Lisäksi lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä kos-

kevat asiat. Lastenvalvojat huolehtivat myös tarvittaessa yhteistyössä peruskuntien lastensuojelutyöntekijöiden 

kanssa oikeudelle annettavien olosuhdeselvitysten teosta. 

 

 

TAVOITTEET:                      
1. Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen sopimusteitse 

2. Uuden isyyslain mukainen toiminta isyyden selvittämisessä ja tunnustamisessa     

3. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 

4. Verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisen toimintatavan valmistelu ja toteuttaminen 

5. Laadukas asiakastyö 

6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2018 

 

Lastenvalvojat ovat osallistuneet Satakunnan maakuntauudistuksen Lape- ja Satula -hankkeiden järjestämiin 

perhekeskusfoorumeihin sekä Satakunnan alueen lastenvalvojien tapaamisiin. Yhdessä kuntien sosiaalitoimien ja 

perheneuvolan kanssa on suunniteltu perhekeskusmallin mukaista verkostomaista toimintaa. Lastenvalvojat tekevät 

tiivistä yhteistyötä peruskuntien sosiaalitoimien kanssa, ja asiakkaita tavataan tarvittaessa yhdessä. Lastenvalvojat ja 

perheneuvolan työntekijät ovat kehittäneet ja tiivistäneet yhteistyötä syksystä 2018 alkaen ja säännöllisiä 

tiimipalavereita on pidetty n 3 viikon välein.  

 

Lastenvalvojapalveluissa sopimusten, olosuhdeselvitysten ja virka-apupyyntöjen määrät ovat lisääntyneet vuoden 

2018 aikana verrattuna aikaisempiin vuosiin. Lastenvalvoja on vahvistanut vuoden 2018 aikana yhteensä 737 

sopimusta, käräjäoikeuden pyytämiä olosuhdeselvityksiä on laadittu 10 ja muista kunnista tulleita virka-apupyyntöjä 

on ollut 99.   
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Vammaispalvelut sekä psykososiaaliset asumispalvelut

Kunnilta 

siirtyneet Asiakkuudet

päätökset

1.1.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

KULJETUSPALVELU

Eurajoki 79 80 95 95 96 95 84 122 116

Harjavalta 152 176 176 177 164 173 147 147 142

Kokemäki 154 163 161 165 148 142 136 145 125

Nakkila 122 134 132 135 124 122 107 102 102

Luvia 55 41 43 35 0 0

Yhteensä 507 553 564 627 573 575 509 516 485

HENKILÖKOHTAINEN APU

Eurajoki 5 12 16 16 18 22 24 38 40

Harjavalta 9 28 34 39 45 44 45 44 46

Kokemäki 16 24 36 39 41 42 44 38 39

Nakkila 9 15 20 19 24 25 29 26 27

Luvia 3 6 7 8 0 0

yhteensä 39 79 106 116 134 140 150 146 152

ASUMISPALVELUT/Vpl:n mukaiset

Eurajoki 3 3 4 3 2 2 1 5 5

Harjavalta 5 8 8 8 11 11 7 9 9

Kokemäki 2 3 5 7 7 8 8 9 10

Nakkila 1 1 2 3 3 4 4 3 3

Luvia 1 0 0 0 0 0

yhteensä 11 15 19 22 23 25 20 26 27

PALVELUASUMINEN KOTONA

Eurajoki 3 4 5 7 7 7 6 11 10

Harjavalta 1 1 3 5 3 3 3 5 3

Kokemäki 11 12 12 11 10 10 8 8 7

Nakkila 0 2 4 4 5 4 6 6 6

Luvia 8 7 7 5 0 0

Yhteensä 15 19 24 35 32 31 28 30 26

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

Eurajoki 5 7 12 8 7 5 4

Harjavalta 11 5 13 14 5 13 7

Kokemäki 7 11 12 8 6 4 10

Nakkila 9 8 4 6 4 8 10

Luvia 4 2 0 2 0 0

yhteensä 32 35 43 36 24 30 31

ASUMISPALVELUT/Psykososiaaliset

Eurajoki 6 7 6 7 9 9 10 11 10

Harjavalta 9 12 11 14 16 16 17 18 19

Kokemäki 15 13 15 15 13 13 14 14 18

Nakkila 9 11 10 10 12 12 10 11 11

Luvia 1 3 3 3 0 0

yhteensä 39 43 42 47 53 53 54 54 58
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Lastenvalvojan palvelut: päätösten määrät 
    

 

       

 

Elatussopimukset               

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eurajoki 32 26 30 53 41 19 76 99 

Harjavalta 63 56 68 40 77 86 69 80 

Kokemäki 34 60 68 59 52 77 88 79 

Luvia 
  

24 31 47 45   

Nakkila  32 31 43 34 31 51 39 48 

yhteensä 161 173 233 217 248 278 272 306 

Huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset 
  

       

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eurajoki 45 32 58 40 45 36 98 95 

Harjavalta 66 72 73 52 72 85 80 96 

Kokemäki 38 53 59 64 48 82 69 78 

Luvia 
  

23 35 30 35   

Nakkila 43 31 29 41 34 60 30 48 

yhteensä 192 188 242 232 229 298 277 317 

Isyyden selvittäminen 
    

     

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eurajoki 38 17 35 14 27 17 29 37 

Harjavalta 43 33 25 31 24 26 27 29 

Kokemäki 22 24 24 25 14 30 26 26 

Luvia 
  

15 12 12 15   

Nakkila 29 23 16 15 21 18 14 22 

yhteensä 132 97 115 97 98 106 96 114 

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle 
   

      

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eurajoki 1 1 4 1 2 3 1 3 

Harjavalta 2 3 0 0 0 1 1 2 

Kokemäki 1 1 1 1 1 4 0 3 

Luvia 
  

0 0 0 2   

Nakkila 2 3 1 0 0 2 2 2 

yhteensä 6 8 6 2 3 12 4 10 

 

 

 
Erityispalvelujen kustannukset yhteensä

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Tp 2018 muutos 17/18 mu ta 18/tp18

6 763 188 6 748 087 7 165 230 7 020 792 4,0 -2,0

Perheneuvola 202 934 219 369 169 800 181 800 -17,1 7,1

Psykologipalvelut 226 053 212 438 280 860 240 715 13,3 -14,3

Puheterapiapalvelut 157 538 143 723 191 310 167 238 16,4 -12,6

Sos.tt/kuntoutusohj. 145 113 139 538 133 240 182 857 31,0 37,2

Päihde- ja mielenterv. 2 066 455 2 043 761 2 114 210 1 977 121 -3,3 -6,5

Vammaispalvelut 3 846 434 3 874 462 4 179 320 4 168 550 7,6 -0,3

Lastenvalvonta 118 662 114 795 96 490 102 510 -10,7 6,2

Poistot 0 0 0 0 0,0  
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2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen (mukana myös kuntien maksuosuudet) 

 
2.3.1 Käyttötalouden toteutuminen 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Ta Tot 2018

Poikkeama 

alitus/ylitys TOT % Tp-2017

10 Luottamuselinhallinto

Tuotot 0 0 0 0 0

Kulut -69 610 -79 184 -9 574 113,8 -56 700

Netto -69 610 -79 184 -9 574 113,8 -56 700

20 Hallinto ja talous

Tuotot 818 000 953 859 135 859 116,6 821 333

Kulut -4 657 530 -4 536 320 121 210 97,4 -4 584 198

Netto -3 839 530 -3 582 460 257 070 93,3 -3 762 866

30 Avohoito

Tuotot 16 814 255 16 381 588 -432 667 97,4 17 484 114

Kulut -14 408 700 -14 668 009 -259 309 101,8 -14 188 646

Netto 2 405 555 1 713 579 -691 976 71,2 3 295 467

40 Laitostoiminta

Tuotot 5 379 864 5 259 180 -120 684 97,8 5 080 567

Kulut -3 655 000 -3 616 534 38 466 98,9 -3 827 697

Netto 1 724 864 1 642 646 -82 218 95,2 1 252 870

50 Erityispalvelut

Tuotot 7 408 170 7 310 890 -97 280 98,7 7 053 547

Kulut -7 165 230 -7 020 792 144 438 98 -6 748 087

Netto 242 940 290 098 47 158 119,4 305 460

80 Rahoitus

Tuotot 9 300 26 988 17 688 290,2 29 224

Kulut -22 400 -11 666 10 734 52,1 -13 373

Netto -13 100 15 322 28 422 -117 15 851

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot 30 429 589 29 932 504 -497 085 98,4 30 468 784

Kulut -29 978 470 -29 932 504 45 966 99,8 -29 418 701

Netto 451 119 0 -451 119 0 1 050 083

Tammikuu-Joulukuu 2018

Tuotot/kulut € / ulkoiset

Summatasot: Toimielin
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2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TULOSLASKELMA TA-2018 TP-2018 TOT-% TP-2017

Toimintatuotot

  Myyntituotot 27 339 089 27 077 604,89 99,0 27 386 355,02

  Maksutuotot 2 846 400 2 542 884,39 89,3 2 741 903,04

  Tuet ja avustukset 44 000 84 355,30 191,7 94 071,80

  Muut toimintatuotot 190 800 200 672,02 105,2 217 229,89

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 30 420 289 29 905 516,60 98,3 30 439 559,75

Toimintakulut

  Henkilöstökulut -13 274 560 -12 404 993,27 93,4 -12 445 735,12

     Palkat ja palkkiot -10 585 040 -9 944 797,25 94,0 -9 935 567,34

     Henkilösivukulut -2 689 520 -2 460 196,02 91,5 -2 510 167,78

        Eläkekulut -2 194 160 -2 110 785,96 96,2 -2 118 421,67

        Muut henkilösivukulut -495 360 -349 410,06 70,5 -391 746,11

  Palvelujen ostot -11 338 500 -11 948 037,38 105,4 -11 467 292,83

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 173 750 -2 476 289,80 113,9 -2 425 719,09

  Avustukset -1 641 900 -1 642 251,62 100,0 -1 552 750,32

  Muut toimintakulut -1 270 060 -1 177 792,53 92,7 -1 213 055,16

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -29 698 770 -29 649 364,60 99,8 -29 104 552,52

TOIMINTAKATE 721 519 256 152,00 35,5 1 335 007,23

Rahoitustuotot ja -menot

  Muut rahoitustuotot 9 300 26 987,60 290,2 29 224,03

  Korkokulut -9 000 -999,39 11,1 -2 641,70

  Muut rahoituskulut -13 400 -10 666,32 79,6 -10 731,25

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -13 100 15 321,89 -117,0 15 851,08

VUOSIKATE 708 419 271 473,89 38,3 1 350 858,31

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelmanmukaiset poistot -257 300 -271 473,89 105,5 -300 775,38

  Arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS 451 119 0,00 1 050 082,93

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)

Varausten lisäys (-)/vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 451 119 0,00 1 050 082,93
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 2.3.3 Investointien toteutuminen 

 Kuntayhtymässä toteutettiin vuonna 2018 seuraavat investoinnit: 

a. Piha-alueiden kunnostaminen loppuun saattaminen vaihe 5/5: Henkilökunnan parkkipaikan saneeraus 

b. Kaasukeskuksen päivittäminen 

c. Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, 50 % päivityksestä ajoittui vuodelle 2018. 

d. Ortopantomografialaite hankittiin suun terveydenhuoltoon  

e. Ohjelmistohankinnoista toteutui Microsoft lisenssit 

2.3.4  Rahoitusosan toteutuminen 

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kuntayhtymän menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoi-

tus, investoinnit, ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.  

 

RAHOITUSLASKELMA TA-2018 TP-2018 TOT-% TP-2017

TULORAHOITUS

  Vuosikate 708 419 271 473,89 38,32 1 350 858,31

TULORAHOITUS YHTEENSÄ 708 419 271 473,89 38,32 1 350 858,31

Investoinnit

  Käyttöomaisuusinvestoinnit -280 000 -279 506,74 99,82 -222 750,72

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -280 000 -279 506,74 99,82 -222 750,72

VARSINAISEN TOIMINNAN JA

INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA 428 419 -8 032,85 -1,87 1 128 107,59

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -87 273 -87 272,74 -87 272,74

  Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0,00 -1 249 285,83

Lainakannan muutokset yhteensä -87 272,74 -1 336 558,57

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien -69 036,01 83 154,96

  Vaihto-omaisuuden muutos 6 950,03 -2 269,42

  Saamisten muutos 87 232,23 -201 586,43

  Korottomien velkojen muutos 171 358,18 1 625 410,79

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 196 504,43 1 504 709,90

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 109 231,69 168 151,33

KASSAVAROJEN MUUTOS 101 198,84 1 296 258,92

Kassavarojen muutos

  Kassavarat 31.12. 1 414 412,78 1 313 213,94

  Kassavarat 01.01 1 313 213,94 16 955,02

Kassavarojen muutos 101 198,84 1 296 258,92

                     

 

  

     Tp 2016      Tp 2017      Ta 2018      Tp 2018

Rahoitusmenot -27 358 -13 373 -22 400 -11 665

Rahoitustulot 13 244 29 224 9 300 26 988

Nettomenot -14 114 15 851 -13 100 15 323  
 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

2.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (1000 €) 

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN 

Määrärahat menot                                                                     Määrärahat tulot Netto

Sito-

vuus 

N/B

Alkup. 

talous-

arvio

TA:n 

muu-

tok-

set

TA 

muutos-

ten 

jälkeen

Toteu-

ma

Poik-

keama 

Alkup. 

talous-

arvio

TA:n 

muu-

tok-

set

TA 

muutos-

ten 

jälkeen

Toteu-

ma

Poik-

keama 

Talous-

arvio 

netto

Toteu-

ma netto

Poik-

keama

KÄYTTÖTALOUS-

OSA

Hallinto ja talous N 4 477 0 4 477 4 355 122 818 0 818 954 136 -3 659 -3 401 -258

Avohoito N 14 402 0 14 402 14 775 -373 3 090 0 3 090 3 429 339 -11 312 -11 346 34

Laitostoiminta N 3 655 0 3 655 3 617 38 648 0 648 642 -6 -3 007 -2 975 -32

Erityispalvelut N 7 165 0 7 165 7 021 144 689 0 689 782 93 -6 476 -6 239 -237

Jäsenk.  maksuos. N 0 0 0 0 0 25 175 0 25 175 24 217 -958 25 175 24 217 958

TULOSLASKELMA-

OSA  

Muut rah.tulot N 9 0 9 27 18 9 27 -18

Korkomenot N 9 0 9 1 8 -9 -1 -8

Muut rah.menot N 13 0 13 11 2 0 0 0 0 0 -13 -11 -2

Poistot N 257 0 257 271 -14 -257 -271 14

Satunnaiset erät N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTOINTIOSA

Vuosikorjaukset B 30 0 30 0 30

Sair.hoidon laitteisto B 30 0 30 0 30

Hammash. laitteisto B 30 0 30 37 -7

Muut hankinnat B 0 0 0 30 -30

Paloilm. Päiv B 60 0 60 39 21

Piha-alueen kun. B 130 0 130 173 -43

RAHOITUSOSA

Lainakannan muutokset

   Pitkäaik.lainojen lisB 0 0 0 0 0

   Pitkäaik.lainojen väh,B 87 0 87 87 0

   Lyhytaik. lainojen muutosN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 84 0 84 0 84 0 0 0 197 -197

YHTEENSÄ 30 429 0 30 429 30 417 12 30 429 0 30 429 30 248 -575 451 0 451

Valtuustoon sitovien määrärahojen osalta kaikkien tehtäväalueiden nettokustannukset jäivät alle arvioidun.

Tarkemassa tilikohtaisessa tarkastelussa tuli esiin alla olevia tilikohtaisia huomioita.

Isoimmat ylitykset avohoidon palveluiden ostoissa kohdistuivat asiakaspalveuiden ostot muilta Eurajoen hammashoidon 

ja geriatrian kustannuspaikoilla.

Tutkimukset julkisyhteisössä kustannukset ylittyivät, koska talousarviota tehtäessä ei ollut tietoa laboratoriotoiminnan ulkoistamisesta. 

Työvoiman vuokrakustannukset ylittyivät erityisesti työterveyshuollossa, mutta myös Kokemäen hammashoidossa jouduttu turvautumaan 

hammaslääkäreiden vuokraamiseen toiminnan varmistamiseksi.

Avohoidon ilmaisjakelutarvikkeiden sekä lääkkeiden osuus ylittyi budjetoidusta mm. yleisen hintatason noususta johtuen.

Erityispalveluiden osalta suurimmat tiliylitykset tulivat vammaispalveluiden palveluasuminen kotona, vammaisille annetut avustukset

sekä mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut tileille.

Sosiaalipalvelut laskutetaan perussopimuksen perusteella jäsenkunnilta läpilaskutuksena toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Jäsenkunnille palautetaan lääkärinvastaanoton suoritteiden yksikköhintoja alentamalla 1,7 milj €:a.

Luottotappioksi kirjattiin vuosilta 2017-2018 saamisia yhteensä 123.983,98 €

TOTEUTUMISESTA
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2.4 Yksikköhintalaskelmat  
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2.5 Jäsenkuntien kuntalaskutetut suoritteet/kk  
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2.6 Suoritteet ja kuntalaskutus kunnittain 
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2.7 Palautuksen jakautuminen jäsenkunnittain lääkärin vastaan-

oton kuntalaskutuksessa 
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
  3.1 Tuloslaskelma  

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toimintatuotot

  Myyntituotot 27 077 604,89 27 386 355,02

  Maksutuotot 2 542 884,39 2 741 903,04

  Tuet ja avustukset 84 355,30 94 071,80

  Muut toimintatuotot 200 672,02 217 229,89

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 905 516,60 30 439 559,75

Toimintakulut

  Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot -9 944 797,25 -9 935 567,34

     Henkilösivukulut

        Eläkekulut -2 110 785,96 -2 118 421,67

        Muut henkilösivukulut -349 410,06 -391 746,11

  Palvelujen ostot -11 948 037,38 -11 467 292,83

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 476 289,80 -2 425 719,09

  Avustukset -1 642 251,62 -1 552 750,32

  Muut toimintakulut -1 177 792,53 -1 213 055,16

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -29 649 364,60 -29 104 552,52

TOIMINTAKATE 256 152,00 1 335 007,23

Rahoitustuotot ja -menot

  Muut rahoitustuotot 26 987,60 29 224,03

  Korkokulut -999,39 -2 641,70

  Muut rahoituskulut -10 666,32 -10 731,25

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 15 321,89 15 851,08

VUOSIKATE 271 473,89 1 350 858,31

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelmanmukaiset poistot -271 473,89 -300 775,38

  Arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS 0,00 1 050 082,93

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)

Varausten lisäys (-)/vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0,00 1 050 082,93
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3.2 Rahoituslaskelma  

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

TULORAHOITUS

  Vuosikate 271 473,89 1 350 858,31

TULORAHOITUS YHTEENSÄ 271 473,89 1 350 858,31

Investoinnit

  Investointimenot -279 506,74 -222 750,72

  Rahoitusomaisuudet investointeihin 0,00 0,00

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0,00 0,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -279 506,74 -222 750,72

TOIMINNAN JA

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -8 032,85 1 128 107,59

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -87 272,74 -87 272,74

  Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0,00 -1 249 285,83

Lainakannan muutokset yhteensä -87 272,74 -1 336 558,57

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien -69 036,01 83 154,96

  Vaihto-omaisuuden muutos 6 950,03 -2 269,42

  Saamisten muutos 87 232,23 -201 586,43

  Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen 171 358,18 1 625 410,79

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 196 504,43 1 504 709,90

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 109 231,69 168 151,33

RAHAVAROJEN MUUTOS 101 198,84 101 198,84 1 296 258,92 1 296 258,92

  Rahavarat 31.12. 1 414 412,78 1 313 213,94

  Rahavarat 01.01 1 313 213,94 16 955,02

Rahavarojen muutos 101 198,84 1 296 258,92
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3.3 Tase  

   

        

        

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
  

        TASE 

       

        VASTAAVAA 
 

2018 2017 VASTATTAVAA 

 

2018 2017 

        PYSYVÄT VASTAAVAT 

   

OMA PÄÄOMA 

    Aineettomat hyödykkeet 

   

 Sidottu pääoma 

      Aineettomat oikeudet 

 
53 141,11 80 731,24   Peruspääoma 

 

1 234 201,67 1 234 201,67 

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 53 141,11 80 731,24   Sijoitusrahasto  16 451,48 16 451,48 

    

  Ed. tilikausien yli-/alijäämä 1 547 134,43 497 051,50 

 Aineelliset hyödykeet 

   

  Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 1 050 082,93 

  Maa- ja vesialueet 

 
8 998,05 8 998,05 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 797 787,58 2 797 787,58 

  Rakennukset 

 
2 298 048,24 2 455 393,32 

    

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 579 512,99 368 104,42 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ-

OMAT 

    Koneet ja kalusto 

 
42 015,85 15 217,21   Muut valtion toimeksi- 

    Keskeneräiset hankinnat 

 
0,00 45 239,15   antojen pääomat 56 664,15 125 700,16 

 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 928 575,13 2 892 952,15 

    

         Sijoitukset 

   

VIERAS PÄÄOMA 

    Muut osakkeet ja osuudet 

 
20 951,48 20 951,48  Pitkäaikainen 

    Sijoitukset yhteensä 

 
20 951,48 20 951,48   Lainat  

 

55 909,04 143 181,78 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 002 667,72 2 994 634,87  Pitkäaikainen yhteensä 55 909,04 143 181,78 

        VAIHTUVAT VASTAAVAT 

   

 Lyhytaikainen 

    Vaihto-omaisuus 

   

  Lainat rah. ja vak.laitok. 87 272,74 87 272,74 

  Aineet ja tarvikkeet 

 
143 905,49 150 855,52   Ostovelat 

 

1 487 781,19 1 646 713,37 

 Vaihto-omaisuus yhteensä 

 
143 905,49 150 855,52   Muut velat 

 

489 618,80 421 904,98 

    

  Siirtovelat 

 

3 528 683,79 3 266 107,25 

    

 Lyhytaikainen yhteensä 5 593 356,52 5 421 998,34 

 Lyhytaikaiset saamiset 

   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 649 265,56 5 565 180,12 

  Myyntisaamiset 

 
3 462 824,75 3 266 038,21 

      Muut saamiset 

 
245 445,11 396 636,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 503 717,29 8 488 667,86 

  Siirtosaamiset 

 
234 461,44 367 288,70 

     Saamiset yhteensä 

 
3 942 731,30 4 029 963,53 

    

         Rahat ja pankkisaamiset 

 
1 414 412,78 1 313 213,94 

    

        VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 501 049,57 5 494 032,99 

    

        VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 
8 503 717,29 8 488 667,86 
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         4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT    

 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot   

     

Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet    

 Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.  

 Osa joulukuun palkkojen lisistä maksettu maksuperusteisesti tammikuussa.  
 Palkoista tammikuussa maksettu kertaerä kirjattu joulukuulle kirjanpitolautakunnan  
 kuntajaoston lausunnon 117 mukaisesti.   

     

 Pysyvien vastaavat    

 Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen   
 hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rahoitusosuuksia  
 ei ole saatu.    

     

 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 

 Poistosuunnitelma uudistettiin 1.1.2013 alkaen Kilan ohjeiden mukaiseksi. Poistosuunnitelman  

 mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetietokohdassa, 

 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.   

     

 Sijoitusten arvostus    

 Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.  

     

 Vaihto-omaisuuden arvostus    

 Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaan.   

     

 Rahoitusomaisuuden arvostus    

 Rahoitusomaisuus arvostus nimellisarvoon   

     

 Johdannaissopimusten käsittely    
 Ei ole    

     

 Avustusten käsittely     
 Ei ole    

     

Liitetieto 2) Tuloslaskelman esittämistavan muutos   
 Ei ole    

     

Liitetieto 3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin   

 Ei ole    

     

Liitetieto 4) Edellisten tilikauden tietojen vertailukelpoisuus   

 Lomapalkkalaskelmassa käytetty v. 2019 sivukuluja kirjanpitolautakunnan  
 kuntajaoston lausunnon 120 mukaisesti.   

     

Liitetieto 5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset 
Ei ole 
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 4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT    

     

Liitetieto 6) Kuntayhtymän toimintatuotot     
     

 Toimintatuotot    

  2018 2017  

 Jäsenkuntien maksuosuudet 24 217 058,67 24 768 451,18  
 Muut myyntituotot 2 860 546,22 2 617 903,84  

 Maksutuotot 2 542 884,39 2 741 903,04  

 Tuet ja avustukset 84 355,30 94 071,80  

 Muut tuotot 200 672,02 217 229,89  

 Yhteensä 29 905 516,60 30 439 559,75  

     

Liitetieto 7) Verotulojen erittely    

 Ei ole     

     

Liitetieto 8) Valtionosuuksien erittely    

 Ei ole    

     

Liitetieto 9) Palveluiden ostojen erittely    

 Palveluiden ostot    

  2018 2017  

 Asiakaspalveluiden ostot 5 586 742,41 5 272 764,45  

 Muiden palveluiden ostot 6 361 294,97 6 194 528,38  

 Palveluiden ostot yhteensä 11 948 037,38 11 467 292,83  

     

Liitetieto 10) Valtuustoryhmille annetut tuet    

 Ei ole    

     

Liitetieto 11) Suunnitelman mukaiset poistoajat 1.1.2013 lukien   

  Poistomenetelmä Poistoaika  
 Aineettomat hyödykkeet    
   a. aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta  

   b. Muut pitkävaikutteiset menot     
        * perustamis- ja järjest.menot tasapoisto 2 vuotta  
        * tutkimus- ja kehittämismenot tasapoisto 2 vuotta  
        * atk-ohjelmistot tasapoisto 3 vuotta  

        * muut tasapoisto 2 vuotta  

 Aineelliset hyödykkeet    
 Rakennukset ja rakennelmat     

        * Hallinto- ja tstorak, kivinen tasapoisto 40 vuotta  

        * Sairaalarakennukset,kivinen tasapoisto 40 vuotta  

 Kiinteät rakenteet ja laitteet    
        * kadut, tiet ja sillat (parkkipaikka) tasapoisto 15 vuotta  

        * Puh.verkko, keskusasema,alak. tasapoisto 10 vuotta  

        * Muut kiint. Kon.,laitt. Ja rakenteet tasapoisto 10 vuotta  
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 Koneet ja kalusteet    

        * Muut kevyet koneet tasapoisto 5 vuotta  

        * Sairaala-,terveydenhuolto yms.lait. tasapoisto 5 vuotta  

        * ATK-laitteet tasapoisto 3 vuotta  

        * Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3 vuotta  

 Muut aineelliset hyödykkeet    
        * Arvo- ja taide-esineet ei poistoa   

        * Osakkeet ja osuudet ei poistoa   

 Aktivointiraja  25 000 €  

 
Liitetieto 12) 

 
Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset 

 

 Ei ole     

     
Liitetieto 13) Pysyvien vastaavien hyödykkyiden myyntivoitot ja -tappiot   

 Ei ole     

     

Liitetieto 14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät   
 Ei ole    

     

Liitetieto 15) Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot  jotka saatu muista yhtiöistä  
     

  2018 2017  

     

 Osinkotuotot 20 754,60 22 275,00  

     
Liitetieto 16) Poistoeron muutokset    

 Ei ole     

     

 5. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT    

 5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot   

Liitetieto 17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot   

 ja pääoma-alennukset    

 Ei ole    

     

Liitetieto 18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvon määritysmenetelmät  

 Ei ole 
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Liitetieto 19) Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Liitetieto 20-

22) 

 
Omistukset muissa yhteisöissä 

   

 Ei ole    

     

Liitetieto 23) Saamisten erittely    

 Ei ole    

     

Liitetieto 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät   

 Siirtosaamiset    

  2018 2017  

 Pitkäaikaiset siirtosaamiset    

      Siirtosaamiset 0,00 0,00  

 Pitkäaikaiset siirtosaamiset yht.    

 Lyhytaikaiset siirtosaamiset    

   Tulojäämät    

      Kelan korvaus työterv.huollosta 71 500,00 65 000,00  

      Lääkäreiden koulutuskorvaukset 42 216,25 67 650,00  

      Eurajoen kunta 34 011,85 31 229,86  

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat Maa-alueet Rakennukset Kiinteät Koneet ja Keskener. Yhteensä

oikeudet rakenteet kalusto hankkeet

1005-1010 1100 1115 1131-1150 1170-1172 1195

Poistamaton

hankintameno 1.1. 80 731,24 8 998,05 2 455 393,32 368 104,42 15 217,21 45 239,15 2 973 683,39

Lisäys tilikaudella 30 064,61 0,00 0,00 212 454,13 36 988,00 0,00 279 506,74

Rahoitusosuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 45 239,15 0,00 -45 239,15 0,00

Sumupoistot tilikaudella 57 654,74 0,00 157 345,08 46 284,71 10 189,36 0,00 271 473,89

Arvonal. Ja niiden pal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankinta-

meno 31.12. 53 141,11 8 998,05 2 298 048,24 579 512,99 42 015,85 0,00 2 981 716,24

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Muut osak- Yhteensä

keet ja

osuudet

Hankintameno 1.1. 20 951,48 20 951,48

Lisäykset 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 20 951,48 20 951,48

Arvonalennukset ja niiden 0,00 0,00

palautukset 0,00

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 20 951,48 20 951,48  
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      Harjavallan kaupunki 28 499,34 28 487,10  

      Nakkilan kunta 21 416,26 26 241,95  

      Hyvityslaskut v. 2018 15 717,52 100 425,59  

      Muut tulojäämät 21 100,22 48 254,20  

 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht. 234 461,44 367 288,70  

     

 5.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot   

Liitetieto 25) Oman pääoman erittely    

     

 Oma pääoma    

  2018 2017  

 Peruspääoma 1.1. 1 234 201,67 1 234 201,67  

    Lisäykset 0,00 0,00  

   Vähennykset    

 Peruspääoma 31.12. 1 234 201,67 1 234 201,67  

     

 Muut rahastot 16 451,48 16 451,48  

   Rahaston pääoma 1.1.    

   Siirrot rahastoon    

   Siirrot rahastosta    

 Rahaston pääoma 31.12. 16 451,48 16 451,48  

     

 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 1 547 134,43 497 051,50  

   Siirto vahinkorahastoon    

   Edellisten tilik. Virheiden oikaisu 0,00 0,00  

 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 547 134,43 497 051,50  

     

 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 1 050 082,93  

     

 Oma pääoma yhteensä 2 797 787,58 2 797 787,58  

     

     

 Peruspääoman jakautuminen kunnittain   

  Asukasluvut 
1.1.2016 

Peruspääoma 
31.12.18 

Omis-
tusosuus% 

 Eurajoki  9 287 384 330,40 31,14 

 Harjavalta 7 296 301 885,73 24,46 

 Kokemäki 7 591 314 104,33 25,45 

 Nakkila 5 651 233 881,22 18,95 

 Yhteensä 29 825 1 234 201,67 100 

     

 Kuntayhtymällä on Finda Oy:n osakkeita 4455 kpl joille on avattu sijoitusrahasto  

 taseeseen. Niiden arvo jakaantuu kuntien kesken seuraavasti:  

 Harjavalta 11 711,22   

 Nakkila 4 740,26   

 Yhteensä 16 451,48   
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Liitetieto 27) Erittely poistoeroista    

 Ei ole    

     

Liitetieto 28 Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista   

 Ei ole    

     

Liitetieto 30) Pitkä- ja lyhytaikaiset velat    

 Pitkäaikainen vieras pääoma    

     

 velat jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin   

 viiden vuoden kuluttua tilinpäätöksestä   

  2018 2017  

 Lainat rahoitus ja vak.laitoksilta 0,00 0,00  

 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00  

 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00  

 Yhteensä 0,00 0,00  

     

Liitetieto 31) Sekkilimiitti    

 Sekkilimiitti    

  2018 2017  

 Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 4 500 000,00 4 500 000,00  

  - siitä käyttämättä oleva määrä 4 500 000,00 4 500 000,00  

     

Liitetieto 32) Muut velat -erän jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin velkoihin  

     

 Muiden velkojen erittely    

  2018 2017  

 Muut velat     

       Liittymismaksut 0,00 0,00  

       Muut velat 489 618,80 421 904,98  

 Muut velat yhteensä 489 618,80 421 904,98  

     

Liitetieto 33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät   

 Lyhytaikaiset siirtovelat    

  2018 2017  

   Tuloennakot    

   Menojäämät    

      Palkkojen  ja henk.kust. jaksotus 1 689 452,40 1 767 646,04  

        Korkojaksotus 285,14 447,49  

      Eurajoen kunta 547 317,07 438 283,20  

      Harjavallan kaupunki 479 244,79 385 935,11  

      Kokemäen kaupunki 478 778,48 405 648,47  

      Nakkilan kunta 310 400,77 252 471,94  

      Muut menojäämät 23 205,14 15 675,00  

 Yhteensä 3 528 683,79 3 266 107,25  
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 6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liit-
teet 

  

     

Liitetieto 34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin   

 Ei ole    

     

Liitetieto35-37) Vakuudet     

 Ei ole 
 

   

Liitetieto 38) Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset   

     

 Vuokravastuut    

  2018 2017  

 Vuokravastuut    

 Vuokravastuut yhteensä voimassa toistaiseksi   

 Leasing-vastuiden yhteismäärä    

   Seuraavalla kaudella maksettavat 130 774,35 207 588,24  

   Myöhemmin maksettavat 87 171,27 131 892,99  

 Yhteensä 217 945,62 339 481,23  
 

 Vastuut sisältävät arvonlisäveron 24 %  
saatujen dokumenttien mukaisesti. 

 

   
 
 

Liitetieto 39) Kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien puolesta 

 Ei ole    

     

Liitetieto 40) Muut vastuusitoumukset    

 Ei ole    

     

Liitetieto 41) Muut kuntayhtymää koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt  

     

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt   
 Järjestelyjen tarkoitus 2018 2017 
 Sopimusvastuu 

 
  

    Attendo Oy 4 428 492,16 4 577 157,10 
        Eurajoen terveysasemien 

 
  

        toiminnan ulkoistaminen 
 

  
        sopimus 31.12.2020 

 
  

        sekä sosiaalipalveluiden 
 

  
        palveluasuminen 

 
  

        Sopimus toistaiseksi 
 

  
   

 
  

    Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 580 752,82 1 234 579,47 
        Laboratoriotoiminnan  

 
  

        ulkoistaminen sekä  
 

  
        lääkehuolto sekä 

 
  

        sosiaalipalveluiden 
 

  
        asumispalvelu 
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       Sopimus toistaiseksi 
 

  
   

 
  

    Esperi Care 265 551,63 230 706,39 
       Sosiaalipalveluiden  

 
  

       asumispalvelu 
 

  
       Sopimus toistaiseksi 

 
  

   
 

  
    Cgi 226 321,74 231 371,13 
        talous- ja palkkahallinnon  

 
  

        atk-järjestelmät, Pegasos 
 

  
        potilastietojärjestelmä 

 
  

        Sopimus toistaiseksi 
 

  
   

 
  

    Trinitas 162 321,00 133 310,00 
        geriatrialääkärin  

 
  

        etävastaanotto 
 

  
        Sopimus 31.12.2020 

 
  

   
 

  
 Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. 31 344,76 32 126,57 

      

 7. Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittä-
minen 

  

 Ei ole    

     

 8. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita kos-
kevat liitetiedot 

  

     

Liitetieto 42) Henkilöstön lukumäärä osastoittain   

     

 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018   

  2018 2017  

     

 Hallinto ja talous 62 59  

 Avohoito 143 135  

 Koti- ja sairaalapalvelut 58 59  

 Erityispalvelut 18 17  

 Yhteensä 281 270  

  
 
 

   

Liitetieto 43) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulujen aktivointi tasee-
seen 

 

 Ei ole    
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Liitetieto 44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle  

 tilitetyt luottamushenkilömaksut    

     

 Puolueyhdistys    

  2018 2017  

 Eurajoen Sosialidemokraatit 234,00 171,00  

 Harjavallan Sosialidemokraatit 249,75 310,50  

 Kokemäen Sosialidemokraatit 135,00 162,00  

 Luvian Työväenyhdistys 72,00 40,50  

 Nakkilan Työväenyhdistys 27,00 131,00  

 Eurajoen Kokoomus 18,00 27,00  

 Harjavallan Kokoomus 101,25 148,50  

 Luvian Kokoomus 0,00 87,75  

 Nakkilan Kokoomus 58,50 72,00  

 Kokemäen Kokoomus 144,00 117,00  

 Eurajoen Keskustapuolue 21,60 108,00  

 Suomen Keskustan Kokemäen kunnallisjär-
jestö 

166,50 585,00  

 Keskustan Nakkilan kunnallisjärjestö 90,00 117,00  

 Vasemmistoliitto Harjavallan yhdistys 252,00 207,00  

 Vasemmistoliitto Nakkilan yhdistys 0,00 18,00  

 Vasemmistoliitto Kokemäen osasto 36,00 54,00  

 Luvian Perussuomalaiset 0,00 9,00  

 Yhteensä 1 605,60 2 365,25  

     

     

Liitetieto 45) Tilintarkastajan palkkiot    

     

 Tilintarkastajan palkkiot    

 BDO Audiator Oy 2018 2017  

 Tilintarkastuspalkkiot 7 181,31 8 242,10  

 Tilintarkastajan lausunnot 0,00 0,00  

 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 1 630,98 1 300,40  

 Muut palkkiot 0,00 295,40  

 Yhteensä 8 812,29 9 837,90  

 
Liitetieto 46) 

 
Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta 

 

  Ei ole 
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 9. ALLEKIRJOITUKSET    

     

 TILINPÄÄTÖS 31.12.2018    

     

 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS   

     

 Harjavalta, 20.3.2019    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  

     

 Harjavallassa, _____ ._____ .2019    

     

 BDO Audiator Oy, Tilintarkastusyhteisö   

     

     

 Hannu Laurila    

 JHTT    
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Luettelot ja selvitykset 

     

 Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 olivat käytössä seuraavat kirjanpitoaineistot.  

     

 Tasekirja sidottuna paperisena    

 Tilinpäätöserittelyt sidottuna paperisena   

 Peruskirjanpito/päiväkirja sähköisesti   

 Pääkirjanpito/pääkirja sähköisesti    

 Tositteisto paperisena    

 Osakirjanpitojen tapahtumaluettelot    

     Palkkakirjanpito,  käyttöomaisuuskirjanpito paperisena   

     Myyntireskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti   

     Ostoreskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti  

     

 Sähköisesti kolmella eri medialla eli cd-tallenne, muistitikku ja g-asema.  

     

 Tilikaudella 01.01.–31.12.2018 olivat käytössä seuraavat tositelajit  

 ALKUSA Alkusaldot   

 BUD Talousarvio   

 EFFIHA Effica, KASSA   

 KOMTOS Käyttöomaisuus   

 MATKAT Populus Matkat   

 MUIST0 Saatavien poistot   

 MUIST1 Muistiotositteet 1   

 MUISTP Muistiotositteet, tilinpäätös  

 MUISIS Muistiotositteet, sisäinen  

 OMAKS2 Osto-
resk.man.maksut 

  

 OMAKSU Ostoreskontra mak-
sut 

  

 OSTOT Ostolaskut   

 PALKAT Palkkatositteet   

 PANKKI Pankkien tiliotteet   

 SISLAS Sisäiset laskut Proe   

 VARLAA Varasto, Sonet   

 YMR01 Ennakkomaksut   

 YMR10 MR Laskulaji 10 Pegasos potilaslaskutus  

 YMR11 MR Laskulaji 11 Pegasos vuodeosastolaskutus  

 YMR12 MR Laskulaji 12 Pegasos työterveyshuollon laskutus 

 YMR13 MR Laskulaji 13 Pegasos kotisairaanhoidon laskutus 

 YMR14 MR Laskulaji 14 Pegasos kuntalaskutus  

 YMR20 MR Laskulaji 20 Effica hammashuollon laskutus  

 YMR21 MR Laskulaji 21 Effica uusi hammashuollon laskutus/testivaihe 

 YMR30 MR Laskulaji 30 Pro eLaskutus  

 YMRHYV MR hyvityslaskun kuittaus  

 YMRMAN MR Manuaalisuoritukset  

 YMRVII MR Viitesuoritukset   

 YMRK Tileistä poisto   
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 LIITTEET    

     

     

 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2017-2021   

  Tp -2017 Tp -2018 2019-2021 

 Poistonalaiset investoinnit 177 511,57 324 745,89 400 000,00 

 Rahoitusosuudet 0,00 0,00 0,00 

 Investointien omahankintameno 177 511,57 324 745,89 400 000,00 

 Suunitelman mukaiset poistot 300 775,38 271 473,89 666 205,22 

     

 Viiden vuoden keskiarvo    

 Suunnitelman mukaiset poistot  247 690,90  

 Poistonalaisten investointien omahankintameno 180 451,49  

 Ero  67 239,41  

 Poikkeama (%)  27,15  

     

     

 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin 27  

 Jos eroa verrataan investointeihin  37  

 Eli sumupoistot ovat investoinneista 158  

 Muut  taseen ulkopuoliset järjestelyt   

     

   2018 2017 

 Eritellään liitetiedoissa esitetyt vastuut   

 Leasingvastuut    

      Danske Finance Oy  7 155,88 7 155,88 

      Pohjola Pankki Oyj  123 618,47 200 432,36 

 Leasingvastuut yhteensä  130 774,35 263 117,03 

 Vastuut sisältävät arvonlisäveron 24 %   
saatujen dokumenttien mukaisesti. 
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Arvonlisäveron palautusvastuu ALV 33 §    

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot   

     

  Arvonlisäverot*) ALV-vastuu 2018 ALV-vastuu 
2017 

V.2008 valmistuneet    

  Ympäristöterveydenhuollon siiven    

  huoneiden peruskorjaus 7 818,13 0,00 781,81 

     

V. 2010 aloitettu    

  vuodeosasto 1 tilojen peruskorjaus/muutos    

  lääkinnällisen kuntoutuksen ja siirtyvien     

  sosiaalipalvelujen tiloiksi 7 297,75 729,78 729,78 

     

V. 2011      

  vuodeosasto 1:n saneeraus 115 223,17 11 522,32 11 522,32 

  huoltokeskuksen saneeraus 26 869,98 2 687,00 2 687,00 

  keittiön saneerauksen suunnittelu 1 973,29 197,33 197,33 

V. 2012     

  keittiön saneerauksen suunnittelu 471,78 47,18 47,18 

     

V. 2013     

  keittiön saneeraus 99 089,82 9 908,98 9 908,98 

     

V.2014     

  tk-sairaalan lääkejakohuone 5 887,26 588,73 588,73 

     

V. 2014     

neuvolan saneerauksen suunnittelu 4 114,96 411,50 411,50 

     

V. 2015     

neuvolan saneeraus 44 343,80 4 434,38 4 434,38 

     

V. 2016     

ikkunoiden saneeraukset 8 175,60 817,56 817,56 

     

     

     
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. 321 265,54 31 344,76 32 126,57 

     

*) Vähennyksenä tai palautuksena käsitellyt ostoihin sisältyvät arvonlisäverot rakentamisen ajalta  

     

Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu. Rakennukset joiden osalta käyttötarkoituksen  

muutos voi johtaa arvonlisäveron palautukseen.    
Palautusvastuu on vuodesta 2008 alkaen 10 vuotta.   

     

     

 



 

 

 

 

Henkilöstöraportti 
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1. JOHDANTO 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstöraportti 2018 noudattaa vuoden 2013 henki-

löstövoimavarojen arviointi –suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen.  

Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä, jossa määritellään henkilöstöä koskevat tavoit-

teet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tulok-

sellisuus.  

Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti tai koko kalenterivuodelta. 

Raportin tiedot ja tulokset käsitellään kuntayhtymän yhteistoimintaelimessä ja työsuojelujaostossa. Henki-

löstöraportti esitellään vuosittain toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen kanssa luottamuselinhallinnolle.  

Henkilöstöraportissa kuvataan kehittämisen eri painopisteitä. Valtakunnallisen työelämän kehittämisstrate-

gian painopistealueita ovat innovointi ja tuloksellisuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys 

sekä osaava työvoima. 
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2. VISIO JA ARVOT 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perustehtävänä on ylläpitää ja edistää alueensa 

asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista 

sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveys-

palveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostamalla vaikuttaviin hoitokäytäntöihin. 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava 

henkilökunta. 

Kuntayhtymän arvot perustuvat toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön, toisaalta orga-

nisaation itse määrittelemiin arvoihin, kuten: 

 oikeus hyvään hoitoon, jolloin asiakas/potilas kokee olevansa luotettavissa käsissä ja tulevansa 

ymmärretyksi ja hyväksytyksi 

 ihmisarvoinen hoito ja kohtelu tulee olla jokaisen terveydenhuollossa toimivan keskeinen tavoite. 

Tärkeimpiä ihmisarvon kunnioittamisen elementtejä ovat arvostus, vuorovaikutteisuus, tiedon-

saannin sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Ihmisarvon 

kunnioittaminen tulee ilmetä myös henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

 henkilökunnasta välittäminen, joka ilmenee oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, työhy-

vinvoinnin edistämisellä, ihmisläheisellä ja ammattitaitoisella johtamisella 

 ammattitaito ja työn hallinta, hyvän hoidon edellytys on ammattitaito, jonka ylläpitäminen tulee ol-

la jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Sisältöosaamisen lisäksi 

ammattitaitoa tarvitaan sekä yhteistyö- että vuorovaikutustilanteissa 

 tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen. 

 

 

3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ 

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 §:n mukaan kun-

nassa (kuntayhtymissä) on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. 

Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset 

nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Vuonna 2018 yh-

teistoimintaelin kokoontui 6 kertaa ja käsitteli mm. seuraavia asioita: 

- Henkilöstön rokotussuoja 

- Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän suunnitelma mahdollisen työtaistelun varal-

ta palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi 

- Liikkeen luovutus laboratoriotoiminnot KSTHKY/SataDiag 

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 

- Henkilöstöraportti 2017 

- Työsuojelujaoston pöytäkirjat vuodelta 2017 

- Henkilöstötietojen luovuttaminen maakuntavalmistelun käyttöön 

- Kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n tarkoittama paikallinen työ- ja virkaehtosopimus lomaraho-

jen vapaaehtoisesta vapaaksi vaihtamisesta 

- Potilasturvallisuussuunnitelma 
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- Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2018-2021 

- Vuoden 2019 talousarvioluonnos ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 

- Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen / Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän 

työterveyshuolto 

- Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen / Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän 

kuvantaminen 

 

Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintaelimen lisäksi työsuojelujaosto, joka vastaa työsuojelun yh-

teistoiminnasta. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden 

välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan 

turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Työsuojelujaosto kokoontui vuoden aikana 5 ker-

taa.  

 

Työsuojelujaosto osallistui työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin, joita oli vuoden aikana 

2 : suun terveydenhuollon yksiköihin ja asiantuntijahoitajat terveysasemittain.  

 

Työterveyshuollon raportti vuodelta 2017 ja kustannukset vuodelta 2017 käytiin läpi työsuojeluja-

ostossa. 

 

Haipro- läheltä piti ja turvallisuusilmoitukset käsiteltiin työsuojelujaoston kokouksissa ja laadittiin 

toimintaehdotuksia ilmoituksiin liittyen. Koko henkilöstölle järjestettiin turvallisuuskoulutusta 

kymmenessä koulutustilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä 140 työntekijää. 

 

 

4. OSAAVA TYÖVOIMA 

 

Henkilöstövoimavaroilla tarkoitetaan henkilöstöä ja sen kykyä toteuttaa organisaation toiminta-

ajatusta. Organisaation muita voimavaroja ovat käytössä oleva talous ja tekniikka. Henkilöstökes-

keisessä palveluorganisaatiossa henkilöstöllä, sen osaamisella ja kehitysmahdollisuuksilla sekä työ-

hön sitoutumisella on positiivisen tuloksen ja laadun saavuttamiseksi suuri merkitys. 

 

Henkilöstövoimavarojen määrä ja laatu varmistetaan pätevyyden, työtyytyväisyyden ja työhyvin-

voinnin kehittämisellä. Toimivan kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen, keskustelujen kat-

tavuus ja laatu ovat yksi osio kehittämisen painopistealueissa. Koulutustarpeet tulevat kehityskes-

kustelujen kautta. 

 

Osaamisen kehittämisen tapoihin luetaan kuuluviksi mm. koulutus, työnkierto ja perehdyttäminen. 

Koulutuksista kerrotaan tarkemmin henkilöstön osaamisen kehittämisen luvussa. 
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Vahvuudet (Strengths): 

- ammattitaitoinen henki-

löstö 

- koulutusmyönteisyys 

 

Heikkoudet (Weaknesses): 

- ikärakenne 

- raportointijärjestelmät 

Uhat (Threats): 

- Sote-ratkaisut 

 

Mahdollisuudet (Oppor-

tunities): 

- Sote-ratkaisut 

Ohessa SWOT-analyysi henkilöstö: 

 

 

Sisäinen ympäristö 

 

 

 

 

 

Ulkoinen ympäristö 

 

 

 

 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja työ-

hönsä motivoitunutta. Oikein mitoitettu, sitoutunut henkilöstö takaa tuloksellisen ja hyvän palve-

lun. Sitoutuminen työhön näkyy myös vähäisenä vaihtuvuutena sekä koulutus- ja kehitysmyöntei-

syydessä. Osaamisen kehittäminen ja yhteisöllinen oppiminen luovat edellytykset palveluiden hy-

välle laadulle. 

Ikärakenteeseen liittyen huomiota pitää jatkossa kiinnittää mahdolliseen osaamisvajeeseen, kun 

eläköityjien määrä lisääntyy. Samoin työkykyjohtaminen vaatii tuekseen toimivia raportointijärjes-

telmiä. 

Sote-ratkaisut voidaan Swot-analyysissä nähdä sekä mahdollisuuksina että uhkina: uuden palvelu-

tuottajan perustaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, asiakaslähtöiset toimintamallit, 

palvelujen järjestäjän ja tuottajan eriyttäminen sekä asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevan 

toiminnan yhtiöittäminen tuovat olennaisia, merkittäviä muutoksia henkilöstön asemaan. 

Kuntayhtymän teemana 2018 oli asiakaspalvelun parantaminen. Asiakaspalautteen kerääminen 

aloitettiin maaliskuussa 2017 ottamalla käyttöön asiakaspalautejärjestelmä. Asiakaspalaute mita-

taan NPS-luvulla, joka voi vaihdella -100 ja 100 välillä. Arvoja seurataan kokonais-NPS-luvun kautta 

sekä kahden viikon seurannalla (kuva 1), joka päivittyy kuntayhtymän intranettiin päivätasolla an-

nettujen palautteiden mukaisesti. Asiakas voi antaa palautteen arvosanalla 1-10. Asiakaspalautteet 

käydään läpi viikoittain johtoryhmässä.   
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Kuva 1. Asiakaspalaute NPS viimeiset kaksi viikkoa seuranta vuosi 2018. 

Erityisen tyytyväisiä asiakaspalautteiden mukaan on oltu ammattitaitoon; tyytymättömyyttä on ol-

lut jonotusajoissa. Kahden viikon NPS-luvut ovat vaihdelleet -33 ja 100 välillä. Kokonais- NPS-luku 

oli vuoden 2018 lopussa 51,99 (vuonna 2017: 49,23). 

Vuoden 2018 loppuun mennessä asiakaspalautteita oli annettu 5968 kpl. Kysymykseen ”Kuinka to-

dennäköisesti (asteikolla 1-10) suosittelisit palvelua tuttavallesi/lähipiirillesi?” 83 % vastauksista tuli 

asteikolle 7-10 (erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti suosittelisi). Vastausmäärät tähän ky-

symykseen näkyvät kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Asiakaspalaute NPS tammi-joulukuu 2018. 
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5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS 

Työterveyspalvelut 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan henkilöstön 

työterveyshuollon palveluista vastasi vuonna 2018 yhtymän oma työterveyshuolto sekä työterve-

yshuollon henkilöstön osalta heidän työterveyshuollon palveluistaan Terveystalon työterveyshuolto 

Harjavallassa. Työterveyshuolto käsittää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoidon.  

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2015-2019 ja toimintasuunnitelma päivi-

tettiin vuoden 2018 osalta. Siihen kuuluvat lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kelan 

korvausluokka I) ja työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kelan korvausluokka II). Toimintasuunni-

telmakauden keskeiset tavoitteet ovat yhteistyön lisääminen työpaikan ja työterveyshuollon välillä, 

työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy, työkykyä uhkaavien 

tekijöiden varhainen tunnistaminen ja työssä selviytymisen tukeminen sekä luoda terveelliset työ-

tavat, työolosuhteet ja työympäristö yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa.  

 

Työpaikkaselvitykset tehdään yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa ja niillä täydennetään työ-

paikan riskinarviointeja. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelujaoston kokouksiin ja 

työsuojelutarkastuksiin työpaikalla. Riskiarviointi tehtiin koko henkilöstölle loppuvuodesta 2015 ja 

tulokset raportoitiin ja analysoitiin keväällä 2016. Riskiarvioinnit tehdään viiden vuoden välein. 

  

Työpaikkaselvitys tehdään aina, kun siihen ilmenee tarvetta, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein. 

Ennen työpaikkakäyntiä tehdään työpaikkaselvityksen esikysely. Työyhteisön kanssa keskustellaan 

kyselyn tuloksista ja käynnin yhteydessä tehdyistä havainnoista. Työfysioterapeutti tekee er-

gonomisia työpistekäyntejä uusille työntekijöille, työpisteitä suunniteltaessa, työpisteiden vaihtu-

essa, tuki- ja liikunta-elinvaivojen antaessa aihetta sekä erityistyölasien tarvetta arvioitaessa.  

 

Työpaikkaselvityksiä tehtiin kahteen kohteeseen vuonna 2018: suun terveydenhuollon yksiköihin ja 

asiantuntijahoitajille terveysasemittain.   

 

Vuonna 2018 työfysioterapeutti järjesti ensimmäisen Potilassiirtojen Ergonomiakorttikoulutuksen 

KSTHKY:ssä. Koulutus sisälsi verkko-opintoja ja lähiopetusta potilaan siirtymisen avustamiseen liit-

tyen. Koulutus kohdennettiin terveyskeskussairaalan hoitajille ja fysioterapeuteille. Korttikoulutusta 

on jatkossakin tarkoitus järjestää 1-2 kurssia vuodessa ja osallistumismahdolli-suutta tarjotaan 

KSTHKY:n hoitotyöntekijöiden lisäksi myös muille työterveyshuollon hoitoalan asiakasyrityksille. Er-

gonomiaosaamisen lisääminen hoitohenkilöstöllä on tutkimusten mukaan vaikuttavaa ja ennalta-

ehkäisee sekä vähentää hoitajien tuki- ja liikuntaelinten kuormittumista.   

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat 140126,36 euroa . Vuonna 2018 kus-

tannukset olivat 498 euroa per henkilö (vuonna 2017: 458 euroa/hlö). Kustannusten suhde Kela I ja 

Kela II oli 42,7 % / 57,3 % (vuonna 2017 Kela I 35,3 %  ja Kela II 64,7 %).  Alla tilasto työterveyshuol-

lon kustannukset/henkilö vuodesta 2013 lähtien. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasi Terveys-

talo vuosina 2013-2014 ja kuntayhtymän oma työterveyshuolto vuodesta 2015 lähtien. Sairaanhoi-

don kustannukset kasvoivat n. 6 %:lla vuoteen 2017 verrattuna. Lääkärikäynnit vähenivät n. 28 %:lla 

ja työterveyshoitajakäynnit lisääntyivät n. 39 %:lla. 
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Vuonna 2018 on ollut mahdollisuus työnohjauksellisiin keskusteluihin, koska yksi työterveyshoitaja 
on kouluttautumassa työnohjaajaksi. Siihen liittyen on tarjottu viime vuoden aikana yhteensä 24 
kpl (á 90 min) työnohjauksellista keskustelua. 
 

 

 Kuva 3. TTH:n kustannukset/hlö.  

6. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 

Henkilöstömäärä kattaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään palvelussuhteessa olevan 

henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyö-

dyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstömäärää ja sen kehi-

tystä on tarkasteltu palvelussuhteen mukaan sekä sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

Palvelussuhde 
31.12.2018 

Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% 
ed. vuodes-
ta 
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Vakituisen henkilöstön määrän väheneminen vuonna 2018 sisälsi laboratoriotoimintojen  liikkeenluovutuk-

sen SataDiagille (5 henkilöä). 
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- naiset 216, miehet 25 

 

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018

e
u

r 

TTH:n kustannukset/hlö 2013-2018 

KUSTANNUKSET/HLÖ

HLÖMÄÄRÄ



10 
 

Osa-aikaisten lukumäärä: 

- naiset 36 (vuonna 2017: 29), miehet 4 (vuonna 2017: 3) 

Kuvassa 4 näkyy osa-aikaisten määrän kehitys suhteessa koko henkilöstömäärään vuodesta 2013 lähtien ja 

kuvassa 5 koko henkilöstömäärän kehitys vuodesta 2006 lähtien. 

N. 14 % henkilöstöstä teki osa-aikaista työtä vuonna 2018 ja vuonna 2017 osa-aikatyön määrä oli n. 12 %. 

Osa-aikatyön tekemisen syinä ovat esim. lasten tai omaisten hoito, terveydelliset syyt tai opiskelu. 

 

Kuva 4. Osa-aikaisten lkm/koko hlömäärä. 

Osa-aikaeläkeläisten lukumäärä: 

- naiset 8 (vuonna 2017: 8), miehet 0 (vuonna 2017:0) 

Osa-aikaeläkeläisten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna. 

Henkilöstömäärän kehitys 2006 - 2018 

 

 Kuva 5. Henkilöstömäärän kehitys 2006-2018. 
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7. HENKILÖTYÖVUOSI 

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, 

että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilös-

tömäärä tiettynä päivänä 31.12.  

Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-

aikaprosentti/100). 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen 

henkilöstö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko 

vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. 

Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden päiviin (esim. työssä 1.3. – 

31.5. = 92/365=0,25 henkilötyövuotta). Edellä mainitulla tavalla lasketut henkilötyövuodet lasketaan yh-

teen. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaa-

lin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. 

Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Muutos -% ed. 
vuodesta 

Henkilötyövuodet 
palvelussuhteessa 

25,92 239,34  265,26 +2,3% 

 

8. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 

Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitet-

tua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mi-

toituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. 

Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lau-

antait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua 

esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). 

Tehty työaika = teoreettinen säännöllinen työaika – vuosilomat – terveysperusteiset poissaolot – kaikki 

muut palkalliset poissaolot – kaikki muut palkattomat poissaolot – vapaana annetut työaikakorvaukset + 

rahana korvatut lisä- ja ylityöt. 

Kuva 6. Työajan jakautuminen 
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59238 
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5028 
10695 
 
29892 
 
 
 
 
(1216+4950)=6166 

101367 
 
 
 
 
 
68936 
 
 
7941 
 
4503 
 
 
1932 
691 
1285 
 
3985 

 
 
 
 
 
 
68,0 % 
 
 
7,8 % 
 
4,4 % 
 
 
1,9 % 
0,7 % 
1,3 % 
 
3,9 % 
 
12,0 % 

= Tehty vuosityöaika 375728 51103  

 

 

Teoreettisen säännöllisen vuosiajan kehitys on kuvattu alla kuvassa 7 vuodesta 2013 lähtien sekä 

muut poissaolot kuvassa 8 vuodesta 2015 lähtien.  

Kuva 7. Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika             Kuva 8. Muut poissaolot 
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9. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 

Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilös-

tön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. 

 

Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus 

alle 30 25 8,9 

30-39 61 21,71 

40-49 67 23,84 

50-59 82 29,18 

60-64 43 15,30 

65 ja yli 3 1,07 

Yhteensä 281 100 % 

Keski-ikä vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä oli 46,3 vuotta (vuonna 2017 47,0 vuotta). Vaki-

naisen henkilöstön keski-ikä oli 48,6 vuotta ja määräaikaisen 36,9 vuotta.  Keski-ikä pysyi samana vakinaisen 

henkilöstön osalta, mutta laski vuoteen 2017 verrattuna määräaikaisessa henkilöstössä (2017: vakinaisen 

henkilöstön keski-ikä oli 48,6 vuotta ja määräaikaisen 38,0 vuotta). 

10. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunni-

telmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat 

myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. 

Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja 

tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. 

Osaamisen kehittämisen taustaksi raportoidaan vakinaisen henkilöstön koulutustaso. 

Koulutustaso vakinainen henkilöstö: 2018 

Perusaste 17 

Keskiaste (opistotaso, alin korkea-aste) 173 

Korkea-aste (alempi- ja ylempi korkeakoulututkinto) 36 

Yhteensä 226 
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Osaamisen kehittämiseen sisältyvät sekä ammatillinen henkilöstökoulutus (täydennys-, uudelleen- ja jatko-

koulutus) että myös erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat. 

Osaamisen kehittäminen Osallistujien 
määrä 

Päiviä/osallistuja 

Ammatillinen henkilöstökoulutus, josta 

 lakisääteistä sosiaali- ja terveyden-
huollon täydennyskoulutusta 

 Johtamis- ja esimieskoulu-
tus/valmennusta 

 Muu osaamisen kehittäminen 
 
Opintovapaalla oleva henkilöstö 
 

 
155 
 
 
7 
 
11 
 
3 

 
1-13 
 
 
1-3 
 
1-4 

Yhteensä 176  

 

Näiden koulutusten lisäksi järjestetään sisäisiä ilmaisia koulutuksia, mm. lääke-esittelyfirmat järjestävät 

koulutuksia lääkäreille.  

 

11. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT 

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmat-

katapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat pois-

saolot lasketaan kalenteripäivinä. 

Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittä-

vä vähentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. 

Kustannusseurannassa kustannuksista vähennetään Kela- ja muut korvaukset.  

Terveysperusteiset 
poissaolot 

kalente-
ri-päivät 
2018 

kalenteri- 
päivät 
2017 

% työajasta  
2018 
(työpäivistä) 

% työajasta  
2017 (työpäi-
vistä) 

1000 
euroa 
2018 

1000 
euroa 
2017 

Lyhyet poissaolot 
alle 4 pv 
4-29 pv 
30-60 pv 
61-90 pv 
91-180 päivää 
Yli 180 päivää 
 
Yhteensä 
 

 
827 
2589 
1014 
257 
489 
560 
 
5736 

 
775 
2047 
673 
190 
245 
913 
 
4843 

 
1,09 % 
3,42 % 
1,34 % 
0,34 % 
0,65 % 
0,74 % 
 
7,57 % 

 
1,04 % 
2,76 % 
0,91 % 
0,26 % 
0,33 % 
1,23 % 
 
6,54 % 

 
33,3 
104,2 
34,2 
7,8 
29,4 
0 
 

 
66,3 
177,6 
59,5 
21,9 
33,5 
1,5 
 

Sairauslomatodistuksia kirjoitettiin omasta työterveyshuollosta yhteensä 214 työntekijälle (vuonna 2017 

190 työntekijälle). Merkille pantavaa on se, että 60 työntekijällä (edellisvuonna 80:lla)  ei ollut yhtään saira-

uspoissaoloa. Oma ilmoitusten määrä nousi hieman, näitä oli yhteensä 148 työntekijällä (vuonna 2017 140 

työntekijällä). Eniten työntekijämääräisesti sairausloman pituuden mukaan katsottuna poissaoloja oli kate-

goriassa 4-29 pv (60 työntekijää).  
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Diagnoosityypeittäin/poissaolopäivittäin katsottuna suurimmaksi nousivat  Muut sairaudet 2960 päivää 

(2017: 1857 päivää) ja 60 työntekijällä, mielenterveys 950 päivää ja 18 työntekijällä (vuonna 2017: 658 päi-

vää ja 18 työntekijää) sekä vammat ja murtumat 404 päivää, 20 työntekijällä.  

Työtapaturmat/työmatkatapaturmat 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä työtapaturmia sattui vuonna 2018 15, näistä sairaus-

poissaolopäiviä yhteensä 26 päivää. Tapaturmien syynä olivat haavat ja pinnalliset vammat ( 7 kpl) ja sijoil-

taanmenot, nyrjähdykset, venähdykset ( 5 kpl), tärähdykset ja sisäiset vammat (3 kpl) . Ammattitauteja oli 0 

vuonna 2018.  

 

Kuva 9. Työtapaturmat 2012-2018. 

Työmatkatapaturmia sattui vuonna 2018 7 kpl, näistä sairauspoissaolopäiviä yhteensä 40 päivää.  

 

Kuva 10. Työmatkatapaturmat 2008-2018. 
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Turvallisuusilmoitukset 

Vaara-ja läheltäpiti -tilanteiden raportoinnissa Haipro-järjestelmässä seurataan henkilöstön tekemiä turval-

lisuusilmoituksia. Turvallisuusilmoituksia tehtiin kaikkiaan  36 kpl vuonna 2018. Läheltä piti / uhkatilanne-

ilmoituksia näistä oli 12 kpl (vuonna 2017 19 kpl) ja tapaturma/väkivaltatilanne –ilmoituksia oli 23 kpl 

(vuonna 2017 22 kpl). Alla kuvassa 11  ilmoitukset kuukausitasolla vuonna 2018. 

 

Kuva 11. Läheltä piti/uhkatilanne ja tapaturma/väkivaltatilanne –ilmoitukset vuonna 2018. 

Vaaratyypeittäin kuvattuna turvallisuusilmoitukset vuodelta 2018 näkyvät kuvassa 12. Edellisvuoteen ver-

rattuna väkivaltatilanteiden osalta ilmoitukset ovat pienentyneet (-11 kpl) samoin pisto-tyyppiset ilmoituk-

set pienentyivät(-4 kpl). Läheltä piti –liukastumis-/kaatumistilanteet suurenivat vuonna 2018 (+7 kpl). 

 

 

Kuva 12. Turvallisuusilmoitukset vaaratyypeittäin vuodelta 2018. 
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12. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kuntayhtymässä alkaneet ja päättyneet 

palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä 

sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden 

lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 

Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus-% 

Alkaneet palvelussuhteet 8 3,6 

Päättyneet palvelussuhteet 21 9,3 

 

13. ELÄKÖITYMINEN 

Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja –ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation palvelustra-

tegiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjoh-

tamisen haasteita. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden luku-

määrinä.  

 Yhteensä 
2018 

Yhteensä 
2017 

Yhteensä 
2016 

Yhteensä 
2015 

Yhteensä 
2014 

Yhteensä 
2013 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 7 9 5 12 9 9 

Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 0 0 3 0 0 0 

 

14. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 

Työvoimavaltaisella alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen 

kehittämiseen muodostavat merkittävän osan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen 

seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntayhty-

mään palvelussuhteessa olevan henkilöstön. 

1000 euroa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Työvoimakustannukset yhteensä 
josta 
 
- 1. Palkat yhteensä, josta 
- vuosiloma-ajan palkat 
- terveysperusteisten poissaolojen  

palkat (palkat-Kela-korvaus) 
- perhevapaiden palkat 
- muut lakisääteis-

ten/sopimusperusteisten poissa-
olojen palkat 

- 2. Työnantajan eläke- ja muut 
sosiaalivakuutusmaksut 

- 3. Henkilöstöinvestoinnit 

 Työterveyshuolto, netto 

 koulutus- ja muu kehittämi-
nen 

 kuntoutus 

 työpaikkaruokailu 

 yhteistoiminta  

14840 
 
 
11702 
1120 
(361-
110)=251 
81 
75 
 
 
3138 
 
 
162  
71 
 
8 
36 
14 

14407 
 
 
11391 
1205 
(352-
107)=245 
26 
62 
 
 
3132 
 
 
173 
62 
 
5 
36 
6 

13907 
 
 
10942 
1131 
(363- 
100)=263 
120 
81 
 
 
2965 
 
 
125 
50 
 
 
36 
6 

13368 
 
 
10449 
1240 
(342- 
126)=216 
75 
65 
 
 
2919 
 
 
113 
50 
 
0 
35 
0 

12446 
 
 
9936 
1121 
(346- 
150)=196 
47 
60 
 
 
2510 
 
 
133 
78 
 
0 
28 
7 

12405 
 
 
9945 
1069 
(401- 
165)=236 
48 
59 
 
 
2460 
 
 
144 
61 
 
0 
25 
12 
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      15.TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2018 JA TYÖAIKASELVITYS 

Työhyvinvointikysely 2018 ja työaikaselvitys järjestettiin yhteiskyselynä kuntayhtymän henkilöstölle joulu-

kuussa 2018. Kyselyyn vastasi 110 työntekijää. Työaikaselvityksessä kysyttiin mm., missä työaikamuodossa 

työskentelee, miten lepotaukojen pitäminen onnistuu, kertyykö sinulle ylitöitä ja mistä syistä sekä onko 

työaikamuotosi toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen. Vastanneista 75 % työskenteli yleistyöajassa, 20 

% jaksotyöajassa ja 5 % toimistotyöajassa. Lepotaukojen pitäminen onnistui 70 %:lla. Ylitöitä kertyi 77 %:lla 

vastanneista (syyt: sairauspoissaolojen sijaistus, liikaa työtä resurssiin nähden, potilastyöstä johtuvia, asia-

kaskäyntien venyminen, kirjaukset). Nykyisen työaikamuodon koki toiminnan kannalta tarkoituksenmukai-

seksi 67 % vastanneista. 

Työhyvinvointikyselyssä kysyttiin neljältä osa-alueelta yhteensä 29 kysymystä. Väittämiin pyydettiin anta-

maan numeroilla 1-5 vastaukset seuraavilla merkityksillä  

1= erittäin huonosti 

2=huonosti 

3= kohtalaisesti 

4= hyvin 

5= erittäin hyvin 

 

Osa-alueet olivat Esimiestyö ja johtaminen, Työ ja osaaminen, Työyhteisö ja Työhyvinvointi ja työkyky. 

Kaikkien vastanneiden keskiarvoksi tuli 3,6. Osa-aluettain keskiarvot olivat seuraavat: 

- Esimiestyö ja johtaminen 3,6 

- Työ ja osaaminen 3,7 

- Työyhteisö 3,6 

- Työhyvinvointi ja työkyky 3,4 

Alin keskiarvo tuli viimeiseen väittämään 2,5, jossa kysyttiin osallistumista työpaikan yhteisiin tyky-

aktiviteetteihin. 
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