














Ulkokuntalaisten valitsemat terveysasemat KSTHKY:n alueella ajalta 1.1.2014 - 30.11.2018
TK:n vaihtaneiden kotikunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä
Akaa 1 7 8
Espoo 2 1 3
Eura 8 316 9 3 6 342
Evijärvi 1 1
Hattula 1 1
Helsinki 7 1 3 11
Huittinen 2 6 8
Hämeenkyrö 1 1
Ii 1 1
Ikaalinen 1 1
Ilmajoki 1 1
Jämijärvi 1 1
Kangasala 2 2
Kankaanpää 4 4
Karijoki 1 1
Karvia 1 1
Kerva 1 1
Kirkkonummi 1 1 2
Kouvola 1 1
Kurikka 1 1
Köyliö 3 3
Lahti 1 1
Lappeenranta 1 1
Lempäälä 1 1
Lohja 1 1
Loimaa 1 1 2
Merikarvia 1 1 2
Mynämäki 2 2
Naantali 1 1
Nokia 1 1
Orimattila 1 1
Orivesi 1 1 2
Oulu 2 2
Padasjoki 1 1
Parkano 1 1
Pieksämäki 1 1
Pomarkku 1 1
Pori 11 55 18 36 12 132
Punkalaidun 3 1 4
Raahe 1 1
Rauma 41 22 1 64
Riihimäki 1 1
Rovaniemi 1 1
Salla 1 1
Salo 1 1
Sastamala 1 10 11
Siikainen 2 2
Säkylä 9 3 12
Taivassalo 1 1
Tampere 3 5 8
Tohmajärvi 1 1
Turku 2 1 1 4
Ulvila 1 13 2 3 14 33
Valkeakoski 1 1
Vantaa 2 2 4
Vesilahti 1 1
Vihti 1 1
Virrat 2 2
Ylöjärvi 1 1 2
Yhteensä 71 471 78 46 38 704
Päivitetty 30.11.2018



 
 
 

                                         
KÄYTTÖSUUNNITELMA 

2019–2020 
 
 
 



Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 - 2020 

 1 

                             
SISÄLLYS    
 
 

1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE       2 
1.1. Luottamuselinhallinto      2 
1.2. Toimistopalvelut       4 
1.3. Ravintohuolto 1 ja 2         8 
1.4. Kiinteistöhuolto         10 
1.5. Varastopalvelut      12 
1.6. ATK- palvelut     13 
1.7. Siivouspalvelut     15 
                              

2.  AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE    17 
 2.1. Lääkärin vastaanotto ja päivystys   17 
 2.2. Neuvolatoiminta     21 
 2.3. Suun terveydenhuolto    24 
 2.4. Työterveyshuolto    26 
 2.5. Fysioterapia     28 
 2.6. Peruserikoissairaanhoito    30 
 
3. TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ  KOTIIN ANNETTAVAT 

SAIRAANHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT                         33 
3.1. Terveyskeskussairaalatoiminta    33 
3.2. Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta   35 

       
4.  ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE   39 
 4.1. Psykososiaaliset erityispalvelut    39 

4.1.1 Terveyskeskus- ja opiskeluhuollon opsykologipalvelut 39 
4.1.2 Perheneuvola    41 
4.1.3 Puheterapia    42 
4.1.4 Kuntoutusohjaus    44 

 
 4.2 Sosiaalipalvelut     45 

 4.2.1 Vammaispalvelut    45 
 4.2.2 Lastenvalvonta    47 
 4.2.3 Päihde- ja mielenterveyspalvelut   48 

   
   
5. TALOUSARVION TULOSLASKELMA  2019   50 
6. INVESTOINNIT     51 
7.  RAHOITUS      52 
 
  
Liite: Tulosvastuulliset ja tilivelvolliset viranhaltijat sekä toiminnasta vastaavat esimiehet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 - 2020 

 2 

 
 
TEHTÄVÄALUE: 1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
TEHTÄVÄYKSIKKÖ: 1.1. Luottamuselinhallinto 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 

 Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä 
tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Hallinnon ja talouden tarkastuksen ja 
arvioinnin järjestää valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Yhteistoimintalain 
mukainen yhteistoimintaelin on valittu toimikaudelle 2017-2020.  

 
 Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee 

talouden ja toiminnan raamit ja tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  

 KUSTANNUKSET:                             

 
Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020

Toimintakulut ‐48 ‐57 ‐70 ‐87 ‐88

Toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakate -48 -57 -70 -87 ‐88

Poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos ‐48 ‐57 ‐70 ‐87 ‐88

as.luku 29 825 29 704 29 704 29 574

€/as -1,6 -1,9 -2,4 -3 -3

Nousu% -42,9 18,8 22,8 24 1

Kok. lkm. 30 26 26 26 26

€/kokous ‐1 600 ‐2 192 ‐2 692 ‐3346 ‐3380

Tehtäväalueen kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä avohuollon, koti‐ja sairaalapalvelu

erityispalveluiden tehtäväalueille.
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KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ: 
 

              

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintakulut -8 -9 -8 -8 -8
Henkilöstökulut,josta -7 -8 -5 -5 -5
  Palkat ja palkkiot -7 -8 -5 -5 -5
  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0
Palvelujen ostot -1 -1 -3 -3 -3
Toimintakate -8 -9 -8 -8 -8
Tilikauden tulos -8 -9 -8 -8 -8

  
Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020

Toimintakulut -13 -28 -15 -15 -15
Henkilöstökulut,josta -3 -3 -3 -3 -3

  Palkat ja palkkiot -3 -3 -3 -3 -3
  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot -10 -10 -11 -11 -11
Aineet, tarvikkeet ja 
tavarat 0 0 0 0 0
Toimintakate -13 -28 -15 -15 -15
Tilikauden tulos -13 -28 -15 -15 -15

  

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintakulut -26 -28 -33 -32 -32
Henkilöstökulut,josta -14 -15 -11 -11 -11
  Palkat ja palkkiot -14 -15 -11 -11 -11
  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0
    Eläkekulut 0 0 0 0 0

    Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0
Palvelujen ostot -3 -3 -14 -14 -14
Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 0 0 0
Avustukset 0 0 -1 0 0
Muut toimintakulut -10 -10 -7 -7 -7
Poistot 0 0 0 0 0
Toimintakate -26 -28 -33 -32 -32
Tilikauden tulos -26 -28 -33 -32 -32

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintakulut -1 -7 -14 -32 -32
Henkilöstökulut,josta 0 0 0 0 0
  Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0
  Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0
    Eläkekulut 0 0 0 0 0
    Muut hlösivukulut 0 0 0 0 0
Palvelujen ostot 0 -1 -1 -1 -1
Aineet, tarv. ja tavarat -1 0 -1 -1 -1
Avustukset 0 0 0 0 0
Muut toimintakulut 0 -7 -12 -30 -30
Toimintakate -1 -7 -14 -32 -32
Tilikauden tulos -1 -7 -14 -32 -32

1005 Tarkastustoiminta

1001 Valtuusto

1010 Hallitus

1015 Yhteistoimintamenettely
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
TULOSYKSIKKÖ: 1.2 Toimistopalvelut    
  Tulosvastuullinen esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Taloustoimisto toimii hajautettuna (pääterveysasema/Kokemäen terveysasema) 

huolehtien kuntayhtymän toimielimissä käsiteltävien asioiden suunnittelusta, 
valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. 

 
 Yksikkö huolehtii lisäksi kassanhallinnasta ja maksuvalmiudesta, laskenta-

ja suunnittelupalvelujen tuottamisesta, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, palkkojen 
valmistelusta ja maksatuksesta, kirjanpitopalveluista, osto- ja myyntireskontrasta, 
yleisistä hallinnollisista tehtävistä, henkilöstörekisterin ylläpidosta, erilaisista 
tilastointitehtävistä eri sektoreille, saatavien perinnästä, laskujen maksatuksesta, 
luottamuselinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten kirjaamisesta, arkistoinnista 
(lukuunottamatta potilasarkistoa) ja puhelunvälitystehtävistä. Lisäksi yksikkö antaa atk-
tukipalveluja muille yksiköille.  

 
 Toimistopalvelujen yksikköön kuuluvat lisäksi osastonsihteerit, 

potilasjärjestelmävastaava, sovellusneuvoja sekä potilasasiamies. 
 
 Tukipalvelutehtävissä tehdään yhteistyötä kuntien työpajojen ja kuntoutumis- ja 

työllisyyspalvelujen kanssa. 
 
 Lisäksi yksikköön kuuluvat työllistämistuki sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta jakautuu kaikille kuntayhtymän tehtäväalueille. 
Kokonaisuudessaan sen avulla tuetaan uusien palvelumallien suunnittelua, 
toteuttamista, ohjaamista ja arviointia sekä toimintaympäristön kehittämistä. 
Kehittäminen kohdistuu kattavuuteen, voimavaroihin, toteutettavuuteen, toimivuuteen, 
tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen.  

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 
 Tukee muiden yksiköiden palveluja tuottamalla tarkoituksenmukaisia hallinnon 

ja talouden palveluja sekä koordinoimalla luottamuselinten apuna koko-
naistavoitteiden aikaansaamista.  
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YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Asiakaspalvelun kehittäminen: 
- jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys  
 
 
- digitalisaatio, kuntayhtymän ja sen 
jäsenkuntien yhteisten ohjelmien 
hyödyntäminen 
 
 
- potilaan oikeuksien huomioimisen 
varmistaminen 
 
- asiakasnäkökulma 
 
 
 
 
 
 
Toimivat ja tehokkaat tukipalvelut 
-arkistotoimen systematisointi 
 
 
 
 
 
-ostolaskujen kiertonopeuden parantami-
nen 
-sisäisen asiakaspalvelun parantaminen 
 
 
 
Vetovoimaisen työnantajakuvan 
vahvistaminen ja henkilöstön 
muutostuki 
-kuntayhtymä kilpailukykyinen työmark-
kinoilla 
 
-työhyvinvoinnin kehittäminen 
 
 
-osaamisen kehittäminen 
 
 

 
Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran 
valinnan palveluissa 
 
Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-
ohjelmissa 
Mittari: päällekkäisten ohjelmien vähentäminen, 
käytettävyyskyselyt 
 
Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä 
terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoille 
 
Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen 
Mittari: asiakaspalaute 
 
Muistutukset/kantelut 
Mittari: muistutusten lkm 
 
 
Arkistointisuunnitelman jalkauttaminen eri toiminnoille.  
 
 
 
 
 
 
Ostolaskujen seurannan kehittäminen, mittarit: 
viivästyskorkojen määrä, eräpäivä-seuranta 
Kerätyn asiakaspalautteen perusteella parannetaan ja 
kehitetään annettuja tukipalveluja. 
 
 
 
Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota 
Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin mm. tyky-setelit 
 
 
 
Yhteisöllinen harrastusotoiminta: Harjavallassa 
kuntayhtymälle liikuntasalivuoro 
 
Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen, mittari: käydyt 
kehityskeskustelut 
 
Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen 
osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet. 
Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten 
koulutustarpeet. 
 

 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 

 
-työturvallisuuden kehittäminen/riskienhallinta 
 
 
 
 

Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko 
henkilökunnalle, poistumis-
harjoitukset, mittari: koulutuksiin 
osallistuneiden lkm 
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-tietohallinnon kehittämistä ja keskittämistä selvitetään osana 
sote-uudistusta 
 
 
- Satasote- tiedottaminen ja muutosjohtaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteistoiminta työterveyshuollon 
kanssa: ennaltaehkäisevään 
toimintaan panostaminen, mittari: 
työpaikkaselvitysten lkm, haipro-
turvallisuusilmoitusten määrä 
 
Tehtävät selvitykset digitaalisista/ 
sähköisistä palvelimista ja sähköisen 
asioinnin vaiheittainen käyttöönotto. 
 
Säännölliset johdon henkilöstöinfot 
osana oman organisaation viestintää ja 
Satasote -muutosten osalta 
ajantasainen tiedottaminen. 
Muutosjohtamisen tuki, viestintä, 
henkilöstön osallistaminen ja 
sitouttaminen. 

 
HENKILÖSTÖ:  TA 2019  
kuntayhtymän johtaja  1 
johtava ylilääkäri  1 
johtava hoitaja  1 
henkilöstöpäällikkö  1    
toimistosihteeri  1 
toimistonhoitaja  1 
laskentasihteeri  1 
palkkasihteeri  1 
hallintosihteeri  1 
arkistosihteeri  1                
palvelusihteeri                                                   2 
osastonsihteeri  5 
sovellusneuvoja/tietosuojavastaava 1 
potilastietojärjestelmävastaava  1 
sosiaaliohjaaja/potilasasiamies  1  
yht.   20  
 
 
 
 
 
 
 
KUSTANNUKSET: 
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2021 Toimistopalvelut
Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020

Toimintatuotot,josta 68 172 106 107 108
Myyntituotot 0 80 62 62 63
Tuet ja avustukset 58 90 44 44 45
Muut toimintatuotot 10 2 0 0 0

Toimintakulut -1 563 -1 570 -1 639 -1 626 -1 642
Henkilöstökulut,josta -1 023 -1 037 -1 109 -1 090 -1 101
  Palkat ja palkkiot -802 -834 -890 -879 -888

  Henkilösivukulut,josta -221 -203 -220 -211 -213

    Eläkekulut -175 -171 -178 -176 -178

    Muut henkilösivukulut -46 -32 -42 -35 -35
Palvelujen ostot -444 -461 -448 -455 -460

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 -5 -9 -8 -8

Muut toimintakulut -89 -67 -73 -73 -74
Toimintakate -1 495 -1 398 -1 533 -1 519 -1 534

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 495 -1 398 -1 533 -1 519 -1 534

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 
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  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
TULOSYKSIKKÖ: 1.3. Ravintohuolto 1 ja 2 
 Tulosvastuullinen esimies: vt. ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Ravintohuollon yksikkö 1 vastaa Harjavallan osaston potilaiden sekä 

pääterveysasemalla työskentelevän henkilökunnan ruokahuollosta. Yksikkö 2 
puolestaan tarjoaa ruokapalveluja pääterveysaseman välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevalle Harjavallan kaupungin vanhainkodille, kotipalveluasiakkaille ja 
päivätoiminta asiakkaille. 

  
 Kokemäen terveysaseman työpaikkaruokailu ostetaan kaupungilta. Nakkilan 

terveysasemien työpaikkaruokailut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.  
 
YKSIKÖIDEN TOIMINTA-AJATUS:  
 Tukee muiden yksiköiden toimintaa tarjoamalla terveellisiä, monipuolisia ja 

korkeatasoisia ateriapalveluja potilaille,  henkilökunnalle ja  sopimusperus-
teisesti muillekin organisaatioille. Ravintohuolto pyrkii toiminnallaan 
edesauttamaan ravitsemuksellisesti oikeita ruokatottumuksia.  

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Yhteistyön kehittäminen ja laajenta-
minen/ 
-myyntitoiminta tasapainottaa ravinto-
huollon kokonaistoimintaa ja kustan-
nuksia 

Ravintohuollon yhteistyötä Harjavallan kaupungin kanssa 
jatketaan ja kehitetään toimintaan.  
 
Ravintohuollon tilaa selvitetään osana maakunta ja sote 
uudistusta. 

2019 
 
 

2019 

Ruokahuollon korkean osaamisen 
ylläpitäminen 
Ravitsemuksellisesti oikeiden 
ruokatottumuksien kehittäminen 

Jatkuva ja riittävä  täydennyskoulutus 
 
Yhteistyön jatkaminen Harjavallan osaston ja ruokahuollon  
välillä. 
Ravintohuollon ja siivouspalveluiden yhteistyötä lisätään.  
Vuosittainen asiakaskysely toteutetaan kevään 2019 aikana 
sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. 

vuosittain 

Kustannusten hallinta ruokahuollossa Hankinnoissa hyödynnetään  hankintarenkaita. 
Korkean tuottoasteen ylläpitäminen 

vuosittain 
 

 
HENKILÖSTÖ: Ta 2019  
Ruokapalveluesimies 1     
Kokki 2  
Ravitsemistyöntekijä 8 
Yhteensä     11  
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 103 98 147 162 164
Myyntituotot 103 98 147 162 164
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

  

Toimintakulut -539 -436 -464 -509 -514
Henkilöstökulut,josta -321 -263 -286 -324 -327

  Palkat ja palkkiot -251 -209 -227 -260 -263
  Henkilösivukulut -71 -54 -59 -64 -65
    Eläkekulut -56 -46 -48 -54 -55

    Muut henkilösivukulut -14 -8 -11 -10 -10
Palvelujen ostot -42 -36 -41 -43 -43
Aineet, tarvikkeet ja tav. -155 -118 -118 -123 -124
Muut toimintakulut -21 -19 -19 -19 -19

  
Toimintakate -436 -338 -317 -347 -351

Suunnitelman muk.poistot -6 -6 -6 -5 -5
Tilikauden tulos -442 -344 -323 -352 -356

  

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 618 420 480 520 525
Myyntituotot 618 420 480 520 525

Toimintakulut -471 -398 -427 -433 -437
Henkilöstökulut,josta -214 -184 -210 -215 -217
  Palkat ja palkkiot -168 -148 -168 -173 -175
  Henkilösivukulut -46 -36 -42 -42 -42
    Eläkekulut -37 -30 -34 -35 -35

    Muut henkilösivukulut -9 -6 -8 -7 -7
Palvelujen ostot -24 -25 -30 -26 -26
Aineet, tarvikkeet ja tav. -206 -163 -158 -165 -167
Muut toimintakulut -27 -26 -29 -27 -27

Toimintakate 147 22 53 87 88

Poistot ja arvonalent. -3 -3 -4 -4 -4

Tilikauden tulos 144 19 49 83 84
 

Ateriapalvelujen myynti yksityiselle tehostetun asumisen palveluyksikölle loppunut 31.12.2014. 

Sopeutukset henkilöstöresursseihin tehty 2015
Korvaavia palveluja pyritään löytämään 2016 aikana
Ravintohuollon tulevaisuudesta selvitys 2017 aikana

2001 Ravintohuolto 1

2002 Ravintohuolto 2
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  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
TULOSYKSIKKÖ: 1.4. Kiinteistöhuolto 
 Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö vastaa kuntayhtymän omistamien laitteiden ja välineistön sekä tilojen 

huollosta ja korjauksesta sekä pääterveysaseman kiinteistöhuollosta. Kokemäen, 
Nakkilan, Eurajoen ja Luvian terveysaseman kiinteistöhuollon sekä ulkoalueiden 
talonmiespalvelut sisältyvät tilojen vuokrasopimukseen. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:  
 Tavoitteena laitteiden, tilojen ja välineistön sekä rakennusten toimivuus sekä 

omien alueiden viihtyisyyden turvaaminen. Tavoitteena yhteisesti jäsenkuntien 
kanssa muodostaa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilakokonaisuus. 

  
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Kiinteistöjen ja laitteistojen käyttöiän 
pidentäminen ennaltaehkäisevällä 
huollolla 

Ennaltaehkäisevät huollot vuosittain 
Kuukausi-, puolivuotis- ja vuosihuollot toteutetaan säännöllisesti 
ajallaan. 
 
 

2019 

Kiinteistöhuollon tehtävien 
kehittäminen ja ajanmukaistaminen 

Jatketaan ja kehitetään edelleen konsultaatiopalveluja 
vammaispalveluille (asuntojen muutostöiden suunnitteluja ja 
kustannusarvioiden tekemisiä sekä toteuttamisen valvonta).  
Kuntayhtymän omien saneeraushankkeiden valvonta.  
Vuosittainen asiakaskysely toteutetaan syksyllä 2019 sisäisille 
asiakkaille. 

2019 
 
 

2019 
2019 

Energiatalouden kehittäminen 
Tietotaidon ylläpitäminen 

Energiasuunnitelman tarkistaminen sekä energiaa säästävien 
komponenttien ja lopputuotteiden huomioiminen varaosa- ja 
tuotehankinnoissa. 
Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan 

2019 
2019 

 
 
HENKILÖSTÖ  Ta2019:   
Huoltomestari  1  
Ammattimies  1  
Oppisopimusopiskelija 1 
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Tuloslaskelma 1000 €   

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 1 1 19 23 23
Myyntituotot 0 0 2 2 2
Tuet ja avustukset 0 0 17 0 0

Muut toimintatuotot 1 1 0 21 21
Toimintakulut -481 -547 -547 -564 -570
Henkilöstökulut,josta -114 -128 -145 -146 -147
  Palkat ja palkkiot -88 -103 -117 -118 -119
  Henkilösivukulut -26 -25 -28 -28 -28
    Eläkekulut -20 -21 -23 -23 -23
    Muut henkilösivukulut -6 -4 -5 -5 -5
Palvelujen ostot -137 -154 -141 -149 -150
Aineet, tarv. ja tavarat -189 -203 -200 -208 -210
Muut toimintakulut -41 -62 -61 -61 -62
Toimintakate -480 -546 -528 -541 -546
Suunnitelman muk.poistot -169 -181 -186 -208 -210
Tilikauden tulos -649 -727 -714 -749 -756
Pääterveysaseman kiinteistöjen poistot kokonaisuudessaan   kirjataan ko.kustannuspaikalle.

2005 Kiinteistöhuolto
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
TULOSYKSIKKÖ: 1.5. Varastopalvelut 
 Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Kuntayhtymän keskusvarasto sijaitsee pääterveysasemalla. Lisäksi on varastoyksikkö 

Kokemäen terveysasemalla sekä käteisvarasto Nakkilan, Eurajoen ja Luvian 
toimipisteissä. Oman toiminnan lisäksi varastoista toimitetaan tavaraa myös 
vanhainkoteihin ja avopalvelulaitoksiin sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:  
 Yksikkö tuottaa materiaalipalveluja terveyskeskuksen eri toimiyksiköille sekä 

jäsenkuntien eri laitoksille tavoitteenaan mahdollisimman korkeatasoiset tuotteet 
ja edulliset hankinnat. 

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Varastotoiminnan kehittäminen, 
tarpeettoman pääoman sitoutumisen 
välttäminen 

Varaston kiertonopeus pidetään mahdollisimman korkealla (n.6) 
Tehostetaan käteisvarastojen seurantaa. 
Varastotoiminnan keskittämismahdollisuuksien sekä yhteistoi -
minnan lisäämismahdollisuuksien selvittäminen osana maakunta 
ja sote uudistusta 
Vuosittainen asiakaskysely toteutetaan syksyn 2019 aikana 
sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. 

2019 
 

2019 
 
 

2019 

 Varastotoiminnan tehostaminen 
 

Sonet-tietojärjestelmän kehittäminen ja päivittäminen. 
Varastojen aukioloaikojen säätäminen toiminnoille tehokkaaksi. 

2019 

 
 
HENKILÖSTÖ  Ta 2019:   
Varastonhoitaja  1  
 
Tuloslaskelma 1000 €

TP 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 5 5 5 5 5
Myyntituotot 0 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 5 5 5 5 5
Toimintakulut -111 -102 -95 -98 -99
Henkilöstökulut,josta -44 -42 -44 -44 -45
  Palkat ja palkkiot -35 -34 -35 -36 -36
  Henkilösivukulut -9 -8 -9 -8 -8
    Eläkekulut -7 -7 -7 -7 -7
    Muut henkilösivukulut -2 -1 -2 -1 -1
Palvelujen ostot -19 -18 -14 -14 -14
Aineet, tarvikkeet ja -1 -1 -1 -1 -1
Muut toimintakulut -47 -41 -36 -39 -39

Toimintakate -106 -97 -90 -93 -94
Suunnitelman muk poistot 0 0

Tilikauden tulos -106 -97 -90 -93 -94
Toinen varastonhoitajan vakanssi täyttämättä vuodesta 2014 lukien

2007 Varastotoiminta

  
 

 
 

TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja  Hanna-Leena Markki 
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TULOSYKSIKKÖ: 1.6. Atk-palvelut 
 Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Kuntayhtymän kaikissa toimipisteissä käytetään Pegasos-

potilastietojärjestelmää. Suun terveydenhuollossa käytössä on Effica potilas-
toetojärjestelmä ja sosiaalipalveluissa käytetään Pro Consona asiakastietojärjes-
telmää. Yhteysnopeudet toimipisteiden välillä 100 Mb, paitsi Kokemäen terve-
ysasemalle on 1Mb. Sekä toimipisteidenpisteiden välillä on 4G varmennus. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 
 Yksikkö tukee perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä luomalla 

edellytykset monipuoliseen tiedonhallintaan ja tiedonsiirtoon eri yksiköiden sekä 
hoidonporrastustasojen välillä.  

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Tietokoneohjelmien  hyödyntäminen 
päivittäisessä toiminnassa 
-sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
tietojärjestelmän yhteinen käyttö-
ympäristö päivittäisessä toiminnassa 

Tehostetaan  tietoteknistä koulutusta sekä järjestelmien  
mobilisointia.  
Erityisesti järjestelmäpäivitysten sisäistämiseen ja tiedon 
jakamiseen kiinnitetään huomio 
Vuosittainen asiakaskysely toteutetaan syksyn 2019 aikana 
sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. 

2019 
 

2019 

Alueellisen yhteistoiminnan lisää-
minen atk- yhteistyössä 
-eri toimintatahojen yhteistyön tiivis-
täminen kehittämällä yhteisiä rajapin-
toja KANTA-linjausten mukaisesti 
 
 
 
Varmistetaan ja lisätään palveluiden 
käytettävyyttä ja toimivuutta: 
 

Kuntayhtymä mukana alueellisten tietojärjestelmähankkeiden 
alueellisessa kehittämisessä (mm. alueellinen terveydenhuollon 
tietohallintoneuvottelukunta) sekä valtakunnallisessa Kanta- 
palveluiden kehittämisessä (eResepti ja eArkisto) 
Tehostetaan yhteistyötä jäsenkuntien atk-yksikköjen kanssa (mm. 
Harjavallan kaupungin tietohallinto). 
Toiminnoissa otetaan huomioon 2018 voimaan astunut EU:n 
tietosuoja-asetus. 
Effica järjestelmän päivitys lifecare versioon 2019 à siir-
rytään hammaspuolen osalta alueelliseen, yhteiseen tieto-
kantaan 2019-2025 
Virtuaali-järjestelmän uusiminen 2019 
Talous/sosiaali/varhaiskasvatus puolen tietokanta palve-
limen päivitys 2019 

2019 

Tietohallinnon keskittäminen   Sovittavat tietohallinnon osakokonaisuudet siirretään 
kuntayhtymältä rajahyötyjen perusteella (esim. suun 
terveydenhuolto). 
Sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto erillisen 
toimeenpanosuunnitelman mukaisesti huomioiden tuleva sote-
uudistus  

2019 
 
 
 
 

 
HENKILÖSTÖ: TA 2019 
IT-asiantuntija  1 
Atk-tukihenkilö  1  
Oppisopimusopiskelija 1 
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Tuloslaskelma 1000 €
 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 60 113 58 58 59
Myyntituotot 60 113 58 58 59
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0
Toimintakulut -522 -474 -503 -574 -580
Henkilöstökulut,josta -108 -108 -110 -113 -114
  Palkat ja palkkiot -85 -87 -88 -91 -92
  Henkilösivukulut -23 -21 -22 -22 -22
    Eläkekulut -18 -18 -18 -18 -18
   Muut hlösivukust. -5 -3 -4 -4 -4
Palvelujen ostot -321 -282 -301 -371 -375

Aineet, tarvikkeet ja tav. -33 -29 -31 -29 -29
Muut toimintakulut -60 -55 -61 -61 -62
Toimintakate -462 -361 -445 -516 -521

Poistot -85 -88 -55 -35 -35
Tilikauden tulos -547 -449 -500 -551 -557

2031 Atk-palvelut
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TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
   
TULOSYKSIKKÖ: 1.7. Siivouspalvelut 
 Tulosvastuullinen esimies: siivoustyönohjaaja Tiina Saranen 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Tulosyksikkö käsittää laitoshuoltajien toiminnan jokaisessa toimipisteessä sekä 

terveysasemien välinehuollon. Eurajoen terveysaseman tilojen (yht. 740 m2) siivo-
us hoidetaan ostopalveluna. Luvian terveysaseman tilat siivotaan Eurajoen kunnan 
toimesta. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 
 Yksikkö tukee muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista tarjoamalla 

tarkoituksenmukaisia ja tasokkaita siivous- ja välinehuollon palveluja. 
 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Jätelajittelun helpottaminen sairaalan 
ja terveyskeskuksen toiminnoissa 

Uusien jätehuoltomääräysten täyttäminen. 
Lajittelun seuranta ja opastus  

2019 
 

Tietotaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan, hygieniakoulutus uusille 
sijaisille/opiskelijoille hygieniahoitajan toimesta  

2019 
 

Siivousaine- ja tavarahankintojen 
selkeyttäminen 

Yhteistyö Porin alueen hankintarenkaan kanssa, 
erikoisaineiden hankintaa pyritään minimoimaan.  

2019 

Tarkoituksenmukainen ja oikein 
kohdennettu henkilöstöresurssi 

Siivoustyössä käytettävien menetelmien ja välineiden jatkuva 
päivitys 
Konekannan tarpeenmukainen päivitys 
Vuosittainen asiakaskysely toteutetaan syksyn aikana sisäisille 
asiakkaille. 
Sijaisten käytön vähentäminen toiminnan tehostamisella ja 
sisäisillä siirroilla. 
Positiivisen työnantajakuvan vahvistaminen rekrytointien 
onnistumiseksi. 

2019 
 
2019 
2019 
2019 
2019 
 
2019 
 

Pesutoiminnan kehittäminen 
 

Aineiden kulutuksen seurannan jatkaminen 
Veden lämpötilojen seurannan jatkaminen 

2019 

Yhteistyön lisääminen 
 
 
 
Laitoshuollon  toimintojen 
muuttuminen osaston puolella 

Laitoshuollon, osaston ja avopalveluiden työntekijöiden välistä 
yhteistyötä lisätään. Ravintohuollon ja siivouspalveluiden 
yhteistyötä lisätään.  
 
Potilaiden hoitoajat lyhyntyneet ja vaihtuvuus lisääntynyt 
entisestään, mikä aiheuttaa painetta laitoshuollolle. 
Kompensoivana tekijänä osasto A:n muuttuminen saattohoito-
osastoksi. Yhteisissä osastokokouksissa pyritään löytämään 
kaikkia ammattiryhmiä tyydyttäviä toimintaratkaisuja. 

2019 
 
 
 
 
2019 
 

 
HENKILÖSTÖ:        TA 2019   
  Harjavalta         Kokemäki                Nakkila   
Siivoustyönohjaaja                  1    
Laitoshuoltaja, avo-osasto     4 3 1              
Laitoshuoltaja, tk-sairaala   7 
Välinehuoltaja     2 1          
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Tuloslaskelma 1000 €

 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 2 8 3 3 3
Myyntituotot 2 5 3 3 3
Muut toimintatuotot 0 3 0 0 0
Toimintakulut -732 -773 -730 -750 -758
Henkilöstökulut,josta -654 -685 -670 -686 -693
  Palkat ja palkkiot -515 -551 -537 -554 -560
  Henkilösivukulut -139 -134 -133 -132 -133
    Eläkekulut -109 -112 -108 -110 -111

    Muut henkilösivukulut -30 -22 -25 -22 -22
Palvelujen ostot -26 -35 -12 -12 -12
Aineet, tarv. ja tavarat -31 -32 -27 -31 -31
Muut toimintakulut -21 -21 -21 -21 -21
Toimintakate -730 -765 -727 -747 -754
Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos -730 -765 -727 -747 -754

2006 Siivouspalvelut
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TEHTÄVÄALUE: 2. AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 
 
  ALUEELLINEN AVOHUOLTO 

Käsittää lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminnan sekä hammashuollon. 
 

  KESKITETTY AVOHUOLTO 
Käsittää päivystyksen, työterveyshuollon, fysioterapiatoiminnan, röntgentoi-
minnan sekä peruserikoissairaanhoidon. Toiminnallisesti lääkärin vastaanotto-
toiminta sekä päivystys toimivat yhtenä kokonaisuutena. 

 
TULOSYKSIKKÖ: 2.1. Lääkärinvastaanotto ja päivystys 
 Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: avoterveydenhuollon ylilääkä-

ri Pauli Sallinen sekä osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela (lääkäreiden vastaanotto-
toiminta ja röntgen) ja osastonhoitaja Anne Lehtonen (asiantuntijahoitajat ) 

    
YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, ja Nakkilan terveysasemien 

lääkäreiden vastaanottotoiminnan sekä röntgenpalvelut. Laboratoriopalvelut oste-
taan ostopalveluna Satadiagilta. Jokaisella terveysasemalla on virka-aikana lääkärin 
ajanvarausvastaanotto sekä ei-kiireellisille että kiireellisille potilaille ja valmiudet 
hoitaa myös välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita. Päivystystoiminta on järjestetty 
Harjavallan pääterveysasemalla tai alueen yhteispäivystyksessä Satakunnan keskus-
sairaalassa.  

  
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 
 Väestön hyvän terveydentilan turvaaminen tarjoamalla riittävästi laadukkaita 

kiireellisyystarpeen mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja samalla 
huomioiden oikea hoidon porrastus ja hoidon jatkuvuus. 

  
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1. Terveysasemien henkilöstöresurssit 
vastaavat toiminnallisia ja perus-
kuntien alueellisia tarpeita 
-hoitotakuu toteutuu 
-lähipalveluja on tarjolla 
-talous on tasapainossa 
 
 

Henkilöstövoimavarat kohdennetaan ennakoimalla 
suunnitelmallisesti toiminnan sisällön kehittäminen ja 
huomioimalla väestön todelliset tarpeet.  
Asiantuntijuus kohdennetaan väestön palvelutarpeeseen 
Huomioidaan terveydenhuoltolain kiireettömän hoitopaikan 
valinnanmahdollisuus 
 
-hoitotakuun toteutuminen 
-potilasvirtojen seuranta toimipisteittäin sekä lääkäri- ja 
hoitajakohtaisesti. 
-henkilöstökulut, palvelujen ostokulut 
-muista terveyskeskuksista siirtyneiden/muihin terveyskes-
kuksiin siirtyvien määrä   

2019-2020 

2. Potilaat saavat hoitoa oikeaan aikaan 
ja oikeassa paikassa. Asiakaspalvelu 
kokemuksen parantaminen 
-puhelinpalvelu on lain edellyttämällä 
tasolla 
-työnjako ja hoitovastuu ovat selkeitä 
-välitöntä hoitoa vaativat potilaat 
hoidetaan päivystyksessä 
-kiireelliset ja kontrollipotilaat hoi-
detaan ensisijaisesti kotikunnan ter-
veysasemalla 

Jatketaan hoitajien puhelinneuvonnan sekä hoidon tarpeen ja 
kiireellisyyden arvioinnin yhdenmukaistamista 
Vahvistetaan vastaanottotoiminnan sujuvuutta lääkäri-hoitaja –
työparityöskentelyllä.  
Nimetään omahoitaja /vastuuhoitaja asiakkaille, jotka käyttävät 
keskimääräistä enemmän terveyskeskuspalveluja 
Aloitetaan yleislääkärien etävastaanoton kokeilu. 
Vahvistetaan uutta päivystävän hoitajan vastaanotto 
toimintamallia  Harjavallan terveysasemalla 
Paljon palveluita käyttävät asiakkaat tunnistetaan ja luodaan uusi 
toimintamalli heidän palvelutarpeisiin. 

2019-2020 
 
 
 
2019-2020 
 
2019 
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-vastuuhoitaja-palvelumalli toteutuu Korvaushoitopotilaiden kokonaishoitoa tehostetaan ja uutena 
toimintana aloitetaan viikonloppulääkejaot. 
Hengityshoitajan vastaanottotoiminta vakiinnutetaan alueelle. 
Rtg-laitteet uusitaan ajanmukaisiksi kuvantamispalveluiden 
ulkoistamisneuvotteluiden johdosta. 
-asiakaspalautteet   
-odotusaika puhelimeen vastaamisessa, vastatut puhelut 
-kaikki lääkärikäynnit/1000 as, päivystyskäynnit/1000 as, 
hoitajakäynnit/1000 as 
-päivystyksessä, ajanvarausvastaanotoilla ja etävastaanotolla 
hoidettujen potilaiden määrä 

 3. Hoito on valtakunnallisten suosi-
tusten mukaista. 
-jokaisella potilaalla on kirjallinen 
hoitosuunnitelma  
-hoito toteutuu Käypä-hoito-
suositusten ja hoitosuunnitelmien 
mukaisesti 
 

Jatketaan palvelu- ja hoitoprosessien kuvaamista ja Käypä-hoito -
suositusten mukaisten toimintatapojen vakiinnuttamista 
Kehitetään toiminnan vaikuttavuuden arviointia 
Kiinnitetään huomiota erityisesti pitkäaikaispotilaiden hoito-
suunnitelmiin 
 
-hoitosuunnitelmien määrä 
-päivitetyt prosessikuvaukset 
-toteutuneet laatukriteerit 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 

4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja 
voi hyvin. 
-perehdytys toteutuu suunnitelmal-
lisesti 
-täydennyskoulutus on lain ja suosi-
tuksen mukaista 
-hoitovirheitä ei tule 
-asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 
hoitoon ja palveluun 
-työntekijät ovat motivoituneita työ-
hönsä ja kokevat terveydentilansa 
hyväksi 
 

Päivitetään kehityskeskustelulomakkeet 
 
Kannustetaan osaamisen ja ammattitaidon esille tuomista 
Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osas-
tokokouksissa ja yhteisissä kehittämis- ja koulutustilaisuuksis-
sa 
Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja strukturoidusti 
 
-toteutuneet kehityskeskustelut 
-koulutuspäivät/työntekijä 
-vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) 
-muistutusten ja kantelujen määrä 
-asiakastyytyväisyys 
-työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot 

2019 
 
2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENKILÖSTÖ: TA 2019 
  Ha   Na Ko  
avoth. ylilääkäri 1 
apulaisylilääkäri 1  1  
tk-lääkäri   5   2 3 
lastenneurologian erik.lääk.   0,4  
osastonhoitaja  2    
sairaanhoitaja  4   2 3  
terveydenhoitaja      
perushoitaja  3                           1 4,5 

röntgenhoitaja     2 
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hygieniahoitaja     1 
verenpaine- ja INR-pkl sh     3,5 (vastaanottoa kaikissa toimipisteissä) +0,5 tk-sairaalasta 

 
Tuloslaskelma 1000 €
Lääkärin vastaanotto 
yhteensä(sis. päivystyksen) Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 8 226 6 938 6 674 7 506 7 581
Myyntituotot 7 565 6 314 5 996 6 839 6 907
Maksutuotot 646 608 667 650 657
Muut toimintatuotot 15 16 11 17 17

Toimintakulut -5 105 -5 011 -5 048 -5 232 -5 284
Henkilöstökulut,josta -3 054 -2 620 -2 682 -2 838 -2 866
  Palkat ja palkkiot -2 395 -2 080 -2 131 -2 274 -2 297
  Henkilösivukulut,josta -659 -540 -551 -564 -570
    Eläkekulut -516 -457 -451 -475 -480
    Muut henkilösivukulut -143 -83 -100 -89 -90
Palvelujen ostot -1 389 -1 892 -1 823 -1 868 -1 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -214 -186 -195 -218 -220
Muut toimintakulut -448 -313 -348 -308 -311

Toimintakate 3 121 1 927 1 626 2 274 2 297
Poistot ja arvonalentumiset -6 -2 0 0 0
Tilikauden tulos 3 115 1 925 1 626 2 274 2 297

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuloslaskelma 1000 €

Laboratorio Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 1 658 1 803 1 602 1 505 1 520
Myyntituotot 1 639 1 785 1 579 1 505 1 520
Maksutuotot 19 18 23 0 0
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 171 -1 111 -1 256 -1 052 -1 063
Henkilöstökulut,josta -295 -228 -297 0 0

  Palkat ja palkkiot -230 -182 -238 0 0
  Henkilösivukulut,josta -65 -46 -59 0 0
    Eläkekulut -51 -39 -48 0 0

    Muut henkilösivukulut -14 -7 -11 0 0
Palvelujen ostot -757 -761 -831 -1 029 -1 039

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 -68 -71 0 0
Muut toimintakulut -55 -54 -57 -23 -23

   
Toimintakate 487 692 346 453 458

Suun.muk.poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 487 692 346 453 458
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Röntgen Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 271 271 274 56 57
Myyntituotot 239 239 259 41 41
Maksutuotot 32 32 14 14 14
Muut toimintatuotot 0 0 1 1 1

Toimintakulut -293 -297 -302 -366 -370
Henkilöstökulut,josta -102 -102 -108 -112 -113
  Palkat ja palkkiot ‐79 ‐79 ‐86 -90 -91
  Henkilösivukulut,josta -23 -23 -22 -22 -22
    Eläkekulut ‐18 ‐18 ‐18 -18 -18
    Muut henkilösivukulut ‐5 ‐5 ‐4 -4 -4
Palvelujen ostot ‐164 ‐164 ‐165 -225 -227

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐2 ‐6 ‐3 -3 -3
Muut toimintakulut ‐25 ‐25 ‐26 -26 -27

Toimintakate -22 -26 -28 -310 -313
Suun.muk.poistot 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos -22 -26 -28 -310 -313
Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä.  
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TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 
 
  ALUEELLINEN AVOHUOLTO 
TULOSYKSIKKÖ: 2.2. Neuvolatoiminta 
 Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Minna Multisilta  
 
YKSIKÖN KUVAUS: Yksikköön kuuluvat Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Kauvatsan sekä Luvian ja 

Nakkilan toimipisteiden äitiys- ja lastenneuvolat, opiskelu- ja kouluterveydenhuol-
to, perhesuunnittelu sekä aikuis- ja vanhusväestön terveysneuvonta.  

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheiden terveyden tukeminen ja edistä-
minen luomalla yhdessä yhteiskunnan muiden sektorien kanssa ihmisille ter-
veellisempi ympäristö ja paremmat edellytykset terveyden edistämiselle ja ter-
veellisten valintojen tekemiselle ja antamalla yksilöille tietoa ja tukea päätös-
ten perustaksi. 

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1. Terveystarkastusten ja -neuvonnan 
toteutuminen asiakaslähtöisesti, 
suunnitelmallisesti ja valtakunnallis-
ten linjausten mukaisesti 
-väestön terveydentilaa seurataan 
seulonta- ja ikäryhmäkohtaisten tar-
kastusten avulla 
-väestö ymmärtää omahoidon sekä 
oman terveyden ylläpidon merkityk-
sen 
-terveysongelmiin puututaan varhain 
-ylipaino ja tupakointi vähenevät, 
liikunta lisääntyy 

Neuvoloissa toimitaan toimintaoppaiden mukaisesti  
TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) järjes-
telmän yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen työttömien 
terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa sekä työkykyisyy-
den arvioinnissa. Samalla päivitetään työttömien terveystarkas-
tuksen toimintakyvyn mittareita yhtenäisiksi koko Satakunnan 
alueella. Yhteistyötä kehitetään erikoissairaanhoidon kanssa. 
KESÄLATU tutkimus äitiys ja lastenneuvolassa 
THL:n kanssa yhteistyössä toteutetun asiakaspalautekyselyn, 
LTH (lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut) –tutkimuksen ja 
3-4 kuukautisten lasten hyvinvointitutkimuksen tulosten hyö-
dyntäminen ja toiminnan kehittäminen 
Sähköisten palveluiden käyttöönotto: omahoito-sivut lapsiper-
heille ja nuorille, ajanvarauspalvelut ja neuvola chat 
Savuttomuuden tukeminen yhteistyössä Savuton Satakunta –
yhteistyöfoorumin kanssa 
Ehkäisevä päihdetyö alueellisena Pakka-hankeyhteistyönä 
Lasten lihavuuden ehkäisy ja hoitopolun kehittäminen alueelli-
sena yhteistyönä. 
Vastaanottoaikoja on laajennettu normaalin virka-ajan ulko-
puolelle 
 
-määräaikaistarkastusten ja laajojen terveystarkastusten toteu-
tumisprosentit 
-ryhmiin osallistuneiden määrä 
-Terveys 2015 -seuranta-indikaattorit 
-terveydenedistämisaktiivisuus (TEA-viisari) 
-asiakaspalautteet 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tuen tarpeen ja terveysongelmien 
tunnistaminen sekä ehkäisevien pal-
velujen kohdentaminen erityisesti 
lapsiin ja nuoriin 
-lapset ja nuoret voivat hyvin 
-syrjäytyminen vähenee 
-vanhemmuuden vahvistuminen 

Yhteistyötä vahvistetaan varhaiskasvatuksen, perheneuvolan, 
psykososiaalisen tiimin ja perusturvapalveluiden kanssa (mm. 
lapsiperheiden kotipalvelu). 
Tuetaan vanhemmuutta käyttämällä valtakunnallisesti hyväk-
syttyjä, tutkittuja malleja ja menetelmiä. 
Perhekeskusmallin mukaisen toiminnan kehittäminen 
-neuvolatyössä käytettävät seulonnat ja mittarit 

2019-2020 
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 -kotikäynnit tehty kaikkiin lapsiperheisiin 
-terveystottumukset ja kokemus terveydestä (mm. kouluter-
veyskysely) 
-hyvinvoinnin ja terveyden -seurantaindikaattorit (SOTKAnet) 

3. Vanhuspalveluiden kehittäminen 
 -ikääntyneet saavat helposti yksilöl-
lisen tarpeensa mukaisia palveluja 
-vanhukset selviytyvät pidempään 
kotona  

Kaste-hankkeen aikana luotujen ikääntyvien omahoitosivujen 
ylläpitäminen 
Jäsenkuntien järjestämä ikääntyneiden palveluohjaus terveys-
asemilla ja yhteistyö ikääntyvien palveluiden tuottajien kanssa 
65+ omaishoitajien säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin 
kartoitukset 
75- ja 85-vuotiaiden säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin 
kartoitukset ja tarvittaessa yhteiset kotikäynnit toimintakyvyn 
ja hyvinvoinnin arvioinnissa 
 
- asiakaspalautteet 
- ikäihmisten palvelujen seuranta-indikaattorit 

2019-2020 

4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja 
voi hyvin 
-perehdytys toteutuu suunnitelmalli-
sesti 
-täydennyskoulutus on lain ja suosi-
tuksen mukaista 
-hoitovirheitä ei tule 
-työntekijät ovat motivoituneita työ-
hönsä ja kokevat terveydentilansa 
hyväksi 
-asiakastyytyväisyys on korkea 

 Kehityskeskustelu lomakkeet päivitetään 
Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osas-
tokokouksissa ja sektorikohtaisissa kehittämis- ja koulutustilai-
suuksissa 
Perehdytyksen edelleen kehittäminen ja juurrutus 
Vahvistetaan tartuntatautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liitty-
vää osaamista: 
-Tartuntatautien tutkimiseen ja hoitamiseen liittyvä koulutus 
henkilökunnalle 
-Tartuntatautien ehkäisytyön tehostaminen  
Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen 
 
- toteutuneet kehityskeskustelut 
- koulutuspäivät/työntekijä 
- vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) 
- asiakastyytyväisyys 
- työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot 

2019 
 
2019-2020 

 
HENKILÖSTÖ  TA 2019: 
  Ha     Na Ko  
 
tk-lääkäri 1 
osastonhoitaja 1 (puolet työpanoksesta terveyden edistämisen yhdyshenkilönä)      

  
terveydenhoitaja  6  5 7  
perushoitaja      1 (osa työpanoksesta laboratorion näytteenotossa) 

  
  
 
 
 
 
 
Tuloslaskelma:  
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1 000 € Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 1 928 1 884 1 705 1 698 1 715
Myyntituotot 1 911 1 869 1 683 1 676 1 693

Maksutuotot 16 12 19 19 19

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 1 3 3 3 3

Toimintakulut -1 903 -2 039 -2 073 -2 168 -2 190
Henkilöstökulut,josta -891 -792 -860 -897 -906
  Palkat ja palkkiot -692 -634 -688 ‐723 ‐730

  Henkilösivukulut,josta -199 -158 -172 -174 -176
    Eläkekulut -159 -133 -140 ‐146 ‐147

    Muut henkilösivukulut -40 -25 -32 ‐28 ‐28

Palvelujen ostot -503 -716 -741 ‐744 ‐751

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -403 -413 -364 ‐417 ‐421

Muut toimintakulut -106 -118 -108 ‐110 ‐111

Toimintakate 25 -155 -368 -470 -474
Suunn.muk.poistot 0 -1 -2 ‐3 ‐3

Tilikauden tulos 25 -156 -370 -473 -478

3115 Neuvolatoiminta yhteensä
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TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE  
  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
   
  ALUEELLINEN AVOHUOLTO 
TULOSYKSIKKÖ: 2.3. Suun terveydenhuolto 
 Tulosvastuullinen esimies: ylihammaslääkäri Eero Raittio 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Suun terveydenhuolto toimii tällä hetkellä Harjavallan pääterveysasemalla, Koke-

mäen ja Nakkilan sekä Eurajoen ja Luvian (Attendo) terveysasemilla.  
 

Hammashoitopalveluita annetaan koko väestölle resurssien mukaan. Särkypäivystys 
on kussakin toimipisteessä työpäivinä. Arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystystä 
järjestetään Satakunnan kuntien kanssa yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan 
päivystystiloissa ostopalveluna, samoin arkipäivien iltapäivystys. Yöaikainen päi-
vystys on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. 
 

                                            Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille sekä osittain maksutonta rintamaveteraaneil-
le. Oikomishoito sisältyy alle 18-vuotiaiden perushoitoon. Hoidossa käyneiltä ai-
kuisilta hyväksytyn periritään maksutaksan mukaiset maksut. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:  
 Suun terveydenhuolto tuottaa väestön tarpeisiin laadukkaita palveluita suun 

terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi taloudellisten- ja henkilöstöre-
surssien puitteissa.  

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Lasten ja nuorten hampaiston taso pyritään pitämään 
hyvänä 
 

 

Hammashoitajien ja suuhygienistien työpanosta 
lasten ja nuorten hoidossa lisätään jatkamalla 
yhteisen 2017 luodun toimintamallin mukaista 
työnjaon kehittämistä. Toimintamallin tavoitteena 
lisäksi hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja 
omahoidon merkityksen korostaminen. Mittarit: 
käyntimäärät eri ammattiryhmillä. 

jatkuva 

Toimintaedellytysten parantaminen Vanhojen hoitoyksiköiden uusiminen;  
yksikkö/ vuosi –tahti on ollut tavoitteena. 
Uusitaan välineistöä nykyaikasemmaksi. 

jatkuva 

Arkipyhä-ja viikonloppusärkypäivystyksen järjestä-
minen 

 

Jatketaan yhteistyötä Satakunnan kuntien kanssa.  
 

toistaiseksi 

Toiminnan kehittäminen 
 

Työnjaon aktiivinen kehittäminen 
suuhygienistien, hammashoitajien ja 
hammaslääkärien kesken. 
Erityisosaamista esimerkiksi hammasproteetti-
sissa ja kirurgisissa hoidoissa hyödynnetään yli 
kuntarajojen. Käypä hoito suositusten käytön 
vahvistaminen. 
Mittarit: käyntimäärät eri ammattiryhmillä. 
 

jatkuva 
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Työvoiman turvaaminen Ostopalveluihin turvaudutaan vain erityis-
osaamisen hankkimiseksi. 
Pyritään saamaan hammaslääkäreitä vakinaisiin 
työsuhteisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään 
ottamaan hammaslääkäriharjottelijoita (syventävä 
käytännön harjoittelu). Hammashoitajan oppi-
sopimuskoulutusta pyritään jatkamaan mahdolli-
suuksien mukaan. Hoitohenkilöstön rekrytointi 
tarpeen mukaan. 
Mittarit: henkilöstömäärät 

2018 

 
 
 
Suun terveydenhuollon henkilöstö 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nakkila Harjavalta Kokemäki Muut Yht. 

Hammaslääkärit 3  3,6 4 0,4 ( hall.) 11 

Suuhygienistit 0,6 1 1  
 

2,6 

Hammashoitajat 3 
 

3 
 

6  
 

12 

Muut 1 hammashoitaja (ajanvaraus ja terveydenedistämistyötä) 
0,4 osastonhoitaja 

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2019
Toimintatuotot,josta 3 443 3 811 3 746 3 715 3 752
Myyntituotot 2 647 2 946 2 883 2 852 2 881

Maksutuotot 796 863 863 863 872

Muut toimintatuotot 0 2 0 0 0

Toimintakulut -2 805 -3 015 -3 050 -3 137 -3 168
Henkilöstökulut,josta -1 335 -1 360 -1 578 -1 655 -1 672
  Palkat ja palkkiot -1 042 -1 091 -1 266 ‐1 338 ‐1 351

  Henkilösivukulut,josta -293 -269 -312 -317 -320
    Eläkekulut -234 -227 -253 ‐265 ‐268

    Muut henkilösivukulut -59 -42 -59 ‐52 ‐53

Palvelujen ostot -1 111 -1 365 -1 170 ‐1 170 ‐1 182

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 -166 -176 ‐176 ‐178

Muut toimintakulut -222 -124 -126 ‐136 ‐137

Toimintakate 638 796 696 578 584
Poistot ja arvonalentumiset -9 -8 -5 ‐2 ‐2

Tilikauden tulos 629 788 691 576 582

3120 Suun terveydenhuolto yhteensä
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TEHTÄVÄALUE:              AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 
  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 
 
  KESKITETTY AVOHUOLTO 
TULOSYKSIKKÖ: 2.4. Työterveyshuolto 

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: työterveyslääkäri Timo Virk-
kunen ja osastonhoitaja Arja Peltonen 

 
YKSIKÖN KUVAUS: Työterveyshuollon yksikön ammattihenkilöihin kuuluvat työterveyslääkärit ja työ-

terveyshoitajat. Asiantuntijana käytetään työfysioterapeuttia ja tarvittaessa työpsy-
kologia. Lisäksi yksikössä työskentelee perushoitaja ns. avustavissa tehtävissä. 
Työterveyshuollon vastaanottoja on kaikilla kuntayhtymän terveysasemilla sekä 
Puustellin työterveysasemalla.    

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Toiminta-ajatuksena on toteuttaa voimassaolevaa työterveyshuoltolakia hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. 

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1.Työterveyshuollon toimintakoko-
naisuuden valmisteleminen valtakun-
nallisten yhtiöiden toiminnan piiriin 
 

Resurssien määritys 
Sopimusten päivittäminen 
Asiakasyritysten  informointi 
Uuteen tth-ohjelmaan liittyminen 
 
 

2019 

2. Työkyvyn hallinta, seuranta ja 
varhaisen tuen toteuttaminen 
-sairauspoissaolot vähenevät ja ly-
henevät 
-työkyky paranee 
-työurat pitenevät 
-työssäkäyvien alkoholin riskikäyttö 
tunnistetaan ja siihen puututaan 

Yhteiset hallinta- ja toimintamallit 
Oikea-aikaiset, onnistuneet uudelleensijoitukset ja työnkeven-
nykset sekä riittävä jatkoseuranta 
Tavoitteellinen kehittäminen ja yhteistyö muun terveydenhuol-
lon kanssa 
Konsultaatiomahdollisuuksien kehittäminen 
Tarvittavat mini-interventiot ja hoitoonohjaukset sekä toimin-
tasuunnitelmiin käytännöt päihdeongelman hoidossa. 

2019- 2020 

 3. Työterveyshuoltotoiminnan vai-
kuttavuuden ja laadun parantaminen 
-palvelu toteutuu Hyvän työterveys-
huoltokäytännön mukaisesti ja hy-
vässä yhteistyössä asiakasyritysten 
kanssa 
-asiakastyytyväisyys on korkea 

Toiminnan organisointi kustannustehokkaasti huomioiden 
henkilöstöresurssit ja yritysten sijainti 
Palvelun sisällön kehittäminen 
Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen 
 
- toimintasuunnitelmissa sovitut asiat toteutuvat aikataulun 
mukaisesti. 
- asiakastyytyväisyys 
 

2019-2020 

4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja 
voi hyvin 
-perehdytys toteutuu suunnitelmalli-
sesti 
-täydennyskoulutus on lain ja suosi-
tusten mukaista 
-hoitovirheitä ei tule 
-työntekijät ovat motivoituneita työ-
hönsä ja kokevat terveydentilansa 
hyväksi 

Tehokas, ajantasainen viestintä ja avoin keskustelu kehitysnä-
kymistä 
Tiedotustilaisuudet 
Kehityskeskustelut ja täydennyskoulutus 
 
-toteutuneet kehityskeskustelut 
-koulutuspäivät/työntekijä 
-vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) 
-työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot 

2019-2020 

 
HENKILÖSTÖ: TA 2019 
työterveyslääkäri 2  
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osastonhoitaja  1   
työterveyshoitaja 5   
perushoitaja  1                                                              
työfysioterapeutti                1   
 
 
Tuloslaskelma: 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot 932 989 1010 630 636
Myyntituotot 922 983 998 618 624
Maksutuotot 10 6 11 11 11
Tuet ja avustukset 0 0 1 1 1
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -656 -953 -790 -600 -606
Henkilöstökulut -432 -411 -611 -518 -523
  Palkat ja palkkiot -336 -327 -490 ‐417 ‐421
  Henkilösivukulut -96 -84 -121 -101 -102
    Eläkekulut -76 -71 -98 ‐85 ‐86
    Muut henkilösivukulut -20 -13 -23 ‐16 ‐16
Palvelujen ostot -190 -509 -150 ‐54 ‐55
Aineet, tarv. ja tavarat -10 -14 -12 ‐12 ‐12
Muut toimintakulut -24 -19 -17 ‐16 ‐16
Toimintakate 276 36 220 30 30

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos 276 36 220 30 30

3105 Työterveyshuolto 1000 €

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 
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  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa 
 
  KESKITETTY AVOHUOLTO 
TULOSYKSIKKÖ: 2.5. Fysioterapia 
 Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Anne Lehtonen 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Fysioterapiayksikkö tuottaa fysioterapia-, apuvälinelainaamo- ja lääkinnällisen kun-

toutuksen palveluita polikliinisesti, kotikäynteinä ja terveyskeskussairaalan osastoil-
la yksilö- ja ryhmähoitona. Lisäksi yksikkö tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluja kai-
kenikäisille yksilö- ja ryhmätoimintana. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Yksikkö ohjaa asiakkaita itsehoitoon sekä tarjoaa fysioterapiapalveluja. Ylei-
senä tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja huolehtia siitä, että väestö py-
syy mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä. 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto 

- prosessien kartoituksella löydetään toiminnan 
heikot kohdat 
- yhtenäiset toimintatavat 
- helpottaa jatkossa perehdyttämistä 

 

Jatketaan toiminnan dokumentointia ja 
itsearviointia  
Kehitetään edelleen mittareita toiminnan 
seurantaan 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 

2. Yhteistyön kehittäminen lääkärinvastaanoton, 
terveyskeskussairaalan  ja peruskuntien kanssa 

- tehokkaampi kuntoutusketju 
- ennaltaehkäisyn paraneminen 

 

Jatketaan yhteisten toimintamallien kehittämistä 
ja yhteistyön syventämistä lääkärinvastaanoton, 
terveyskeskussairaalan ja jäsenkuntien laitos- ja 
koti-kuntoutuksesta vastaavien kanssa 
 

2019-2020 
 
 
 
 

3. Toiminnan kehittäminen 
a) Suoravastaanottotoiminnan kehittäminen 
 
b) toimintakyvyn kirjaamisen kehittäminen laaja-
alaiseksi ICF-luokituksen perusteet huomioiden 

 

Toiminnan koordinoitu laajentaminen 
yhteistyössä lääkärinvastaanoton kanssa. 
 
Sisäinen koulutus 

2019-2020 
 
 
 

4. Henkilökunnan osallistuminen toiminnan suun-
nitteluun ja kehittämiseen 

- työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuvat 
yhteisiin tavoitteisiin 

Säännölliset osastopalaverit ja kehittämis-
iltapäivät 
Kehittämistapojen edistäminen, esim. Leanin 
kokeilu kehittämisessä 

jatkuva 
toiminta 

5. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 
- työssä jaksaminen paranee 
- korkea asiakastyytyväisyys 

 

Koulutussuunnitelma  
Sisäinen koulutus 
Kehityskeskustelut 
Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen 
kerääminen  

jatkuva 
toiminta 

 
 
HENKILÖSTÖ: Ta 2019 
  Ha Ko  Eu  
 
Osastonhoitaja 1 
Fysioterapeutti 5,5 (2 tks:ssa) 2  2,5 (2 ulkoistettu Attendolle)  
Kuntohoitaja   1 (0,5 jalkahoitajan tehtävässä) 
 
 
 
Tuloslaskelma: 
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Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 320 355 425 419 423
Myyntituotot 267 306 377 371 375

Maksutuotot 52 47 47 47 47

Muut toimintatuotot 1 2 1 1 1

Toimintakulut -545 -511 -545 -557 -563
Henkilöstökulut,josta -394 -370 -398 -408 -412
  Palkat ja palkkiot -309 -297 -319 ‐330 ‐333

  Henkilösivukulut,josta -85 -73 -79 -78 -79
    Eläkekulut -67 -61 -64 ‐65 ‐66

    Muut henkilösivukulut -18 -12 -15 ‐13 ‐13

Palvelujen ostot -91 -85 -85 ‐87 ‐88

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 -6 -7 ‐7 ‐7

Muut toimintakulut -55 -50 -55 ‐55 ‐56

Toimintakate -225 -156 -120 -138 -139
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -225 -156 -120 -138 -139

3230 Fysioterapia  1000€

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 
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  KESKITETTY AVOHUOLTO 
TULOSYKSIKKÖ: 2.6. Peruserikoissairaanhoito 
 Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
 Toiminnasta vastaava: johtava ylilääkäri Mika Kallio 
 
YKSIKÖN KUVAUS: Peruserikoissairaanhoidon yksikkö koostuu seuraavien erikoisalojen asian-

tuntijatoiminnasta: 
a. Psykiatrian erikoislääkäritoiminta; osittain ostopalveluna 

b. Geriatrian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna 

c. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäritoiminta  

d. Neurologian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna 

e. Lastenneurologian erikoislääkäritoiminta 

f. Sisätautien erikoislääkäritoiminta  

Asiantuntijahoitajat toimivat moniammatillisessa yhteistyössä erikoislääkärien kanssa. 
Asiantuntijahoitajat on budjetoitu osittain peruserikoissairaanhoitoon, mutta myös 
lääkärivastaanottotoimintaan. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 
 Yksikön tehtävänä on peruserikoissairaanhoidon  koordinointi sekä toteuttaminen 

kuntayhtymässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. 
  
 Psykiatrian erikoislääkärit toimivat osana psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien 

muodostaman psykiatrian tiimiä antaen erikoislääkärikonsultaatiota tiimille ja 
kuntayhtymän muille lääkäreille. Psykiatriat pitävät polikliinista vastaanottoa ja osin 
jalkautuvat kuntayhtymän alueen muihin yksiköihin siten, että polikliininen työ 
toteutuu mahdollisimman tehokkaasti ja potilasystävällisesti tukien mm. kuntayhtymän 
jäsenkuntien tuottamia palveluita. 

  
 Korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri työskentelee yhdessä audionomin kanssa ja 

kykenee vastaamaan alueen kuulokojetutkimusten tarpeeseen. 
  
 Neurologian erikoislääkäri konsultoi kuntayhtymän lääkäreitä ja pitää poliklinikkaa 

Harjavallan pääterveysasemalla.  
  
 Lastenneurologian erikoislääkäri pitää kuntayhtymän alueella matalan kynnyksen 

poliklinikkaa ja verkostoituu kuntayhtymän alueen muiden toimijoiden kuten 
sivistystoimien, kehitysvammapalveluiden,  koulu- ja opintopsykologien, neuvolan ja 
perheneuvoloiden kanssa.  

 
 Sisätautien tiimin tehtävänä on lisäksi valtimotautien ja diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 

koordinointi sekä toteuttaminen kuntayhtymässä yhteistyössä muiden 
toimintayksiköiden, erikoissairaanhoidon ja ns. kolmannen sektorin kanssa. 

. 
Geriatrinen peruserikoissairaanhoito sisältää geriatrisen poliklinikkatoiminnan,  
muistihoitajatoiminnan sekä geriatrin toteuttamat kierrot Harjavallan osastolla ja 
konsultaatiotoiminnan kuntayhtymän ja kuntien vanhuspalveluiden eri yksiköihin. 
Geriatrinen peruserikoissairaanhoito on perusterveydenhuollossa ostopalveluna to-
teutettavaa polikliinista erikoislääkärin vastaanotto- tai konsultaatiotoimintaa, joka 
toteutetaan etäyhteyden avulla.  

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
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Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1. Lisätään perusterveydenhuollon 
toiminnan vaikuttavuutta sekä koko 
terveydenhuollon kustannustehok-
kuutta  
- vältetään potilaan tarpeeton siirto 
erikoissairaanhoitoon 

Jatketaan oman erikoislääkäritoiminnan sisällön kehittämistä 
 
- asiakasmäärät 
- lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 
- erikoissairaanhoidon kustannukset 
 

2019-2020 
 
 

2. Valtimotautien ehkäisyn, hoidon  ja 
jatkoseurantojen  tehostaminen 
-verenpainepotilaiden hoitotasapaino 
paranee 
- valtimotauteihin sairastuminen 
vähenee 

Vahvistetaan verenpainehoitajatoimintaa 
 
- verenpainepotilaiden hoitotasapaino 
- PYLL-indeksi 

2019 
 

3. Esimiestyön vahvistaminen 
-perehdytys on suunnitelmallista 
-täydennyskoulutus on lain ja suosi-
tusten mukaista 

Vahvistetaan hoitotyön eri asiantuntijuusalueiden 
koordinointia ja asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksia 

2019-2020 

 
 
HENKILÖSTÖ:   TA 2019 
    Ha Ko  Eu 
psykiatri    0,4 
psykiatrinen sairaanhoitaja   3 (vast.otto myös Kokemäellä)  
geriatrinen sairaanhoitaja   1    
muistihoitaja    2 (vast.otto kaikissa toimipisteissä)  0,2 
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri n. 1x/kk 
audionomi     1 
hengityshoitaja 
  (knk-lääkärin työpari )   0,6    
  (neurologin työparisairaanhoitaja, lääkärinvastaanotolta)  0,2  
sisätautien erikoislääkäri   0,3 
lastenneurologian erikoislääkäri  0,6  
diabeteshoitaja   2,6 (vast.otto Harjavallassa, Kokemäellä, ja Nakkilassa) 

haavahoitaja    1 (0,5 lääkärinvastaanotolla) 

jalkahoitaja    1  0,5 (fysioterapiasta) 0,2  
terveyden edistämisen yhdyshenkilö  0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuloslaskelma:   
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Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,siitä 1 409 1 535 1 381 1 448 1 462
Myyntituotot 1 348 1 486 1 322 1 389 1 403

Maksutuotot 61 49 59 59 60

Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 536 -1 401 -1 337 -1 462 -1 477
Henkilöstökulut,siitä -778 -616 -749 -795 -803
  Palkat ja palkkiot -594 -475 -582 ‐624 ‐630

  Henkilösivukulut,siitä -184 -141 -167 -171 -173
    Eläkekulut -150 -122 -140 ‐147 ‐148

    Muut henkilösivukulut -34 -19 -27 ‐24 ‐24

Palvelujen ostot -410 -304 -298 ‐358 ‐362

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -316 -454 -263 ‐282 ‐285

Muut toimintakulut -32 -27 -27 ‐27 ‐28

Toimintakate -127 134 44 -14 -14
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -127 134 44 -14 -14

Vuoden 2015 kustannukset sisältävät aikaisemmista vuosista poiketen myös sisätautitiimin kustannukset.

3245 Erikoislääkäripalvelut
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TEHTÄVÄALUE: 3. TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTA-
VAT SAIRAANHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT  

  Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio   
  Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa. 
 
TULOSYKSIKKÖ: 3.1. Terveyskeskussairaalatoiminta 
 Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri 

Terhi Holmström ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen 
    
YKSIKÖN KUVAUS: Terveyskeskussairaalaan kuuluvat Eurajoella Palvelukeskus Jokisimpukan tiloissa 

sijaitseva osasto (10 sairaansijaa) ja Harjavallan pääterveysasemalla sijaitseva osas-
to (30 sairaansijaa). Hoitopäivien ostot Länsi-Suomen Diakonialaitokselta päätetään 
asiakaskohtaisesti. Siirtoviivemaksujen muodostumisen ehkäisemiseksi sopimusta 
nk. ylivuotopotilaiden hoidosta jatketaan Länsi-Suomen Diakonialaitoksen kanssa. 
Terveyskeskussairaalatoiminnassa hoitojaksot ovat akuutteja ja lyhytaikaisia. Kes-
kimääräinen hoitoaika on 8-10 vrk. Potilaat ohjautuvat osastoille pääsääntöisesti 
erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuspäivystyksestä. Osastoilla hoidetaan eri eri-
koisalojen potilaita. Osastojen henkilöstömitoitus on 0,8. 

 
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 

Toiminta-ajatuksena on potilaiden tasokas sairaanhoito ja toimintakykyä yllä-
pitävä ja edistävä asiakaslähtöinen hoitotyö. Potilaiden turvallisen jatkohoidon 
suunnittelu on tärkeä osa hoitoa. Terveyskeskusairaalatoiminta tukee kotisai-
raalatoimintaa sekä ammatillisesti että henkilöstöresursoinnin kautta. 
 

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1. Hoidon oikea porrastus toteutuu 
-hoitopaikan valintaa ohjaa potilaan toimintakyky ja 
sovitut kriteerit 
osastoilla hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilai-
ta 
-hoitojaksojen pituus on optimaalinen 
 

Jatketaan toisiaan tukevan yhteistyön kehittä-
mistä kotisairaanhoidon / kotihoidon ja kotisai-
raalan kanssa, tavoitteena sujuva ja saumaton 
hoitoprosessi. 
Tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä erikoissai-
raanhoidon ja sosiaalitoimen ( vanhuussosiaali-
työ, palveluohjaajat, kotiutushoitajat ) sekä 
omaisten kanssa. 
Potilaiden sairaalajaksot ovat lyhyitä ja turval-
lista kotiutumisen onnistumista tuetaan TEKO-
JA-tiimin ja kotihoidon työntekijöiden kanssa.  
 
-hoitojaksojen pituus 
-hoitopäivien määrä 
-kuormitusprosentti 
-jonotusaika jatkohoitoon  
-siirtoviivemaksut 

2019-2020 
 
 

2.  Potilaslähtöinen hoitotyö 
-potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy 
-hoito on kokonaisvaltaista 
-potilaan toimintakyky säilyy tai paranee hoitojak-
son aikana 
-laitostuminen vähenee 
-saattohoito on korkeatasoista 

Jokaiselle potilaalle laaditaan moniammatillises-
ti ja yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa 
voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa 
korostuu jatkohoidon suunnittelu. 
Potilaan toimintakykyä tuetaan fysioterapian ja 
kuntoutumista edistävän hoitotyön avulla.  
Jatketaan alueellisen saattohoitomallin vakiin-
nuttamista. 
Aloitetaan jälkihoitopoliklinikkatoiminta 
Sopeutetaan henkilöstömäärää potilaiden hoidon 
vaativuuteen ja sairaalasijojen määrään. 
  
- hoitosuunnitelmat 

2019-2020 
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- toimintakyky 
- asiakastyytyväisyys 

3. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin 
-perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti 
-täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista 
-hoitovirheitä ei tule 
-työnjako ja hoitovastuut ovat selkeät 
-toimintaohjeet ovat selkeät 
-työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat 
terveydentilansa hyväksi 
-asiakastyytyväisyys on korkea 

Henkilöstö osallistuu toimintaohjeiden 
laatimiseen ja vastuuhoitajuus aloitetaan 
saattohoitopotilasta.  
Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulu-
tuspalautteet 
Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen 
kerääminen 
Kehityskeskustelulomakkeiden päivittäminen 
 
- toteutuneet kehityskeskustelut 
- koulutuspäivät /työntekijä 
- vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) 
- muistutusten ja kantelujen määrä 
- asiakastyytyväisyys 
- työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot 

2019-2020 
 
 
 
 
 
2019 

 
 
 
HENKILÖSTÖ   TA  2019:     
ylilääkäri    1(myös kotisairaalan vastuulääkäri) 

osastonlääkäri  1   
osastonhoitaja  1      
sairaanhoitaja  18   
perushoitaja   8    
fysioterapeutti  2 (fysioterapiasta)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta 
 Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri 

Terhi Holmström ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen ja johtava hoitaja Jaana 
Oksa 

 
YKSIKÖN KUVAUS:  Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kotisairaanhoidon 

ja kotisairaalan (määräaikaisen tehostetun kotisairaanhoidon). Yksikön henkilöstö 
on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Terveyskeskussairaalatoiminta ja ge-
riatrinen peruserikoissairaanhoito ja muistihoitajatoiminta tukevat kotisairaanhoitoa 
ja kotisairaalatoimintaa. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään myös lääkärinvas-
taanoton ja päivystyksen, fysioterapian, sosiaalitoimen ja omaisten kanssa.  

  
YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS: 
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Kotisairaanhoito ja kotisairaala suorittavat asiakkaan kotona tai kotiin verrattavassa 
hoitopaikassa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottavat näytteitä, val-
vovat lääkitystä ja seuraavat asiakkaan vointia. Yksikkö turvaa yhteistyössä kuntien 
kotipalvelun ja terveyskeskussairaalan osastojen kanssa ympärivuorokautisesti an-
nettavan hoidon kotona oleville asiakkaille, jotka toimintakyvyn heikentymisen tai 
sairauden vuoksi tarvitsevat apua ja hoitoa. Tavoitteena on osastohoitojaksojen ly-
hentäminen tai välttäminen ja laitostumisen ehkäiseminen mahdollistamalla kotona 
asuminen. 
Päätöksen kotisairaalan potilaaksi ottamisesta tekee aina lääkäri. Kotisairaalan poti-
laalla on tarvittaessa mahdollisuus siirtyä osastohoitoon ilman päivystyskäyntiä.                    

 
YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1.Kotisairaanhoidon/kotisairaalan 
sisällön ja toiminnan kehittäminen 
asiakaslähtöisesti ja tutkittua tietoa 
hyödyntäen huomioiden eri-ikäiset 
asiakkaat 
-palvelu vastaa sisällöltään asiakkai-
den tarpeita 
-potilaat selviytyvät kotona ja 
vältytään osastohoidolta 
-potilaiden ja omaisten aktiivisuus ja 
osallisuus lisääntyvät 
- saattohoito on korkeatasoista 

Tehostetaan yksilöllisten, voimavaralähtöisten, reaaliaikaisten 
hoitosuunnitelmien kirjaamiskäytäntöjä.  
Osallistetaan potilaita ja heidän läheisiään hoidon suunnitteluun ja 
toteutukseen. 
Opetellaan tunnistamaan riskiasiakkaita ja kehitetään ennakoivia 
toimintamalleja riskin minimoimiseksi; kotihoidon potilaiden 
kaatumisten ennaltaehkäisy ja ikäihmisten hyvän ravitsemustilan 
ylläpito. 
Hyödynnetään etäteknologiaa kotikäynneillä: geriatrin etä-
konsultaatiot, nopeat hoidon tarpeen arviot ja hoito-ohjeistukset 
Pilotoidaan päivystävän sairaanhoitajan mallia ( hoito liikkuu, 
potilas jatkaa elämistä ja asumista kotona ). 
Jatketaan tiimitoiminnan  ja vastuuhoitaja-toimintamallin kehit-
tämistä.  
Jatketaan alueellisen saattohoitomallin mukaista toimintaa. 
Tehostetaan edelleen yhteistyötä palliatiivisen hoidon 
poliklinikan kanssa. 
  
- hoito- ja palvelusuunnitelmat 
- kotihoidosta päivystyksenä osastohoitoon tulleiden määrä 
- asiakasmäärät ja käyntimäärät 
- asiakastyytyväisyys 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 

2. Hoidon oikea porrastus toteutuu 
-potilaat hoidetaan toimintakykyään 
vastaavassa paikassa 
-osaston keskimääräinen hoitoaikata-
voite saavutetaan 
- laitostuminen vähenee 
 

Joustavien kotiutuskäytäntöjen vakiinnuttaminen koko alueella. 
Tuetaan ikääntyneiden potilaiden turvallista kotiutumista 
kotihoidon, kuntien kotihoidon fysioterapeuttien ja TEKOJA-
tiimin päivittäisellä yhteistyöllä. 
Jatketaan yhteistyön tiivistämistä jäsenkuntien kotihoidossa 
tavoitteena oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan. 
Tehdään suunnitelmallista yhteistyötä kuntien kotihoidon 
fysioterapeuttien kanssa potilaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 
kotona asumisen tukemiseksi 
Tunnistetaan potilaat joiden kotona pärjääminen on 
heikentymässä, tarvittaessa otetaan asiakas tehostelulle 
kotikuntoutus- ja arviointijaksolle ( TEKOJA-tiimi ). 
 
- kotihoidon piirissä olevat 
- kotisairaalassa hoidetut potilaat 
- Rava-indeksit 
-osastojen käyttö  
 

2019-2020 

3.Kotisairaanhoidon/ kotisairaala-
toiminnan vahvistaminen vanhain-
kodeissa ja tehostetun palvelu-
asumisen yksiköissä 

Jatketaan kotisairaanhoidon/kotisairaalan henkilöstöresurssien 
kehittämistä kokonaisuutena yhdessä terveyskeskussairaalatoi-
minnan ja kuntien kotipalvelun/vanhuspalveluiden kanssa alueel-
liset tarpeet huomioiden 

2019-2020 
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-resurssit ovat tehokkaassa käytössä   
-työntekijöiden osaaminen hyödynne-
tään 
-hoito liikkuu, potilas ei 

Huomioidaan myös yhteistyö yksityisten palveluiden tuottajien 
kanssa 
 
-vanhainkodeista ja palveluasumisen yksiköistä sairaalahoitoon 
siirtyneet 
- kotisairaalan käynnit em. yksiköissä 

4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja 
voi hyvin 
-perehdytys toteutuu suunnitelmalli-
sesti 
-täydennyskoulutus on lain ja suosi-
tuksen mukaista 
-hoitovirheitä ei tule 
-työntekijät ovat motivoituneita 
työhönsä ja kokevat terveydentilansa 
hyväksi 
-asiakastyytyväisyys on korkea 

Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet 
Osastokokousten kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen 
toiminnan suunnitteluun ja kehittämistoimintaan 
Säännölliset tiedotustilaisuudet ja koulutuspalautteet 
Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen 
Haipro-ilmoitusten läpikäyminen kuukausikokouksissa, vaarati-
lanteiden purku ja ennakoivan toimintamallin luominen, jotta 
potilasturvallisuus paranee 
 
-toteutuneet kehityskeskustelut  
-koulutuspäivät/työntekijä 
-vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) 
-muistutusten ja kantelujen määrä 
-asiakastyytyväisyys 
-työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot 

2019 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HENKILÖSTÖ: TA 2019 
 Ha         Na Ko           TEKOJA-tiimi kotisairaala 
osastonhoitaja 1 
sairaanhoitaja 2,3         1,3  2,3                 1                 7,5 
lähihoitaja/kuntohoitaja              1 
fysioterapeutti              1 
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020

Toimintatuotot,josta 4 071 3 595 3 493 3 333 3 366

Myyntituotot 3 564 3 130 2 985 2 825 2 853

Maksutuotot 504 459 505 505 510

Muut toimintatuotot 3 6 3 3 3

Toimintakulut -2 475 -2 551 -2 216 -2 349 -2 372

Henkilöstökulut,josta -1 929 -2 023 -1 737 -1 852 -1 871

  Palkat ja palkkiot -1 506 -1 625 -1 389 ‐1 493 ‐1 508

  Henkilösivukulut,josta -423 -398 -348 -359 -363

    Eläkekulut -332 -331 -283 ‐301 ‐304

    Muut henkilösivukulut -91 -67 -65 ‐58 ‐59

Palvelujen ostot -126 -176 -136 ‐141 ‐142

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -281 -281 -278 ‐281 ‐284

Muut toimintakulut -139 -71 -65 ‐75 ‐76

Toimintakate 1 596 1 044 1 277 984 994

Poistot ja arvonalentumiset -14 -12 0 0 0
Tilikauden tulos 1 582 1 032 1 277 984 994

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020

Toimintatuotot,josta 297 541 712 712 719

Myyntituotot 278 512 691 692 699

Maksutuotot 19 29 21 20 20

Toimintakulut -128 -200 -321 -335 -338

Henkilöstökulut,josta -87 -120 -250 -260 -263

  Palkat ja palkkiot -67 -95 -202 -211 -213

  Henkilösivukulut,josta -20 -25 -48 -49 -49

    Eläkekulut -16 -21 -39 -41 -41

    Muut henkilösivukulut -4 -4 -9 -8 -8

Palvelujen ostot -12 -19 -17 -22 -22

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 -60 -54 -53 -54

Muut toimintakulut -2 -1 0 0 0

Toimintakate 169 341 391 377 381

Tilikauden tulos 169 341 391 377 381

*) Kotisairaala sisältynyt 2014 kotihoitoon.

4100 tk-sairaala (ei sisällä vyörytyksiä)

4504 Kotisairaala
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:

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 907 944 1 175 862 871
Myyntituotot 836 886 1 091 778 786
Maksutuotot 69 56 80 80 81
Muut toimintatuotot 2 2 4 4 4

Toimintakulut -1 031 -1 065 -1 116 -1 150 -1 162
Henkilöstökulut,josta -497 -384 -404 -457 -462
  Palkat ja palkkiot -384 -296 -310 ‐355 ‐359
  Henkilösivukulut,josta -113 -88 -94 -102 -103
    Eläkekulut -90 -77 -80 ‐88 ‐89
    Muut henkilösivukulut -23 -11 -14 ‐14 ‐14
Palvelujen ostot -301 -414 -438 ‐408 ‐412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -181 -215 -198 ‐230 ‐232
Muut toimintakulut -52 -52 -76 ‐55 ‐56
Toimintakate -124 -121 59 -288 -291
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0
Tilikauden tulos -124 -121 59 -288 -291

3140 Kotisairaanhoito  1000 €
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TEHTÄVÄALUE: 4. ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE 

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset erityispalve-
lut), kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut) 

 
Erityispalvelujen tehtäväalue jakautuu psykososiaalisten erityispalvelujen ja sosiaa-
lipalvelujen yksiköihin. 

 
TULOSYKSIKKÖ: 4.1 Psykososiaaliset erityispalvelut 
 Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 
  
 Yksikköön kuuluvat terveyskeskuspsykologipalvelut, opiskeluhuollon psykologi-

palvelut, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, puheterapia ja kuntoutusohjaus.  
 
 4.1.1. Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit 

Vastuuhenkilö: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 
 
PALVELUN KUVAUS: Palveluissa toimii kolme terveyskeskuspsykologia ja johtava erikoispsykologi. Ter-

veyskeskuspsykologeista kaksi hoitaa opiskeluhuollon psykologin tehtäviä. Palvelut 
toteutetaan pääterveysasemalla tai kuntien tiloissa. 

 
TOIMINTA-AJATUS: Toiminta-ajatuksena on tukea aikuisten, lasten ja nuorten psyykkistä kehitys-

tä. Yksikkö tarjoaa nuorille ja aikuisille terapeuttista apua sekä neuvontaa 
psyykkisissä ongelmatilanteissa. Psykologit toteuttavat lasten kehitysarvioita, 
joilla pyritään ongelmien varhaiseen toteamiseen ja kuntoutuksen suunnitte-
luun. Psykologit ovat osa terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää ja toimivat 
yhteistyössä muun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoi-
men sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Opiskeluhuollon psykologit toimivat 
psykologian asiantuntijoina perus- ja toisen asteen opiskeluhuollossa. Opiske-
luhuollon psykologit vaikuttavat yhteisölliseen hyvinvointiin yhteistyössä oppi-
laitosten muiden työntekijöiden kanssa ja tarjoavat yksilöllistä tukea osana 
yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. 

 
TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 

Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä 
psyykkisissä ongelmissa ja autetaan löytämään omia 
voimavaroja ja hallintakeinoja. 

Ohjaus, neuvonta, yksilöterapia. Arvioidaan 
psyykkisen tuen tarvetta. Tarvittaessa ohjataan 
psykiatrin tai psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
konsultaatioon tai muihin psykososiaalisiin 
palveluihin. 

2019-2020 

Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toiminta-
kyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi.  
 

Arvioidaan psyykkistä työ- ja toimintakykyä 
psykologisin ja neuropsykologisin menetelmin 
osana peruserikoissairaanhoitoa. Osallistutaan 
kuntoutussuunnitelman tekoon yhdessä muiden 
tahojen kanssa esim. kuntoutuksen asiakas-
yhteistyöryhmissä. Osallistutaan lääkinnällisen 
kuntoutuksen työryhmään asiantuntijana. 

2019-2020 

Arvioidaan alle kouluikäisten lasten kehitysongelmia 
ja kognitiivisia erityisvaikeuksia, jotta voidaan 
käynnistää varhaista tukea ja tarvittavia 
kuntoutustoimia. 
 

Kognitiiviset kehitystasoarviot psykologisin 
menetelmin. Psykologin tutkimuksen perusteella 
annetaan suositukset kehityksen tukemisesta ja 
kuntoutuksen tavoitteista. Osallistutaan 
kuntoutussuunnitelman laadintaan. Tarvittaessa 
suositellaan diagnostista arviota. Osa voidaan 
ohjata myös perheneuvolapalveluihin. Tehdään 
yhteistyötä lastenneuvolan, puheterapeutin,  
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityis-
opettajien sekä muun henkilöstön kanssa mm. 

2019-2020 
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yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmapalavereissa, 
varhaiskasvatustyöryhmissä ja konsultaatioiden 
muodossa. 

Kehitetään psykologipalveluja osana terveyskeskuksen 
palveluja. 

Ylläpidetään psykologista ammattitaitoa psyyk-
kisen tilanteen arvioinnissa ja hoidossa (koulut-
tautuminen, uuden ammatillisen tiedon seuraa-
minen, uusiin Käypä hoito –suosituksiin pereh-
tyminen). Osallistutaan psykiatrisen työryhmän 
toiminnan kehittämiseen.  

2019-2020 

Ohjataan psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja 
tarvitsevia asiakkaita heidän tilanteeseensa parhaiten 
soveltuvan avun piiriin 

Psykiatrisen työryhmän asiantuntijuuden 
vahvistaminen. Yhteistyö perusterveyden-
huollon henkilöstön ja muiden organisaatioiden 
kanssa. Täydennyskouluttautuminen. 

2019-2020 

Tarjotaan sopimusten mukaisia opiskeluhuollon 
psykologipalveluja perus- ja toisen asteen 
oppilaitoksille. Kehitetään edelleen eri toimijoiden 
välisenä yhteistyönä käytäntöjä, erityisesti 
konsultatiivista työtä. Vakiinnutetaan yhteisöllistä 
psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan yksilöllistä 
psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukea. 
Opiskeluhuollon psykologiresurssin kohdentamisen 
suunnittelu ja keskustelut yhteistyötahojen kanssa. 
Muun henkilöstön osaamisen vahvistaminen. 

Toiminta yhteisöllisessä opiskeluhuollossa: 
Osallistutaan oppilaitosten opiskeluhuolto-
ryhmien toimintaan. Vaikutetaan oppimisen 
edellytyksiin edistämällä psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia oppilaitoksissa. 
Annetaan konsultatiivista tukea yhteistyökump-
paneille, mm. opettajille, koulukuraattoreille, 
opinto-ohjaajille ja terveydenhoitajille. 
 
Toiminta yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa: 
Tuetaan oppilaita yksilö- ja ryhmätapaamisten 
muodossa, osallistutaan tuen tarpeiden ja 
tukitoimien määrittelyyn ja osallistutaan 
opiskelijakohtaisen monialaisen 
asiantuntijaryhmän toimintaan. 

2019-2020  

Henkilöstö on ammattitaitoista ja viihtyy työssään 
hyvin. 

Koulutussuunnitelma, yksikköpalaverit ja palve-
lun sisäiset kokoukset. Henkilöstön osallistami-
nen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

2019-2020 

 
 

HENKILÖSTÖ  TA 2019 
johtava erikoispsykologi  1 
tk-psykologi  3  
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Tuloslaskelma 1000 €

Psykologipalvelut
Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020

Toimintatuotot 168 220 191 189 191

Myyntituotot 164 218 191 189 191
Muu myyntituotot 4 2 0

Toimintakulut -226 -212 -281 -288 -291

Henkilöstökulut,josta -221 -203 -265 -274 -277

  Palkat ja palkkiot -175 -163 -214 ‐222 ‐224
  Henkilösivukulut,josta -46 -40 -51 -52 -53

    Eläkekulut -36 -34 -41 ‐43 ‐43
    Muut henkilösivukulut -10 -6 -10 ‐9 ‐9
Palvelujen ostot -2 -5 -10 ‐9 ‐9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 -3 -4 ‐3 ‐3
Muut toimintakulut -2 -1 -2 ‐2 ‐2
Toimintakate -58 8 -90 -99 -100

Tilikauden tulos -58 8 -90 -99 -100

 
 
 
4.1.2. Perheneuvola 
 Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 

Vastuuhenkilö: psykologi Salme Suomalainen-Salo 
 
PALVELUN KUVAUS: Perheneuvola tarjoaa kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja Eurajoen, Harjavallan 

ja Nakkilan asukkaille. Perheneuvolassa toimii kaksi psykologia ja yksi sosiaali-
työntekijää sekä konsultoiva lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Perheneu-
vola toimii yhteistyössä sosiaali-, koulu- ja terveydenhoitoviranomaisten kanssa. 
Perheneuvolapalvelut hoidetaan valtaosin keskitetysti pääterveysasemalta.  

 
TOIMINTA-AJATUS: Palveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten sekä heidän 

perheidensä myönteistä kehitystä eri kehitysvaiheissa ja muutos-, kriisi- ja on-
gelmatilanteissa. Toiminta-ajatusta toteutetaan tarjoamalla tukea lapsille, 
nuorille, perheille ja pareille erilaisissa ongelmatilanteissa sekä antamalla asi-
antuntija-apua muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja 
heidän perheidensä kanssa. 

 
 
TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 

Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen 
kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sosiaalisen 
tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen.  

Psykologiset tutkimusmenetelmät, tunne-elämän, 
mielialan ja persoonallisuuspiirteiden arviointi, 
vanhempien haastattelut, lastenpsykiatrinen 
tutkimus, tukikeskustelut, yksilö- ja perheterapia. 

2019-2020 

Avun tarjoaminen akuuteissa lasten, parien ja 
perheiden kriiseissä. 

Kriisi- ja verkostoterapia ja yhteistyö asiakkaan 
tukiverkoston kanssa. 

2019-2020 
 

Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja 
hyödyntäminen ongelmatilanteessa. 

Tutkimus, ohjanta, neuvonta ja pari- ja 
perheterapia. 

2019-2020 
 

Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden  
tukemisessa. 
 

Verkostotyö ja työnjaosta sopiminen 
yhteistyökumppaneiden kanssa sekä asiakkaiden 
ohjaus asianmukaisen avun piiriin. 

2019-2020 
 

Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan 
asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia 
tarpeita. 
 

Säännöllinen yhteydenpito muiden toimijoiden 
kanssa. Työntekijöiden koulutus ja työnohjaus 
turvaamaan  ajantasaiset tutkimus-  ja 
hoitomenetelmät. Verkostoituvan yhteistyön 
lisääminen. Tuki systeemiselle lastensuojelulle. 

2019-2020 
 

Henkilöstö on ammattitaitoista ja viihtyy työssään Koulutussuunnitelma, yksikköpalaverit ja palve- 2019-2020 
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hyvin. lun sisäiset kokoukset. Henkilöstön osallistami-
nen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Yhteistyö erityispalvelujen tulosalueen sisällä. 

 
HENKILÖSTÖ: TA 2019  
psykologi 2   
sosiaalityöntekijä 1 
 
 
Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 219 197 197 191 193
Myyntituotot 219 197 197 191 193

Toimintakulut -203 -218 -169 -193 -195
Henkilöstökulut,josta -197 -210 -159 -183 -185
  Palkat ja palkkiot -154 -171 -126 ‐146 ‐147

  Henkilösivukulut,josta -43 -39 -33 -37 -37
    Eläkekulut -34 -34 -27 ‐31 ‐31

    Muut henkilösivukulut -9 -5 -6 ‐6 ‐6

Palvelujen ostot -3 -4 -7 ‐6 ‐6

Aineet, tarv. ja tavarat -1 -4 -2 ‐3 ‐3

Muut toimintakulut -2 0 -1 ‐1 ‐1

Toimintakate 16 -21 28 -2 -2
Suunn. muk. poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 16 -21 28 -2 -2

5001 Perheneuvola

 
 
 
4.1.3. Puheterapia 
 Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen  

Vastuuhenkilö: puheterapeutti Leena Rosendahl 
 
PALVELUN KUVAUS: Palvelussa toimii kolme puheterapeuttia. Puheterapiapalvelut hoidetaan keskitetysti 

pääterveysasemalta.  
 
TOIMINTA-AJATUS: Toiminta-ajatuksena on etupäässä lasten puheen-, kielen, kommunikaation ja 

vuorovaikutuksen häiriöiden ennaltaehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus mah-
dollisimman hyvän toiminta- ja kommunikaatiokyvyn saavuttamiseksi arki-
päivän tilanteissa. Lisäksi arvioidaan äänihäiriöitä, nielemiseen ja syömiseen 
sekä suun motorisiin toimintahäiriöihin liittyviä vaikeuksia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
TULOSTAVOITTEET JA KEINOT:  
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 

Todetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt 
varhain ja käynnistetään kuntoutustoimia. Arvioidaan 
lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä 
vaikeuksia. 

Puheterapian tarpeen arviointi puheterapeuttisten 
tutkimusten ja vanhempien/lähiomaisten 
haastattelujen perusteella. Vanhempien ja 
lähiympäristön ohjaus ja konsultointi. 

2019-2020 
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 Osallistuminen lapsen kuntoutussuunnitelman 
laadintaan yhteistyössä päivähoidon ja muun 
terveydenhuollon henkilöstön kanssa. 

Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville. 
 

Puhe-, kieli- ja kommunikointihäiriöiden sekä 
syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntou-
tuksen suunnittelu ja järjestäminen yksilöterapiana 
ja/tai lähiympäristön ohjauksena. Toiminnan 
erityinen painopiste on alle kouluikäisten lasten 
puheen ja kielen häiriöissä. Osallistuminen 
puhetta tukevien ja korvaavien 
kommunikaatiokeinojen suunnitteluun ja 
ohjaukseen. Äänneohjauksen toteutumisen 
porrasteisen ohjeiston laatiminen. 

2019-2020 
 

Tuetaan lapsen kielen, puheen ja vuorovaikutustaitojen 
kehitystä ja pyritään lieventämään kielellisiä 
oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun 
erityisopetuksen kanssa. Pyritään vaikuttamaan 
ennaltaehkäisevästi vaikeuksien kasaantumiseen. 

Konsultaatiokäynnit, moniammatilliset työryhmät 
ja kuntoutussuunnitelmapalaverit päiväkodeissa ja 
kouluilla. 
 

2019-2020 

Kehitetään yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa 
puheterapiaresurssin kohdentamiseksi ja toiminnan 
suunnittelemiseksi. 
 

Neuvola- ja päivähoitohenkilöstön ohjaus 
puheterapia-arvioon lähettämisessä. Ohjeiston 
päivitys. 

2019-2020 
 
 
 

Henkilöstö on ammattitaitoista ja viihtyy työssään 
hyvin. 

Koulutussuunnitelma, yksikköpalaverit ja palve-
lun sisäiset kokoukset. Henkilöstön osallistami-
nen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Resurssien käytön suunnittelu. 

2019-2020 

 
HENKILÖSTÖ: TA 2019 
puheterapeutti 3 
   
Tuloslaskelma 1000 €

1 000 € Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2019
Toimintatuotot,josta 214 199 206 197 199
Myyntituotot 212 199 205 196 198
Muut toimintatulot 2 0 1 1 1
Toimintakulut -157 -144 -192 -199 -201
Henkilöstökulut,josta -150 -141 -182 -188 -190
  Palkat ja palkkiot -116 -112 -145 ‐151 ‐153

  Henkilösivukulut,josta -40 -29 -37 -37 -37
    Eläkekulut -27 -24 -30 ‐31 ‐31

    Muut henkilösivukulut -7 -5 -7 ‐6 ‐6
Palvelujen ostot -6 -2 -8 ‐9 ‐9
Aineet, tarv. ja tavarat -1 -1 -2 ‐2 ‐2
Muut toimintakulut 0 0 0 0 0
Toimintakate 57 55 14 -2 -2
Suunn.  mukaiset poistot 0
Tilikauden tulos 57 55 14 -2 -2

5003 Puheterapia

 
 
4.1.4. Kuntoutusohjaus 
  Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen 
  Vastuuhenkilö: kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala 
   
PALVELUN KUVAUS: Kuntoutusohjauksen palvelussa toimivat kuntoutussuunnittelija ja kuntoutusohjaaja. 

Palvelu toteutetaan keskitetysti Harjavallassa, mutta tarvittaessa tehdään kotikäynte-
jä. 
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TOIMINTA-AJATUS: Kuntoutussuunnittelija- ja ohjaaja toimivat sosiaalivakuutus- ja kuntoutusjär-

jestelmien asiantuntijoina. Palvelussa ohjataan ja neuvotaan asiakas-
ta/potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuksen palvelujärjestelmiin liittyvissä 
asioissa. Kuntoutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu kuntoutuksen, sosiaalitur-
van ja muun lainsäädännön sekä kuntoutuskäytäntöjen laaja-alainen tunte-
mus. Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä kodin, hoitolaitoksen/sairaalan 
ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten 
välillä. Palvelu tukee asiakkaan/potilaan itsenäisyyttä ja selviytymistä elinym-
päristössään. Työntekijät osallistuvat olemassa olevien kuntoutuspalveluiden 
kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen.  

 
 
TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 

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

Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutusmahdol-
lisuuksien selvittäminen sekä kuntoutujan 
kokonaistilanteen kartoittaminen. Neuvonta ja 
ohjaus  hakemusten ja anomusten täyttämisessä 
sekä lausuntojen tekeminen. Konsultatiivinen tuki 
muille ammattiryhmille. Kuntoutussuunnittelija 
koordinoi moniammatillisten työryhmien 
toimintaa. Kuntoutusohjaaja toimii 
reumayhdyshenkilönä ja vammais-neuvoston 
sihteerinä.  

2019-2020 

Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti 
kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa. 
Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan 
kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja 
hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien 
tuntemusta. 

Toiminta yhteyshenkilönä asiakkaan/potilaan 
kuntoutukseen liittyvien tahojen kanssa. 
Seurataan ja tuetaan asiakkaiden kuntoutu-
sprosesseja sekä kuntoutukseen osallistuvien 
tahojen yhteistyötä. Kuntoutuksen kentän 
ajankohtaisten asioiden seuranta ja 
kouluttautuminen. 

2019-2020 
 

Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden 
kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien 
lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

Vastataan monialaisten ja moniammatillisten 
yhteistyötahojen tarpeisiin ja tiedusteluihin 
kuntoutusmahdollisuuksia, -toimenpiteitä ja kun-
toutuksen palvelujärjestelmiä koskien. 
Konsultatiivisen tuen antaminen muille 
ammattiryhmille oraganisaation sisällä ja 
ulkopuolella. Ammatillinen yhteydenpito ja 
alueellinen yhteistyö. 

2019-2020 
 

Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain 
mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen 
työryhmässä. 

Tuodaan päätöksentekoon asiantuntijuutta 
toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutuksen 
palvelujärjestelmien muista vaihtoehdoista ja 
mahdollisuuksista. Osallistuu tarvittaessa 
työparina kotikäynteihin sosiaalipalvelun 
työntekijöiden kanssa. 

2019-2020 
 

Tehdään kuntoutussuunnitelma monialaisesti ja 
moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen 
omaistensa kanssa. 
 

Kuntoutusprosessinn tukeminen suunnittelulla, 
arvioinnilla ja seurannalla. Palveluohjauksen 
hyödyntäminen. Moniammatillinen yhteistyö eri 
yhteistyötahojen kanssa.  

2019-2020 

Henkilöstö on ammattitaitoista ja viihtyy työssään 
hyvin. 

Koulutussuunnitelma, yksikköpalaverit ja palve-
lun sisäiset kokoukset. Henkilöstön osallistami-
nen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Palautteen kerääminen ja palautteen hyödyntä-
minen. 

2019-2020 

 
HENKILÖSTÖ:  TA 2019 
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kuntoutussuunnittelija  1 
kuntoutusohjaaja  1 
  
Tuloslaskelma 1000 €
5004 Kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja 

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot 181 134 120 133 134
Myyntituotot 181 134 120 133 134
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0
Toimintakulut -122 -140 -134 -177 -179
Henkilöstökulut,josta -93 -77 -90 -91 -92
  Palkat ja palkkiot -71 -62 -72 ‐73 ‐74
  Henkilösivukulut,josta -22 -15 -18 -18 -18
    Eläkekulut -17 -13 -15 ‐15 ‐15
    Muut henkilösivukulut -5 -2 -3 ‐3 ‐3
Palvelujen ostot -20 -53 -34 ‐76 ‐77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 -1 -1 ‐1 ‐1
Muut toimintakulut -8 -9 -9 ‐9 ‐9

Toimintakate 59 -6 -14 -44 -45

Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 59 -6 -14 -44 -45

 
 
 
TULOSYKSIKKÖ: 4.2 Sosiaalipalvelut 
 Tulosvastuullinen esimies: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 
 
  4.2.1. Vammaispalvelut 

 
PALVELUN KUVAUS: Vammaispalveluissa työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa 

ja henkilökohtainen avustaja. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös 
lastenvalvojan tehtäviä ja toisen sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu psykososiaaliset 
asumispalvelut. Vammaispalvelut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa, tarvittaessa 
tehdään kotikäyntejä sekä osallistutaan verkostopalavereihin ja hoitoneuvotteluihin. 

 
TOIMINTA-AJATUS: Yksikön tavoitteena on järjestää asiakkaille kattavat ja laadukkaat vammais-

palvelut vammaispalvelulain edellyttämällä tavalla. Vammaispalvelulain mu-
kaan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vai-
keavammaisten kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat vä-
lineet ja laitteet, päivätoiminta, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu. 
Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat kuntoutusohjaus, sopeu-
tumisvalmennus ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat väli-
neet, koneet ja laitteet.  

 
 
TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
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HENKILÖSTÖ   TA 2019 
Johtava sosiaalityöntekijä  0,6 
Sosiaaliohjaaja  1,7 
Henkilökohtainen avustaja  1 
Taloussihteeri  0,8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  4.2.2. Lastenvalvonta 
 

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavien,  
vaikuttavien ja laadukkaiden vammaispalvelulain 
mukaisten palvelujen järjestäminen. Tavoitteena  
edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista 
yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa 
vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.  
 
 
 
 
 
 
 

Palvelutarpeiden arviointi, tarpeenmukainen ja 
oikea-aikainen palvelutarjonta. 
Palvelusuunnitelmien laatiminen, säännöllinen 
päivittäminen ja kirjaaminen hyvien käytäntöjen 
ja ohjeiden mukaisesti. 
Vammaispalvelulain mukaisten käsittely- ja 
määräaikojen noudattaminen. 
Asiakasmäärien ja käsittelyaikojen seuraaminen. 
Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaami-
nen. 
Oikaisuvaatimusten, muistutusten ja kantelujen 
määrän seuraaminen sekä päätösten pitävyyden 
seuraaminen oikeusasteissa.  

2019-2020 
 

Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri 
toimijoiden kanssa sekä tehtäväalueen 
asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja 
yhteistyön kehittäminen.  
Arvioidut vaikutukset: 
- palvelujen joustavuus paranee 
- hoito- ja palveluketjut selkiintyvät 
- palvelujen ja resurssien tehokkaampi käyttö 
 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen 
järjestäminen  yhteistyössä peruskuntien sosiaali- 
ja terveyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.  
Moniammatillinen työskentely ja verkostotyön 
jatkaminen ja kehittäminen. 
Tehostetaan eri toimijoiden välistä ja sisäistä 
tiedonsiirtoa ja yhteistyötä. 
Seurataan uuden vammaispalvelulain valmistelua 
sekä ollaan mukana Satasoten vammaispalvelu 
työryhmän työskentelyssä 

2019-2020 

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen 
Kehityskeskustelut 

2019-2020 

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 4 062 4 059 4 390 4 408 4 452
Myyntituotot 3 791 3 813 4 168 4 197 4 239
Maksutuotot 72 73 78 90 91
Muut toimintatuotot 199 173 144 121 122
Toimintakulut -3 846 -3 876 -4 180 -4 190 -4 232
Henkilöstökulut,josta -206 -153 -194 -192 -194
  Palkat ja palkkiot -162 -122 -156 ‐155 ‐157
  Henkilösivukulut,josta -44 -31 -38 -37 -37
    Eläkekulut -35 -26 -31 ‐31 ‐31
    Muut henkilösivukulut -9 -5 -7 ‐6 ‐6
Palvelujen ostot -1 993 -2 151 -2 328 ‐2 359 ‐2 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -2 -1 ‐1 ‐1
Avustukset -1 580 -1 553 -1 641 ‐1 622 ‐1 638
Muut toimintakulut -67 -17 -16 ‐16 ‐16
Toimintakate 216 183 210 218 220
Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos 216 183 210 218 220

5009 Vammaispalvelut
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PALVELUN KUVAUS: Lastenvalvojan palveluissa työskentelee lastenvalvoja ja johtavan sosiaalityönteki-
jän työtehtäviin kuuluu myös lastenvalvojan tehtäviä (40 %). Lastenvalvojan palve-
lut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa, tarvittaessa asiakkaita otetaan vastaan kun-
tien sosiaalitoimistoissa ja tehdään kotikäyntejä. 

 
TOIMINTA-AJATUS: Lastenvalvojan tarjoamat lakisääteiset perheoikeudelliset palvelut ovat osa 

kuntien ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Lastenvalvoja ohjaa ja neuvot-
telee vanhempien kanssa lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta sekä ela-
tusta koskevissa asioissa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät sopi-
mukset ja valvoo näissä lapsen etua. Lastenvalvoja huolehtii myös oikeudelle 
annettavien olosuhdeselvitysten teosta, tarvittaessa yhteistyössä peruskuntien 
sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

 
1.1.2016 voimaan tulleen uuden isyyslain mukaan isyyden tunnustaminen teh-
dään  ensisijaisesti äitiysneuvolassa, jolloin samassa yhteydessä vanhemmat 
voivat laatia sopimuksen myös lapsen yhteishuollosta. Neuvolasta asiakirjat 
toimitetaan lastenvalvojalle, joka edelleen vastaa isyyden selvittämisen koko-
naisprosessista. Lastenvalvoja tekee tarvittavat lisäselvityksen isyysasioissa. 
Uuden isyyslain mukaan lastenvalvoja huolehtii oikeusgeneettisten isyystutki-
mukseen tarvittavien näytteiden otosta, mikäli vanhemmat tähän vapaaehtoi-
sesti suostuvat. 

 
Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen 
sopimusteitse. 
 
 
 

Lapsen elatusta, huoltoa, asumista ja 
tapaamisoikeutta koskevien sopimusten 
vahvistaminen. 
Olosuhdeselvitysten määrän seuraaminen. 
Asiakasmäärien, sopimusten määrien ja 
käsittelyaikojen seuraaminen. 
Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaaminen. 

2019-2020 

Isyyslain mukainen toiminta isyyden selvittämisessä ja 
tunnustamisessa. 

Isyyden selvittäminen. 
Asiakasmäärien, päätösten määrien ja 
käsittelyaikojen seuraaminen. 
Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaaminen. 

2019-2020 

Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri 
toimijoiden kanssa sekä tehtäväalueen 
asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja 
yhteistyön kehittäminen.  
Arvioidut vaikutukset: 
- palvelujen joustavuus paranee 
- palvelujen ja resurssien tehokkaampi käyttö 

Tehostetaan eri toimijoiden välistä ja sisäistä 
tiedonsiirtoa, yhteistyötä ja ammatillisen 
osaamisen jakaminen erityisesti vaativissa 
asiakastilanteissa. 
Säännölliset yhteistyöpalaverit perheneuvolan 
kanssa. 
 

2019-2020 

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen 
Kehityskeskustelut 

2019-2020 

 
HENKILÖSTÖ: TA 2019 
Lastenvalvoja     1 
Johtava sosiaalityöntekijä    0,4 
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Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2019
Toimintatuotot,josta 124 120 102 150 152
Myyntituotot 124 120 102 150 152

Toimintakulut -118 -115 -97 -104 -105
Henkilöstökulut,josta -83 -101 -79 -86 -87
  Palkat ja palkkiot -66 -82 -63 ‐69 ‐70

  Henkilösivukulut,josta -17 -19 -16 -17 -17
    Eläkekulut -14 -16 -13 ‐14 ‐14

    Muut henkilösivukulut -3 -3 -3 ‐3 ‐3

Palvelujen ostot -26 -5 -8 ‐8 ‐8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 -1 ‐1 ‐1

Muut toimintakulut -9 -9 -9 ‐9 ‐9

Toimintakate 6 5 5 46 46
Tilikauden tulos 6 5 5 46 46

5006 Lastenvalvoja

       
            

  
 4.2.3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut 
 

Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio ja johtava sosiaalityönte
 kijä Kaisa Koskela 

 
PALVELUN KUVAUS: Sosiaalipalveluissa sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujien sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen järjestäminen. Sosiaa-
liohjaaja työsktentelee Harjavallassa, mutta tarvittaessa tehdään kotikäyntejä sekä 
osallistutaan verkostopalavereihin ja hoitoneuvotteluihin.  A-klinikkapalvelut järjes-
tetään ostopalveluina (Porin kaupunki ja Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka). Kat-
kaisuhoito järjestetään ostopalveluna (Porin kaupunki) sekä terveyskeskussairaalan 
toimintana. 

 
TOIMINTA-AJATUS:  Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tehtävänä on huolehtia raittiustoimesta, 

päihdehuollon avopalveluista, katkaisuhoidosta, päihde- ja mielenterveysasi-
akkaiden ohjauksesta, tuesta ja kotiuttamisesta sekä asumispalveluista.  Sosi-
aalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujille.   

 
Tavoite: Keinot/mittarit Aikataulu: 
Mielenterveys- ja päihdekuntoutuijen tarpeita 
vastaavien, vaikuttavien ja laadukkaiden 
sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen 
järjestäminen.  

Asumispalvelujen järjestäminen, painopiste 
kotona asumisessa ja palvelujen järjestä-
minen asiakkaan kotiin erilaisin tukitoimin. 
Asiakasmäärien, päätösten määrien ja 
käsittelyaikojen seuraaminen. 
Asiakastyytyväisyyden säännöllinen 
mittaaminen. 
Oikaisuvaatimusten, muistutusten ja kantelu-
jen määrän seuraaminen  

2019-2020 

Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri 
toimijoiden kanssa sekä tehtäväalueen 
asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja 
yhteistyön kehittäminen.  
 

Moniammatillinen työskentely ja 
verkostotyön jatkaminen ja kehittäminen. 
Tehostetaan eri toimijoiden välistä sisäistä 
tiedonsiirtoa ja yhteistyötä. 
Koordinaattorina toimiminen 
erikoissairaanhoidon ja kuntien palvelujen 
välillä. 

2019-2020 

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen 
Kehityskeskustelut 

2019-2020 
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HENKILÖSTÖ: TA 2019 
Sosiaaliohjaaja 0,3 
Taloussihteeri 0,2 
 

 
Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintatuotot,josta 2 141 2 125 2 202 2 059 2 080
Myyntituotot 1 638 1 629 1 741 1 576 1 592

Maksutuotot 503 496 461 483 488

Toimintakulut -2 066 -2 044 -2 114 -2 013 -2 033
Henkilöstökulut,josta -29 -45 -30 -27 -27
  Palkat ja palkkiot -23 -37 -24 ‐21 ‐21

  Henkilösivukulut,josta -6 -8 -6 -6 -6
    Eläkekulut -5 -7 -5 ‐5 ‐5

    Muut henkilösivukulut -1 -1 -1 ‐1 ‐1

Palvelujen ostot -2 017 -1 982 -2 073 ‐1 975 ‐1 995

Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 0 0 0

Muut toimintakulut -20 -17 -11 ‐11 ‐11

Toimintakate 75 81 88 46 46

Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 75 81 88 46 46

5005 Päihde- ja mielenterv.palvelut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 
 
  TP 2017 TA+MUUT. 

2018 
KYJ 2019 Ero% sv 2020 

TOIMINTATUOTOT     
 MYYNTITUOTOT 27 596 304 27 339 089 27 239 592 -0,4 

27 511 988 
 MAKSUTUOTOT 2 741 903 2 846 400 2 841 900 -0,2 

2 870 319 
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 TUET JA AVUSTUKSET 94 072 44 000 44 000 0,0 
44 440 

 MUUT TOIMINTATUOTOT 217 230 190 800 177 100 -7,2 
178 871 

         

TOIMINTATUOTOT 30 649 509 30 420 289 30 302 592 -0,4 
30 605 618 

         

TOIMINTAKULUT     
 HENKILÖSTÖKULUT -12 445 735 -13 274 560 -13 474 875 1,5 

-13 609 624 
  PALKAT JA PALKKIOT -9 935 567 -10 585 040 -10 826 458 2,3 

-10 934 723 
  HENKILÖSIVUKULUT -2 510 168 -2 689 520 -2 648 417 -1,5 

-2 674 901 
   ELÄKEKULUT -2 118 422 -2 194 160 -2 226 228 1,5 

-2 248 490 
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT -391 746 -495 360 -422 189 -14,8 

-426 411 
 PALVELUJEN OSTOT -11 677 242 -11 338 500 -11 648 600 2,7 

-11 765 086 
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 425 719 -2 173 750 -2 253 115 3,7 

-2 275 646 
 AVUSTUKSET -1 552 750 -1 641 900 -1 621 700 -1,2 

-1 637 917 
 MUUT TOIMINTAKULUT -1 213 055 -1 270 060 -1 216 010 -4,3 

-1 228 170 
         

TOIMINTAKULUT -29 314 501 -29 698 770 -30 214 300 1,7 
-30 516 443 

         

TOIMINTAKATE 1 335 007 721 519 88 292 -87,8 
89 175 

         

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT     
 MUUT RAHOITUSTUOTOT 29 224 9 300 15 100 62,4 

15 251 
 KORKOKULUT -2 642 -9 000 -1 000 -88,9 

-1 010 
 MUUT RAHOITUSKULUT -10 731 -13 400 -13 200 -1,5 

-13 332 
         

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 15 851 -13 100 900 -106,9 
909 

         

VUOSIKATE 1 350 858 708 419 89 192 -87,4 
90 084 

         

POISTOT JA ARVONALENTUMISET     
 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -300 775 -257 300 -256 900 -0,2 

-259 469 
         

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -300 775 -257 300 -256 900 -0,2 
-259 469 

         

TILIKAUDEN TULOS 1 050 083 451 119 -167 708 -137,2 
-169 385 

         

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 050 083 451 119 -167 708 -137,2 
-169 385 
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TEHTÄVÄALUE: 6. INVESTOINNIT 
  Tulosalueen esimies:  Yhtymähallitus 
 
TULOSYKSIKKÖ: KIINTEÄ, IRTAIN JA AINEETON OMAISUUS 
 
 Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 
 
INVESTOINNIT: Kuntayhtymän investoinnit 2019 pääomahankintoja (yli 25.000 €). 

Aineeton käyttöomaisuus sisältää ohjelmistojen vuotuiset lisenssi- ja käyttöoikeus-
päivitykset.  
  

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu: 
1. Tk-kiinteistön kehittämiseen 
liittyvät vuosikorjaukset  
 

Vuosikorjaukset erillisen suunnitelman mukaisesti ja ict 
laitteistot/ohjelmistot 

2019-2020 

2. Terveyskeskuskiinteistön saneera-
us  

Hankesuunnittelu ja ensimmäisen vaiheen toteutus 2019-2020 
 
 

 
KUSTANNUKSET: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Investointilista (yli 25.000 €:n hankinnat):

2o16 2017 2018 2019 2020

Vuosikorjaukset  11 500 24 690 30 000 50 000 50 000

Sairaanhoidon laitteisto 0 0 30 000 0 0

Hammashuollon laitteisto 0 0 30 000 0 0

Muut inv.hankinnat 68 835 49 143 0 0 0

Piha‐alueiden kunnotus *) 111 498 103 679 130 000 0 0

Paloilmoitusjärj. päivitys 0 45 239 60 000 0 0

Tk‐sairaalan ikkunaremontti 22 565 0 0 0 0

Tk‐kiinteistön saneeraus 0 0 0 100 000 200 000

Yhteensä 214 398 222 751 280 000 150 000 250 000

*) sisältää kiinteistön alitse menevän hulevesiviemärin uusimisen  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 000 € Tp 2016 Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ta 2020
Toimintakulut 214 -223 280 150 250

Toimintatuotot 0 0 0
Toimintakate 214 -223 280 150 250
As.luku 29 825 29 704 29 704 29 574

€/asukas 7 -8 9 5 8
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TEHTÄVÄALUE: 7. RAHOITUS 
Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki 

 
Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää 
korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien 
maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset. 

 
Kuntayhtymän lainakanta 31.12.2017 on yhteensä 230.454,52 €.  

 
Lainojen lyhennykset ovat vuonna 2018  87.272,74 €. Korkomenot ovat n. 9.000 €. 
 

TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT 
Tavoite: Keinot Aikataulu: 
Turvataan toiminnan rahoitus mukaan lukien  
korjausinvestoinnit 

Vuosikorjaukset sekä  pääomahankinnat 
rahoitetaan sumu-poistoilla sekä leasing-
vuokrauksella (3step –sopimus) 
 

2017-2019 
 
 
 

       
       

RAHOITUSLASKELMA

Tp 2016 TP 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toiminnan rahavirta:

  Vuosikate 2 388 752 1 350 858 708 439 89 192

  Satunnaiset erät

  Tulor.korj.erät

Investointien rahavirta:

  Investointimenot ‐214 397 ‐222 751 ‐280 000 ‐150 000

  Rah.os.inv.menoihin

  Pys.vastaavien luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta:

Rahoituksen rahavirta

  Antolainauksen muutokset

  Lainakannan muutokset

      Pitkäaikaisten lainojen lisäys

      Pitkäaik.lainojen vähennys ‐1 104 053 ‐87 273 ‐87 273 ‐87 273

      Lyhytaikaisten lainojen muutokse ‐1 573 161 ‐1 249 286

  Oman pääoman muutokset

  Vaikutus maksuvalmiuteen 491 480 1 504 710 ‐143 886 404 981

Rahavarat 31.12. 16 955 1 313 214

Rahavarat 1.1 28 335 16 955

       
       
 
 



Vuosi 2019 hinnoitteluperusteet LIITE nro 3
PALVELU HINNOITTELU-

PERUSTE
YKSIKKÖ-
HINTA-
ARVIO

KÄYNTI-
ARVIO

LISÄSELVITYS

Lääkärin vastaanottokäynti Käyntihinta 100,00 25 850 Peruskäynti

Lääkärin vastaanottokäynti, laaja Käyntihinta 148,00 12 800 Yli 30 min, kaksoiskäynti, jolloin potilas käy 
välillä röngenissä tai labrassa, käyntiin saattaa 
liittyä normaalia suurempia 
materiaalikustannuksia sekä avustavan 
henkilöstön käyttöä; lääkärin kotikäynti

Erikoislääkärivastaanottokäynti Käyntihinta 200,00 1 710 Lisäksi kunnalta peritään käyntiin sisältyvät 
tutkimuskustannukset toteutuneen mukaisesti

Käynnin korvaava konsultaatio Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 
konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 
asianmukainen sairauskertomusmerkintä

   Lääkäri Konsultaatio 55,00 17 600

   Erikoislääkäri Konsultaatio 74,00 4 320

Asiantuntijahoitajapalvelut Käyntihinta 67,20 16 400 Sydän/reumahoitaja, psyk.sairaanhoitaja, 
muistihoitaja, haavahoitaja (koskien vaativaa 
haavanhoitoa), jalkahoitaja

Muun avohoidon palvelut Käyntihinta 38,20 46 200 Esim. neuvola

Laboratorio Käyntihinta 38,20 39 400
Röntgen Käyntihinta 38,20 5 600
Fysioterapia Käyntihinta 63,00 5 820

Konsultaatio 35,00 86
Hoitajien käynnin korvaava 
konsultaatio
   Sairaanhoitaja Konsultaatio 21,00 8600

Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 
konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 
asianmukainen sairauskertomusmerkintä

   Asiantuntijahoitaja Konsultaatio 44,20 11000

Hammashuollon vastaanottopalvelut
   Peruspalvelut Käyntihinta 98,40 27 700
   Suukirurgiset palvelut Käyntihinta 148,00 345
Kotisairaanhoitopalvelut Käyntihinta 73,00 10 400

konsultaatio 38,50 30
Kotisairaalapalvelut Käyntihinta 86,60 7 780

Konsultaatio 42,40 105
Kotikuntoutusjakson alkukartoitus 139,68 25
Sairaalapalvelut
    Hoitoisuusluokka I Hoitopäivähinta 230,00 2 250
    Hoitoisuusluokka II Hoitopäivähinta 275,00 6 300
    Hoitoisuusluokka III Hoitopäivähinta 312,00 1820
Palliatiivisen poliklinikan/vo. avohoitokäynnit Käyntihinta 100,00 peruskäynti

Käyntihinta 148,00 laaja käynti
Konsultaatio 55,00 

Psykososiaaliset palvelut Käsittää perheneuvolatoiminnan, 
kuntoutussuunnittelun ja -ohjauksen sekä 
psykologi- ja puheterapiatoiminnan

  Suorite Aikaperuste 
(alkava 45 min)

79,80 7 350

  Käynnin korvava konsultaatio Konsultaatio 48,50 1 480 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 
konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 
asianmukainen sairauskertomusmerkintä

Kuntoutussuunnittelun työryhmät 165,95 287

Sosiaalipalvelut Todelliset 
kuntakohtaiset 
kustannukset

Kustannuksiin mukaanluetaan oman 
henkilöstön palkat sivukuluineen todellisten 
kustannusten mukaisesti sekä yhteisten 
kustannusten nk. vyörytyserät



Audionomipalvelut
  Käynti Käyntihinta 86,70 230
  Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio 48,10 

8

Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 
konsultaatio ammattihenkilölle, josta tehdään 
asianmukainen sairauskertomusmerkintä

  Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h) Aikaperuste 119,20 8
  Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 356,30 125

Ryhmäkäynnit
1) Useamman ammattilaisen osallistuminen 
työryhmään

Asiakaskäsittely
/ammattihenkilö

48,50 Kolme tai useampia ammattihenkilöitä 
esim. kuntoutuksen asiakastyöryhmät

2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät esim. reuma-, sydän-, tupakasta 
vieroittautumisryhmä, depressioryhmä

     a) Yhden ammattilaisen vetämät ryhmät

     Sairaanhoitaja, terv.hoitaja tai fysioterap. Käyntihinta/hlö 9,00 30-60 minuuttia

Käyntihinta/hlö 15,00 yli 60 min

      Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Käyntihinta/hlö 13,00 30-60 minuuttia

Käyntihinta/hlö 18,00 yli 60 min

      Erikoislääkäri Käyntihinta/hlö 18,00 30-60 minuuttia

Käyntihinta/hlö 23,00 yli 60 min

     b) Kahden ammattilaisen vetämä ryhmähoito esim. nivelrikkoryhmä, tasapainoryhmä, 
tulpparyhmä, painonhallintaryhmät ym.

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 17,00 30-60 minuuttia

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 25,00 yli 60 min

3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana

     Terv.hoitaja, sairaanhoitaja tai fysioterap. Aikaperuste (h) 42,40 
     Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Aikaperuste (h) 106,40 
     Erikoislääkäri Aikaperuste (h) 209,70 

Käynnit muissa terveyskeskuksissa Läpilaskutus
Kiireellinen hoito (päivystys) Ko. terveyskeskuksen laskuttama  käyntihinta

Maksusitoumuskäynnit Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta

Terveyskeskusvaihto Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta
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KKKUUUNNNTTTAAAYYYHHHTTTYYYMMMÄÄÄNNN      
MMMAAAKKKSSSUUUTTTAAAKKKSSSAAA                  

 

1. ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT  
Voimaan 1.1.2019    

 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.11.2017) 
   
 

A) AVOHOITO (Asiakasmaksulaki 734/92, 7-9 §, 25 §; Asetus 842/2014) 
 

1. LÄÄKÄRIKÄYNTIEN MAKSUT 
- terveysasemilla asioinnista peritään käyntimaksu 20,60 € kolmelta ensimmäi-

seltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa  
- maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin 

pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyes-
sä suoraan osastolle 

- peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu  
50,80 €; ei alle 15-vuotiailta 

    
2. TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN SAIRAAN-

HOIDOLLINEN VASTAANOTTOKÄYNTI 
‐ käyntimaksu 11,40 € kolmelta ensimmäiseltä hoitajakäynniltä kalenterivuo-

dessa 
‐ hoitajamaksu peritään sairaanhoidollisista käynneistä, esim. injektiot ja in-

fuusiot, ompeleiden poisto, päivystävä sairaanhoitaja (esim. vatsatauti, fluns-
sa), haavan hoidot, rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset, kansansairauk-
sien hoitoon liittyvät hoitajien vastaanotot (esim. astma, reuma, sydänsairau-
det, INR-vastaanotto, diabetes), Doppler-tutkimus, muistihoitajan vastaanot-
to, korvahuuhtelu, Pef-seuranta, jalkahoito 

o terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat 
maksuttomia (esim. rokotusohjelman mukainen rokotus, terveystar-
kastus, terveysneuvonta, ehkäisyyn liittyvä käynti); maksua ei peritä 
tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, päihteiden korvaushoidosta, ei-
kä psykiatrisen hoidon käynneistä 

‐ maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin 
pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyes-
sä suoraan osastolle. 

‐ hoitajamaksut kerryttävät maksukattoa 
‐ jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkäril-

lä, ei hoitajakäyntimaksua peritä 
 
 
 
 

Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä 
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3.   FYSIOTERAPIAMAKSUT 
- yksilöterapiasta peritään 11,40 €/käyntikerta (maksukaton ylittymisen jälkeen 

maksuton) 
- kotikäynti 12,00 €/käyntikerta  
- veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen. Maksua ei peritä myöskään alle 18-

vuotiailta eikä pelkästään apuvälinetarpeen arviointiin perustuvista käynneis-
tä 

- apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus 20 €/tunti + kilometrikorvaus (mini-
miveloitus 15 €) (YH 19.12.2012/202 §) 

 
4. SUUN TERVEYDENHUOLLON MAKSUT 

- alle 18-vuotiaille maksutonta 
- maksut määräytyvät toimenpiteiden mukaan.  
- hoitoon ja tutkimuksiin lisätään aina perusmaksu. 
     (maksuasetuksen 772/98 § 9 mukaiset enimmäiskorvaukset): 

1. Perusmaksu 
Suuhygienisti   10,20 €/käynti 
Hammaslääkäri   13,10 €/käynti 
Erikoishammaslääkäri                       19,20 €/käynti 
Käynti asiakkaan luona hammaslääkäri 18,90 €/käynti 
     muu henkilö 12,00 €/käynti 

2. Tutkimukset: 
                                        a) Toimenpideluokituksen SA -ryhmän tutkimuksista käyntikerralla  8,40 € 
                                        b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista hammaskuvalta            8,40 € 
                   c) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta        18,90 € 

3. Ehkäisevä hoito 
Kulloinkin voimassa oleva sairausvakuutuskorvaustaksa; ehkäisevän hoi-
don ja terveyskasvatuksen toimenpiteet käyntikerralta                8,40 € 
    4. Sairauksien hoito 
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta koh-
dassa 5 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä. Kultakin toimenpiteeltä: 

Vaativuusluokka: 
0-2     8,40 € 
3-4   18,90 € 
5-7   37,50 € 
8-10   54,90 € 
11-   77,00 € 

                    5. Proteettiset toimenpiteet 
a) proteesien hoito: pohjauksella   54,90€ 

korjaus   37,50 € 
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 € 

c) kruunut ja sillat hampaalta 183,50 € 
d) rankaproteesi  222,70 €   

- Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi oikomislaitteista ja 
hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuvat hammastekniset ku-
lut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suoritta-
nut maksua suoraan valmistajalle. 

- Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava mak-
su 

- Jos potilaan annettujen käyttöohjeitten vastaisen menettelyn tai ilmeisen huo-
limattomuuden vuoksi on aiheutunut oikomislaitteen häviäminen tai vahin-
goittuminen, peritään häneltä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahin-
goittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet kulut todellisten kustannusten 
mukaisina. 
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- Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraa-
nitunnus (myös miinanraivaajat), ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, 
ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. 

- Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä käyttämättä 
jääneen ajan maksu 50,80 €. 

- Hammashoidon maksut eivät sisälly maksukattoon 
-    Myös odottavilta äideiltä peritään hammashoitomaksu 

 
5. KOTISAIRAANHOIDON/KOTISAIRAALAN MAKSUT 

- käyntimaksu palveluista on 12,00 €/käynti (enint.. 3 kertaa/vrk) 
- lääkärin kotikäyntimaksu 18,90 €/käynti 
- jos asiakkaalla on voimassa oleva kotipalvelun kuukausimaksu, ei kotisai-

raanhoitoa eikä lääkärin kotikäyntimaksua laskuteta 
- veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen 

> kotona annettava hoito ei kerrytä maksukattoa! 
 

6. LABORATORIO- JA RÖNTGENMAKSUT 
- terveyskeskuksen määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset maksuttomia  
- terveyskeskuksessa yksityislääkärilähetteellä tehtävien röntgentutkimusten 

hinnat liitteen 1 mukaisesti.  
 

7.  SARJASSA ANNETTAVA HOITO 
- Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,40 €/hoitokerta (esim. siedätyshoi-

to, lääkinnällinen kuntoutus) 
- Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45. 
- ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen 
- veteraaneille maksuton  
- ei peritä alle 18-vuotiailta 

(kotona annettava hoito ei ole sarjahoitoa) 
 

8. MUUT 
- Silmänpohjatutkimuksista/ultraäänitutkimuksista peritään peruuttamattomas-

ta poisjäännistä käyttämättä jääneen ajan maksu 50,80 € 
- Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät spirometria -tutkimukset yms. hoitajan 

tekemät tutkimukset (esim. Holter) 38,20 €; erikoislääkärin tekemät tutki-
mukset (esim. ergometria) 201,00 €  
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B) TODISTUSMAKSUT  

(Asiakasmaksulaki 734/92, 23 §; Asetus 842/23.10.2013) 
 

LÄÄKÄRINTODISTUKSET 
1. TAVALLINEN   50,80 € 

- C-todistus, T-todistus 
- E-lausunto 
- lääkärintodistus vammaispalvelulain perusteella annettavien 

palvelujen hakemiseksi (esim. kuljetuspalvelu) 
- vaihto-oppilastodistus 
- todistus invalidiprosentista verotukseen 
- hammaslääkäritodistus 
- todistus kypäräpakon vapauttamisesta 
- todistus turvavyön käytön vapauttamisesta  
- meripalvelutodistus 
- todistus laskuvarjohyppääjä- ja sukeltajakurssille yms. 
- lausunto oikeudenkäyntiä varten 
- todistus hoitotukea varten 
- todistus vapaaehtoisesta asepalvelusta varten 
- lausunto holhousasioissa, kun asiakas omasta tai omaisensa 

aloitteesta pyytää 
- lausunto työvoimatoimistoa varten 

 
2. AJOKORTTITODISTUS 
Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyistä ajo-oikeuden saamiseksi tai säi-
lyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta 61,00 € 

 
 
 
Rintamamiestunnuksen omaavilta veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä mak-
sua todistuksesta, joka oikeuttaa pääsyn veteraanikuntoutukseen (koskee myös muita 
sodanaikaisiin tehtäviin osallistuneita esim. miinanraivaajia ja lottia). 
 
Jos lääkärintodistuksia ja -lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään 
maksu normaaliin tapaan. 
 
Todistusmaksuissa ei ole ikärajoja, eivätkä ne kerrytä vuotuista maksukattoa. 
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C) VUODEOSASTOMAKSUT 
(Asiakasmaksulaki 734/92, 12-13 §; Asetus 842/23.10.2014) 
 

- lyhytaikaisen laitoshoitomaksu 48,90 €/vrk 
- alennettu laitoshoitomaksu 22,50 €/vrk, kun maksukatto täynnä 
- päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 € (ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen) 
- omaishoidon lakisääteinen vapaa 11,40 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa; peri-

tään myös maksukaton ylittymisen jälkeen) 
- pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta enintään 85 % hoidettavan kuukausitulois-
ta maksuasetuksen mukaisin rajoituksin; henkilökohtaiseen käyttöön jää 
kuukausittain vähintään 108 €.  
(Jos avioparista suurempituloinen laitoksessa, lasketaan avioparin yh-
teistuloista 42,5 %) 

- Laitoshoidon maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä 
on kalenterivuodessa kertynyt seitsemän. 

- Maksua ei peritä yli 5 vuorokauden poissaolon jälkeen. 
- vuodeosastopotilailta ei laskuteta fysioterapiahoitoa erikseen 
- Lyhytaikaiseen hoitoon sisältyy kiireellinen hammashoito ja pitkäaikaiseen 

hoitoon suun terveys kokonaisuudessaan 
Lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi lukuun ottamatta tilanteita, joissa potilas lähetetään 
välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi ja potilas sisäänkirjoitetaan vastaanotta-
vaan laitokseen (maksuasetus § 2 ja § 12).  

 
 
 

D) KOPIOINTIMAKSUT 
 
- 0,50 €/värikopio (+ alv 24 %) 
- 0,05 €/mustavalkokopio ” 
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ASIAKKAALLE MAKSUTTOMAT PALVELUT 
 

- neuvolapalvelut ja lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset 
- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut 
- työterveyshuollon palvelut työntekijälle  
- puheterapiapalvelut 
- psykologipalvelut 
- psykiatrian avopalvelut 
- terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon hoitajakäynnit; hoitajakäynnit liittyen 

tartuntatautilain mukaiseen hoitoon, päihteiden korvaushoitoon tai psykiatriseen hoitoon 
- terveyskeskuslääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset 
- sukupuolitautitestit (myös yksityisen määräämät) 
- fysioterapian ryhmiin osallistuminen 
- alle 18-vuotiaan suun terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet 
- alle 18-vuotiaiden lääkäri- ja hoitajakäynnit terveysasemalla 
- alle 18-vuotiaiden käynnit jalkahoitajalla 
- hoitoon liittyvät todistukset: 

 sairaslomatodistukset 
 b-todistus 
 todistus lapsen sairaudesta 
 matkatodistukset, koululaisten ruoka-allergiatodistukset 
 nuorison terveystodistukset 
 tutkimus- ja hoitomääräykset 
 lausunto asevelvollisuudesta vapauttamiseksi 
 SVOL-lähete/maksusitoumus lääkinnälliseen kuntoutukseen 
 aborttilausunnot 
 sterilointitodistus 
 kuolintodistukset 
 holhoustodistukset (tuomioistuimen tai maistraatin määräyksestä), kehitys-

vammaisten rajoittamispäätökset, todistus vammaisen pysäköintiluvasta 
 todistus veteraanikuntoutusta varten 

- terveysasemalla käytettävät hoitotarvikkeet kuten lääkkeet, sidetarvikkeet ja katetrit 
             diabeetikoille, avannepotilaille ja eräille muille potilasryhmille jaettavat hoitotarvikkeet 

- käynnit sosiaalityöntekijällä ja potilasasiamiehellä 
- kutsuntoihin osallistuvien käynnit 
- isyystutkimukseen liittyvä lääkärikäynti 
- alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmat (B-lausunto Kelaa varten) 
 

Veteraaneille maksutonta  
(koskee myös miinanraivaajia ja Lotta-tunnuksen omaavia, joille on määritelty sotainvaliditeettiprosentti) 

- lääkärikäynti/hoitajakäynti 
- päivystyskäynti 
- fysioterapiakäynti 
- kotisairaanhoidon käynti 
- sarjassa annettava hoito 
- jalkahoidot 
- todistusmaksut veteraanikuntoutusta varten 
- hammashoito (tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikkaan liittyvä kliininen työ) 
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MAKSUKATTO 
 
 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalen-
terivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoa kerryttäneet 
avohoidon palvelut maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu ale-
nee 22,50 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten 
maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 

 
Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri-
käynnit (vuosi-, käynti- ja päivystysmaksu), terveydenhuollon ammattihenkilön 
sairaanhoidollinen vastaanottokäynti, fysioterapia, sarjahoito (sis. jalkahoito ja 
siedätyshoito), poliklinikkamaksut, lääkinnällisen kuntoutusterapian omavas-
tuuosuudet, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut niin 
terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon laitoksissa. 

 
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esim. hammashoidosta, kotona annet-
tavasta hoidosta, työterveyshuollosta, sairaankuljetuksesta ja lääkärintodistuk-
sista, eikä erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärinlähetteellä tehtävien 
laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja, tulosidonnaisia maksuja eikä 
maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmava-
kuutuksen perusteella. 

 
Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä 
varten hän voi pyytää terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksu-
kuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin 
asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveys-
keskus tai muu julkinen terveydenhuolto. 

 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä maksukattoon liittyvissä 
asioissa yhdyshenkilöinä toimivat  
Harjavallan terveysasemalla Jaana Vilkgrund 044 450 3260 
Kokemäen terveysasemalla  Aino Vähä-Heikkilä 044 450 3810 
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2. HENKILÖKUNNALTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

 
1.1.2018  
 

- Ruokailu (sis. alv 14 %):                    
o Lounas   5,40 € (sis. jälkiruoka tai kahvi)          
o Kevytlounas   4,00 €   
o Jälkiruoka   1,30 € 
o Vieraslippu   8,90 € 

 
Henkilökunnan ateriahinnalla ruokailevat lisäksi mm. työharjoittelijat, kun-
toutujat ja oppisopimusopiskelijat. 
 
- Auton lämmitystolppa  

                
o 20  €/talvikausi 

 
 

 

3 . TILAVUOKRAT 
 
 Kuntayhtymä perii tilojen käytöstään seuraavasti: 

- Kokoushuone Tietotupa 10 €/hlö 
- Yksittäisen tilan vuokra Harjavallan pääterveysasemalla on 

7,20 €/m2/kk 
 

 

4. ATERIAT 
 
 Sopimuksen mukaisia ateriamaksuhintoja korotetaan 2 % 1.1.2019 alkaen. 
 

Keittiön tarjoilut kuntayhtymän ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille 1.1.2019 alkaen 
(hintoihin lisätään alv 14 %): 
 
Kahvi   1,60 €  
Kahvi + kahvileipä  2,70 €  
Kahvi + voileipä  3,20 €  
Kahvi + suolainen + makea 3,70 €  
Täytekakkukahvi  4,20 €  
Iltapala + kahvi  8,80 €  

 Lounas   7,80 €  
 
 

Ateriamaksu vammaispalvelulain perusteella järjestettävissä asumispalveluissa 13 
€/vrk (YH 7.11.2018 § 102) 
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5.KUNTALASKUTUS   Vuosi 2019 hinnoitteluperusteet 

 

 
 
 
 

PALVELU HINNOIT-
TELU-
PERUSTE 

YKSIKKÖ-
HINTA-
ARVIO 

KÄYN-
TI-
ARVIO 

LISÄSELVITYS 

Lääkärin vastaanottokäynti Käyntihinta 100,00  25 850 Peruskäynti 

Lääkärin vastaanottokäynti, laaja Käyntihinta 148,00  12 800 Yli 30 min, kaksoiskäynti, jolloin potilas käy 
välillä röngenissä tai labrassa, käyntiin saattaa 
liittyä normaalia suurempia materiaalikustan-
nuksia sekä avustavan henkilöstön käyttöä; 
lääkärin kotikäynti 

Erikoislääkärivastaanottokäynti Käyntihinta 200,00  1 710 Lisäksi kunnalta peritään käyntiin sisältyvät 
tutkimuskustannukset toteutuneen mukaisesti 

Käynnin korvaava konsultaatio 

      

Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, konsul-
taatio ammattihenkilölle, josta tehdään asian-
mukainen sairauskertomusmerkintä 

   Lääkäri Konsultaatio 55,00  17 600   

   Erikoislääkäri  Konsultaatio 74,00  4 320   

Asiantuntijahoitajapalvelut Käyntihinta 67,20  16 400 Sydän/reumahoitaja, psyk.sairaanhoitaja, muis-
tihoitaja, haavahoitaja (koskien vaativaa haa-
vanhoitoa), jalkahoitaja 

Muun avohoidon palvelut  Käyntihinta 38,20  46 200 Esim. neuvola 

Laboratorio Käyntihinta 38,20  39 400   

Röntgen Käyntihinta 38,20  5 600   

Fysioterapia Käyntihinta 63,00  5 820   

  Konsultaatio 35,00  86   

Hoitajien käynnin korvaava konsultaatio 
   Sairaanhoitaja 

Konsultaatio 21,00  8600 

Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, konsul-
taatio ammattihenkilölle, josta tehdään asian-
mukainen sairauskertomusmerkintä 

   Asiantuntijahoitaja  Konsultaatio 44,20  11000   

Hammashuollon vastaanottopalvelut         
   Peruspalvelut Käyntihinta 98,40  27 700   

   Suukirurgiset palvelut Käyntihinta 148,00  345   

Kotisairaanhoitopalvelut Käyntihinta 73,00  10 400   
  konsultaatio 38,50  30   

Kotisairaalapalvelut Käyntihinta 86,60  7 780   
  Konsultaatio 42,40  105   

Kotikuntoutusjakson alkukartoitus   139,68  25   

Sairaalapalvelut         

    Hoitoisuusluokka I 
Hoitopäivä-
hinta 230,00  2 250   

    Hoitoisuusluokka II 
Hoitopäivä-
hinta 275,00  6 300   

    Hoitoisuusluokka III 
Hoitopäivä-
hinta 312,00  1820   

   Palliatiivisen poliklinikan/vo. avohoito-
käynnit Käyntihinta 100,00    peruskäynti 

  Käyntihinta 148,00    laaja käynti 

  Konsultaatio 55,00      
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Psykososiaaliset palvelut       Käsittää perheneuvolatoiminnan, kuntou-
tussuunnittelun ja -ohjauksen sekä psykolo-
gi- ja puheterapiatoiminnan 

  Suorite Aikaperuste  
(alkava 45 min) 

79,80  7 350   

  Käynnin korvaava konsultaatio  Konsultaatio 48,50  1 480 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 
konsultaatio ammattihenkilölle, josta teh-
dään asianmukainen sairauskertomusmer-
kintä 

Kuntoutussuunnittelun työryhmät   165,95  287   

Sosiaalipalvelut Todelliset kun-
takohtaiset 
kustannukset 

    

Kustannuksiin mukaanluetaan oman henki-
löstön palkat sivukuluineen todellisten 
kustannusten mukaisesti sekä yhteisten 
kustannusten nk. vyörytyserät 

Audionomipalvelut         
  Käynti Käyntihinta 86,70  230   
  Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio 48,10  

8 

Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio,  
konsultaatio ammattihenkilölle, josta teh-
dään asianmukainen sairauskertomusmer-
kintä 

  Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h) Aikaperuste  119,20  8   

  Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 356,30  125   

Ryhmäkäynnit         
1) Useamman ammattilaisen osallistuminen 
työryhmään 

Asiakaskäsittely 
/ammattihenkilö 

48,50    Kolme tai useampia ammattihenkilöitä  
esim. kuntoutuksen asiakastyöryhmät 

2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät 

      

esim. reuma-, sydän-, tupakasta vieroittau-
tumisryhmä, depressioryhmä 

     a) Yhden ammattilaisen vetämät ryhmät         

     Sairaanhoitaja, terv.hoitaja tai fysioterap. Käyntihinta/hlö 9,00    30-60 minuuttia 

  Käyntihinta/hlö 15,00    yli 60 min 

      Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Käyntihinta/hlö 13,00    30-60 minuuttia 

  Käyntihinta/hlö 18,00    yli 60 min 

      Erikoislääkäri Käyntihinta/hlö 18,00    30-60 minuuttia 

  Käyntihinta/hlö 23,00    yli 60 min 
     b) Kahden ammattilaisen vetämä ryhmähoito       esim. nivelrikkoryhmä, tasapainoryhmä, 

tulpparyhmä, painonhallintaryhmät ym. 

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 17,00    30-60 minuuttia 

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 25,00    yli 60 min 

3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työ-
ryhmään asiantuntijana         

     Terv.hoitaja, sairaanhoitaja tai fysioterap. Aikaperuste (h) 42,40      

     Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Aikaperuste (h) 106,40      

     Erikoislääkäri Aikaperuste (h) 209,70      

Käynnit muissa terveyskeskuksissa Läpilaskutus       

Kiireellinen hoito (päivystys)  
Ko. terveyskeskuksen laskuttama  käynti-
hinta   

Maksusitoumuskäynnit 
Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihin-
ta   

Terveyskeskusvaihto 
Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihin-
ta   
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Käynneistä vähennetään kotisairaanhoidossa sotainvalidien käynnit sekä vakuutusyhtiöiltä laskutettavat täyskustannuskor-
vauskäynnit. Laboratorio- ja röntgenkäynneistä vähennetään työterveyshuollon, yksityisen työterveyshuollon, vakuutusyhtiöi-
den täyskustannuskäynnit sekä vuodeosastojen tutkimuskäynnit. 

 
Myös Satakunnan keskussairaalan lähetteellä tulevat ns. hajautetut käynnit sekä silmänpohjatutkimukset tilastoidaan 
käynneiksi. Vuodeosastopäivistä vähennetään Valtiokonttorista perittävät käynnit. 
 
Lastensuojelulain piiriin kuuluvat asiakkaat > sijoittajakuntaa saa laskuttaa ilman maksusitoumusta (lastensuojelulaki 1.1.2008) 

Opiskeluhuollon mukaiset psykologipalvelut saadaan laskuttaa oppilaan kotikunnalta (oppilas- ja op.huoltolaki; voim. 1.8.2014) 

 
ULKOMAALAISET 
Pääsääntö: 
Jos henkilöllä on eurooppalainen sairaanhoitokortti (tai kortin korvaava todistus), laskutetaan Kelaa; asiakkaalta laskutetaan 
asiakasmaksu. Jos henkilöllä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, laskutetaan asiakkaalta täyden korvauksen hinta.  

 
 

6) TYÖTERVEYSHUOLTO 
    

- Työterveyshuollon perusmaksu 27 €/työntekijä 
- Työterveyshuollon hinnat liitteessä 2  

röntgenhinnat liitteessä 1 
- Työtapaturmissa laskut suoraan vakuutusyhtiöille 
- Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus 350 €/henkilö (YH 

5.9.2018 § 79) 
 

7) MUUT 
 

- VAKUUTUSYHTIÖT: 
- Peritään vakuutusyhtiöiltä kuntalaskutuksen mukaisesti 
- Laboratorio- ja röntgentutkimus: Jos samana päivänä lääkärikäynti ja 

tutkimukset > laaja käynti, jos pelkkä röntgentutkimus > hoitajakäyn-
nin hinta 

- TURVAPAIKANHAKIJAT: Peritään Suomen Punaiselta Ristiltä/vast. toimijalta 
kuntalaskutuksen mukaisesti. Myös asiakasmaksut. 

- VALTIOKONTTORI: Sotainvalidien hoito 
- VALTIO: Puolustusvoimilta laskutetaan kutsuntaikäisten ennakkotarkastusten 50 

€/hlö ja kutsuntatilaisuuden lääkärin työstä 50 /h. 
- LABORATORIO- JA RÖNTGENTUTKIMUKSET MUILTA: 

- Ulkopaikkakuntalaisten kohdalla ei laskuteta kiireellistä laboratorio- 
tai röntgentutkimusta erikseen, vaan ne kuuluvat laajennetun lääkäri-
käynnin hintaan Jos ulkokuntalaisella on pelkkä röntgen/laboratorio-
tutkimus (maksusitoumus/tk-valinta) laskutetaan muun avohoidon 
palvelun hinta. 

- SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 
- Satakunnan keskussairaalan lähetteellä tulleista asiak-

kaista peritään keskussairaalalta sopimuksen mukainen  
EKG -tutkimuksen hinta 22 € 

- POLIISILAITOKSET 
- Humalatilojen näytteenottomaksu on  6,58 €  

          (klo 22 – 7 sekä pyhäpäivinä korotettu taksa 13,16 €) 
      > ei tilastoida 
- VANHAINKODIT 

- Lääkärien käynti vanhainkodissa 163,00/alk.tunti   
- Asiantuntija sairaanhoitajan palvelut vanhainkodissa 39,17 

€/alk. ½ tuntia 
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- GERIATRIN KÄYNTI YKSITYISESSÄ HOITOLAITOKSESSA 
- 210 €/alkava tunti; 74,00 €/käynnin korvaava konsultaatio 

 
.  -     VARASTOLASKUTUS 

- tavaratoimituksiin lisätään toimitusmaksu. Toimitusmaksu 
lasketaan rivimaksuna niin, että kustakin tuoterivistä peritään 
1,60 € rivimaksu. 
 

- VÄLINEHUOLTO 
- 50 €/tunti (+ alv 24 %) 
 

- OPPILAITOKSET: Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot 
- Satakunnan Ammattikorkeakoulu:  

- Ohjauspäivä  6,70 €      
- Suojavaatekorvaus  1,20 €  
- Kilometrikorvaus  0,03 €  

- Muut oppilaitokset 
- ohjausviikko 35,00 €    

 
- KOPIOT: 0,50 €/värikopio, 0,05 €/mustavalkokopio (+ alv 24 %) 

    
 
 
 
 

8) VIIVÄSTYSKORKO 
 

- Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, maksamattomat 
laskut lähetetään perintätoimistoon. Perintätoimisto laskuttaa suoraan asiakas-
ta. 

 

9) TARKEMMAT SÄÄDÖKSET 
  

- Maksujen määräytymisestä ja perusteista on tarkemmat tiedot sosiaali- ja ter-
veyshuollon asiakasmaksulaissa ja asetuksessa 
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TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2019  

 

 

Perusmaksu ja Kela‐korvaukset  

Perusmaksu/ työntekijä/ vuosi 
 

27,00 €  

Perusmaksuun  sisältyvät  työterveyshuoltosopimuksen  laadinta,  ajanvaraus‐  ja  toimistopalvelut, 
asiakasrekisterin ylläpito sekä työterveyshuollon käytäntöihin liittyvä palveluneuvonta.  
 
Työterveyshuolto  laskuttaa  työnantajaa  tuotetuista,  sopimuksen mukaisista  toiminnoista  tämän 
hinnaston  mukaan  kerran  kuukaudessa.  Perusmaksu  laskutetaan  kaksi  kertaa  vuodessa 
työnantajan ilmoittaman yrityksen työntekijämäärän mukaisesti.  
 
Yrittäjä  /  yritys  voi  hakea  työterveyshuollon  kustannuksista  Kela‐korvauksia  tilikauden 
päättymisen  jälkeen  6  kk  kuluessa.  Kela‐korvauksiin  liittyvät  uusiutuvat  ohjeet  ja  vuosittainen 
enimmäismäärä löytyvät tarkemmin Kelan www‐sivuilta. 
 

 

Lääkärin palvelut 

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto/ korvausluokka I   
   

Terveystarkastukset   
 

    Käynti 30 min  72 € 
    Käynti 45 min  100 €  
    Käynti 60 min  135 € 
    Hoitoon liittyvä puhelin‐ tai sähköpostineuvonta  36 € 
   

Terveydenhoidon neuvonta‐  ja ohjauskäynnit,  työpaikkaselvitykset  ja 
tilakäynnit sekä muu työyhteisöihin kohdistuva työ (mm. neuvonta  ja 
ohjaus, luennot, neuvottelut, raportointi) 

 
72 € / alkava 30 min 

       
Sairaanhoito ja muu työterveyshuolto/ korvausluokka II   
    Käynti alle 20 min  56 € 
    Käynti 30 min  72 € 
    Käynti 45 min  100 €  
    Käynti 60 min  135 € 
    Hoitoon liittyvä puhelin‐ tai sähköpostineuvonta  36 € 
    Reseptin uusiminen (1‐2 lääkettä)  10 € 
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Työterveyshoitajan palvelut 

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto/ korvausluokka I   
   

Terveystarkastukset  
 

    Käynti alle 20 min  32 € 
    Käynti 30 min  40 €  
    Käynti 45 min  54 €  
    Käynti 60 min  74 € 
    Käynti 90 min  110 € 
    Hoitoon liittyvä puhelin‐ tai sähköpostineuvonta  20 € 
   

Terveydenhoidon neuvonta‐  ja ohjauskäynnit,  työpaikkaselvitykset  ja 
tilakäynnit,  työterveyshuollon  toimintasuunnitelman  ja  ‐kertomuksen 
(peruste  Kelan  korvaushakemukselle)  laatiminen  sekä  muu 
työyhteisöihin  kohdistuva  työ  (mm.  neuvonta  ja  ohjaus,  luennot, 
neuvottelut, raportointi) 

 
40 € / alkava 30 min 

       
Sairaanhoito ja muu työterveyshuolto/ korvausluokka II   
    Käynti alle 20 min  32 € 
    Käynti 30 min  40 €  
    Käynti 45 min  54 €  
    Hoitoon liittyvä puhelin‐ tai sähköpostineuvonta  20 € 
    Muu terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon liittyvä työ  40 € / alkava 30 min 
       
Työterveyshoitajan tekemät tutkimukset   
    Näköseula   9 €  
    Kuuloseula   9 €  
    Kuulokäyrä   22 €  
    Keuhkojen toimintakoe (spirometria)  33 € 
    Keuhkojen toimintakoe lääkkeen kanssa (bronkodilaatio)  40 € 

 

 

Fysioterapeutin palvelut 

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto/ korvausluokka I   
   

Terveystarkastukset ja ‐testaukset   
 

    Käynti 30 min  40 €  
    Käynti 60 min  74 € 
    Käynti 90 min  110 € 
    Hoitoon liittyvä puhelin‐ tai sähköpostineuvonta  20 € 
   

Neuvonta‐  ja  ohjauskäynnit,  työpaikkaselvitykset  ja  tilakäynnit  sekä 
muu työyhteisöihin kohdistuva työ (mm. neuvonta ja ohjaus, luennot, 
neuvottelut, raportointi) 

 
40 € / alkava 30 min 
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Psykologin, erikoislääkärin, agrologin ja muiden asiantuntijoiden palvelut  

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto/ korvausluokka I   
  Psykologin vastaanotto  60 € / alkava 30 min 
  Psykologin muu työyhteisöihin kohdistuva työ   60 € / alkava 30 min 
  Erikoislääkärikäynti  200 € 
  Erikoislääkärin konsultaatio  74 € 
  Agrologin  tilakäynti  sekä  muut  asiantuntijapalvelut  veloitetaan 

palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. 
 

 

 

Tutkimukset ja muut palvelut 

Laboratoriotutkimukset ja kuvantamispalvelut   
    Veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti.   
 

 

Todistukset, lausunnot ja muut perittävät maksut 

Todistukset ja lausunnot   
    Ajokorttitodistus  61,00 € 
    Muut lääkärintodistukset   50,80 € 
       
Peruuttamaton poisjäänti lääkärin vastaanotolta   50,80 € 
       
Maksut  lääkärintodistuksista  ja  peruuttamattomista  poisjäänneistä  perustuvat 
asiakasmaksuasetukseen  (1992/912,  23  §  ja  25  §)  ja muuttuvat  sen mukaisesti.  Kela  ei  korvaa 
peruttamatonta poisjääntiä vastaanotolta. Maksua ei peritä, mikäli peruuttamatta jättämiseen on 
hyväksyttävä syy.  
 
Aikaveloitettaviin  työpaikka‐  ja  tilakäynteihin  lisätään  kilometrikorvaukset  ja matkaan  käytetty 
aika. Kilometrikorvaukset muuttuvat Verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti.  
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Natiiviröntgentutkimukset 
 
 
Pään natiiviröntgentutkimukset   48,00 
 
Koodi   Nimi  
DM1AA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen  
EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia  
 
Kaulan ja rintakehän natiiviröntgentutkimukset 48,00 

Koodi   Nimi  
GA5AA Kylkiluiden natiiviröntgen  
GA6AA Rintalastan natiiviröntgen  
GD1AA Thoraxin natiiviröntgen  
 
Vatsan ja lantion natiiviröntgentutkimukset  48,00 
 
Koodi  Nimi  
JN3AA Vatsan natiiviröntgen  
KH1AA Virtsateiden natiiviröntgen 

Selkärangan natiiviröntgentutkimukset  48,00 
 
Koodi  Nimi  
NA1AA Kaularangan natiiviröntgen  
NA1EA Kaularangan natiiviröntgen, taivutuskuvat  
NA2AA Rintarangan natiiviröntgen  
NA3AA Lannerangan natiiviröntgen  
NA3EA Lannerangan natiiviröntgen, taivutuskuvat  
NA6AA SI-nivelten natiiviröntgen  
 
Raajojen natiiviröntgentutkimukset  48,00 
 
Koodi  Nimi  
NB1AA Olkanivelen natiiviröntgen  
NB3AA Solisluun natiiviröntgen  
NB4AA Lapaluun natiiviröntgen 
NB5AA AC-nivelen natiiviröntgen  
NB5EA AC-nivelen kuormitustutkimus, natiiviröntgen 
 
NB6AA Olkavarren natiiviröntgen  
NC1AA Kyynärnivelen natiiviröntgen  
NC2AA Kyynärvarren natiiviröntgen  
ND1AA Ranteen natiiviröntgen  
ND1RA Ranteen yksittäisen luun natiiviröntgen  
ND2AA Käden ja sormien natiiviröntgen 
 
NE1AA Lantion natiiviröntgen 
NF1AA Lonkan natiiviröntgen 
NF3AA Reiden natiiviröntgen 
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NG1AA Polven natiiviröntgen 
NG2AA Polvilumpion natiiviröntgen 
NG4AA Säären natiiviröntgen  
NH1AA Nilkan natiiviröntgen 
NH1EA Nilkkojen kuormitustutkimus, natiiviröntgen 
NH2AA Kantapään natiiviröntgen 
NH3AA Jalkaterän ja varpaiden natiiviröngen 
NH3EA Jalkaterien kuormitustutkimus, natiiviröntgen 
NJ3NA Raajojen pituuseromittaus, natiiviröntgen  

 
Ultraäänitutkimukset   135,00 
 
Koodi  Nimi  
BA1AE Kilpirauhasen UÄ  
EP1AE Kaulan UÄ 
 
JA1AE Nivusten ja/tai vatsapeitteiden UÄ  
JN1AE Ylävatsan UÄ  
JN2AE Alavatsan UÄ  
JN3AE Vatsan UÄ  
 
KA1AE Munuaisten UÄ  
KC1AE Virtsarakon UÄ iholta  
KC1EE Jäännösvirtsan määritys UÄ:llä  
KE1AE Prostatan UÄ iholta  
KF8AE Kivespussin UÄ  
KH1AE Virtsaelinten UÄ  
 
NB1AE Olkanivelen UÄ  
ND1AE Ranteen UÄ  
NF1AE Lonkkanivelen UÄ  
NG1AE Polvinivelen UÄ  
NH1AE Nilkkanivelen UÄ  
NH4AE Akillesjänteen UÄ  
NK1XE Lihaksen ja/tai jänteen muu UÄ  
NK4XE Nivelen muu UÄ  
 
PA6AE Kaulan verisuonten UÄ  
PD1AE Vatsa-aortan UÄ  
PH2AE Alaraajalaskimoiden UÄ  
 
QX2XE Pehmytosan muu UÄ  
 
Sähköinen kuvansiirto toiseen laitokseen     8,00 

Kuvien siirto CD:lle         8,00 

Radiologin lausunto                             19,70 

Toimistomaksu         9,30 

MRI‐tutkimus        235,00  
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      ALUSTAVA LUONNOS  

 

PUITESOPIMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISESTA MIELENTERVEYS‐ JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN 

ASUMISPALVELUSTA 

1. SOPIJAOSAPUOLET: 

 

Tilaaja: Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, y‐tunnus: 0203738‐4 

Tilaajan yhteyshenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 

  Tilaajan laskutusosoite: Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

  PL 9, 00038 LOGICA (OVT‐tunnus: 003702037384) 

 

Palveluntuottaja:  

y‐tunnus:  

Palveluntuottajan yhteyshenkilö:  

 

2. PUITESOPIMUKSEN TARKOITUKSEN TAUSTA JA KOHDE 

Tämän  sopimuksen  taustalla  on  Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon  kuntayhtymän 
suorittama  mielenterveys‐  ja  päihdekuntoutujien  tuetun  asumisen,  asumispalvelun  ja 
tehostetun asumispalvelun tarjouskilpailu. 

Yhteishankinnassa ovat mukana Euran ja Säkylän kunnat ja Huittisten kaupunki. 

Hankinnasta  on  ilmoitettu  HILMA‐palvelussa  ja  tarjouspyyntö  on  julkaistu  Euran  Cloudia 
Kilpailutus  palvelussa  XX.XX.2018.  Kaikki  yhteishankinnassa  mukana  olevat  tahot  ovat 
valtuuttaneet Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tekemään niiden puolesta 
puitesopimukset  hyväksytyiksi  tulleiden  palvelutuottajien  kanssa  sekä  sitoutuneet 
noudattamaan  ja  käyttämään  tehtyjä  puitesopimuksia  ja  hankkimaan  palveluita 
sopimuspalveluntuottajilta puitesopimuksen mukaisesti. 

Puitesopimus  käsittää mielenterveys‐  ja  päihdekuntoutujien  asumispalveluiden  hankinnan 
tämän  puitesopimuksen,  tarjouspyyntöasiakirjojen  ja  tarjouksen  mukaisesti  sopimukseen 
kuuluville asiakastahoille sopimuskauden sekä mahdollisen optiokauden ajan.  

Mielenterveys‐  ja  päihdekuntoutujien  asumispalveluiden  puitejärjestelyllä  sopijaosapuolet 
sopivat niistä ehdoista, joita sovelletaan yksilöllisiin asumispalvelusopimuksiin.  

Puitesopimuksen  kohteena  olevien  palvelujen  on  oltava  kaikilta  osin  sitä  koskevan 
lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaista.  

Puitesopimuksella  tilaaja  ei  sitoudu  ostamaan  ennalta  sovittua  paikkamäärää  eikä 
vähimmäisostomääriä, vaan palveluja ostetaan tarpeen mukaan  ja määrärahojen puitteissa. 
Tilaaja ei sitoudu yksikkökohtaisiin hankintakiintiöihin, eikä palveluntuottajan tarvitse varata 
kapasiteettiaan  tilaajan  käyttöön.  Tämä  sopimus  ei  tuo  palveluntuottajalle  yksinoikeutta 
tarjota palveluja tilaajalle.  
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Sopimuskauden  aikana  yksittäistä  toimeksiantoa  voidaan  tarvittaessa  laajentaa  tai  tehdä 
jatkohankintoja. Sopimuskauden aikana asiakkaan tai tilaajan toiminnassa saattaa tapahtua 
muutoksia, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kohteena olevan hankinnan järjestämiseen, 
laajentamiseen tai supistamiseen. 

Poikkeuksena  yksittäisissä  tapauksissa  voi  tilaaja  ostaa  tarvittavia  lisäpaikkoja 
suorahankintana  hankintalain  110  §:n  mukaisesti  kilpailuun  osallistumattomilta 
palvelutuottajilta. 

Tilaaja  hankkii mielenterveys‐  ja  päihdekuntoutujien  tuetun  asumisen,  asumispalvelun  ja 
tehostetun  asumispalvelun  yksilöllisten  tarpeiden  perusteella  palveluntuottajilta,  jotka  on 
asetettu tarjouskilpailussa etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella. 

 

3. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Siltä  osin  kuin  tässä  sopimuksessa  tai  liitteissä  ei  nimenomaisesti  ole  toisin  sovittu, 
sopimukseen  sovelletaan  JYSE  2014  Palvelut  –ehtoja  (Julkisten  hankintojen  yleiset 
sopimusehdot; Valtiovarainministeriö; päivitetty 4/2017). 

 
 

4. MÄÄRITELMÄT 
 

JYSE kohdan 1 lisäksi sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä ja tarkennuksia: 
 
”Asiakas”  tarkoittaa  sosiaalihuollon  asiakkaan  asemasta  ja  oikeuksista  annetussa  laissa 
(812/2000)  tarkoitettua  asiakasta  sekä  potilaan  asemasta  ja  oikeuksista  annetussa  laissa 
(785/21992) tarkoitettua potilasta.  
 
”Palvelunkuvaus” tarkoittaa tässä sopimuksessa määriteltyä palvelunkuvausliitettä,  jossa on 
kuvattu  palvelun  sisältö,  sovittu  laatutaso,  laatutason  mittaus/seurantatavat  ja 
palvelunsuorittajat  sekä  tarvittaessa  palvelun  käyttäjät,  palvelun  suorittamisaikataulu  ja 
suorituspaikka. Palvelunkuvauksessa on kuvattu myös palvelun lopputulos. 
 
”Hintaliite” tarkoittaa tämän sopimuksen mukaista hintaliitettä.  
 
”Sopimus” tarkoittaa tätä puitesopimusta. 
 
”Palvelu” tarkoittaa tässä sopimuksessa ja palvelunkuvauksessa yksilöityä palvelua.  
 

 
5. PALVELUNTUOTTAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

 
Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset  ja muut edellytykset hankinnan 
toteuttamiseksi.  Palvelutuottajan  tulee  täyttää  tilaajavastuulain  mukaiset  velvoitteet  ja 
tarjouspyynnössä mainitut ehdot. 
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6. ALIHANKKIJAT 
 

Palveluntuottaja  voi  teettää  sopimukseen  kuuluvia  tehtäviään  alihankkijoilla.  Alihankkijan 
käyttäminen  tai  vaihtaminen  vaatii  kirjallista  ilmoitusta  tilaajalle.  Palveluntuottaja  vastaa 
alihankinnan suorittamasta työstä ja tuloksesta kuin omastaan. 
 
 
Palveluntuottajan  velvollisuus  on  varmistaa,  että  sen  käyttämät  alihankkijat  on  merkitty 
ennakkoperintärekisteriin,  jos  lainsäädäntö  edellyttää  rekisteröitymistä  sekä  tarkistaa 
vuosittain,  että  alihankkijat  ovat  ennakkoperintärekisterin mukaan maksaneet  verot  sekä 
sosiaali‐ ja muut lakisääteiset maksut. 

 
7. PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU 

 
Puitesopimus  koskee  sosiaalihuoltolain  (1301/2014)  21  §:ssä  tarkoitettua  asumispalvelua, 
jolla  vastataan  tilaajan  mielenterveys‐  ja  päihdekuntoutujien  asumisen  erityyppisiin 
tarpeisiin. Asumispalvelut tuotetaan palveluntuottajan omissa tai vuokraamissa tiloissa.   

 
Hankittava  palvelu  sisältää  kolmea  eri  asumispalvelun  muotoa:  A.  Tuettu  asuminen 
(jakaantuu:  omassa  asunnossa  asuva  asiakas  ja  asumisyksikössä  asuva  asiakas)  B. 
Asumispalvelu  ja  C.  Tehostettuun  asumispalvelu.  Asumispalvelujen muotojen  sisällöstä  on 
tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus.  
 
Palvelun sisältö ja laatuvaatimukset on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Palvelunkuvaus. 

 
Sopimus ei  sisällä määräostovelvoitetta eikä  tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä 
palvelua tilaajalle. 

 
Palvelu tulee antaa suomen kielellä. Palveludokumentaation tulee olla suomenkielistä. 

 
JYSE 13.1 kohdassa tarkoitettu kohtuullinen aika virheilmoituksen tekemiselle on 14 päivää. 
JYSE kohdassa 13.8 mainittu kohtuullinen korjausaika on 14 päivää. 

 
Mikäli palvelun virheet ovat olennaisia tai toistuvia, tilaajalla on oikeus päättää sopimus JYSE 
kohdan 13.6 mukaisesti. 

 
8. PALVELUNTUOTTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

 
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluntuottajan toiminta on asianmukaista ja 
palvelutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin kunnallista toimintaa koskevia säädöksiä  ja 
määräyksiä. 
 
Palvelutuottaja  sitoutuu  noudattamaan  palveluita  antaessaan  asiakaskohtaista 
kuntoutumissuunnitelmaa,  yksilöllistä  asumispalvelusopimusta  sekä  tätä  puitesopimusta. 
Palveluntuottaja  sitoutuu  valvomaan  palvelujensa  laatua  ja  huolehtimaan  niiden 
ajantasaisuudesta sekä antamaan tästä toiminnasta pyydettäessä selvityksen tilaajalle.  
 
Palveluntuottajalla  on  yksityisistä  sosiaalipalveluista  annetussa  laissa  tarkoitettu  lupa 
toiminnalleen  ja  palveluntuottajan  tulee  olla  merkitty  lupaviranomaisen  ylläpitämään 
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yksityisten  sosiaalipalvelujen  tuottajien  rekisteriin.  Palveluntuottaja  sitoutuu  toimimaan 
lupaviranomaisen myöntämän toimiluvan mukaisesti. 
 
Asumisyksiköllä  on  käytössä  tai  valmistuvat  sopimuskauden  alkuun  mennessä  ja  ovat 
kaikkien nähtävillä seuraavat asiakirjat:  
* yksityisistä sosiaalipalveluista annetun  lain 6 §:n ja Valviran määräysten 1/2014 mukainen 
omavalvontasuunnitelma sekä  
* sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 19 §:n ja 
THL:n  määräysten  2/2015  mukainen  tietoturvaa  ja  tietosuojaa  sekä  tietojärjestelmien 
käyttöä koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 
Palveluntuottaja  vastaa  palvelun  tuottamiseen  tarvittavista  tiloista,  laitteista  ja 
toimintavälineistä  sekä  palo‐  ja  henkilöturvallisuudesta.  Yksiköllä  on  turvalliset  ja 
asianmukaiset toimitilat. 
 
Palveluntuottaja  vastaa  palveluksessaan  olevasta  henkilökunnasta  ja  siitä,  että  henkilöstö 
täyttää  tämän  sopimusasiakirjan,  tarjouspyyntöasiakirjojen  ja  tarjousasiakirjan  mukaiset 
vähimmäisvaatimukset koko sopimuskauden ajan. Asumisyksikössä pidetään yllä ajantasaista 
listaa  yksikön  henkilökunnasta.  Lista  ja  tarvittaessa  muut  henkilöstöä  koskevien 
vähimmäisvaatimusten  täyttymisen  selvittämiseksi  tarvittavat  tiedot  tulee  toimittaa 
viivytyksettä  tilaajalle pyydettäessä. Palveluntuottajan  tulee  ilmoittaa  tilaajalle muutoksista 
oma‐aloitteisesti.  Palveluntuottaja  vastaa  siitä,  että  sen  palveluksessa  oleva henkilöstö  on 
ilmoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.     
 
Palveluntuottajan  tulee  toimittaa  tilaajalle  pyydettäessä  taloudelliset  selvitykset 
tilanteestaan.  Palveluntuottaja  toimittaa  vuosittain  tilinpäätöstiedot  edelliseltä  tilikaudelta 
tai  uuden  yrityksen  kohdalla  antaa  selvityksen  tilaajan  hyväksymällä  tavalla. 
Palveluntuottajan tulee esittää tilaajalle 12:kk:n välein seuraavat selvitykset ja todistukset: 1. 
kaupparekisteriote,  2.  tiedot  ennakkoperintärekisterilain  (1118/1996)  mukaiseen 
ennakkoperintä‐rekisteriin  ja  työnantajarekisteriin  sekä  arvonlisäverovelvollisten  rekisteriin 
merkitsemisestä 3. veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja 
selvitys  siitä,  että  viranomaisen  hyväksymä  maksusuunnitelma  on  tehty  sekä  4. 
työeläkekassan  ja/tai  vakuutusyhtiön  todistus  työeläke‐  ja  tapaturmavakuutuksen 
ottamisesta  ja  vakuutusmaksujen  suorittamisesta  tai  selvitys  siitä,  että  erääntyneitä 
vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty. 

Palveluntuottajalla  tulee  olla  palvelun  tuottamisen  edellyttämät  viranomaisluvat  sekä 
suunnitelmat.  Tilaaja  on  oikeutettu  valvomaan  tähän  sopimukseen  kuuluvaa  toimintaa  ja 
suorittamaan  sen  edellyttämiä  tarkastuksia.  Tilaajalla  on  oikeus  käydä  tutustumassa 
palveluntuottajan  toimintaan  asumisyksikössä  sekä  asiakkaiden  hoitoon  milloin  tahansa 
sopimuskauden aikana.  
  

9. TILAAJAN VASTUUT  
 

Palvelun  tilaaja  vastaa  siitä,  että  asiakkaalle  osoitetaan  hänen  yksilöllisten  tarpeidensa 
mukainen palvelu. Asumispalvelusopimukseen perustuvan asiakkaan palveluun sijoittamisen 
yhteydessä  tehdään  asiakaskohtainen  asumispalvelupäätös.  Tilaaja  maksaa  sopimuksen 
mukaisen  maksun  asiakkaan  saamasta  palvelusta.  Tilaaja  toimii  yhteistyössä 
palveluntuottajan kanssa asiakkaan palvelun järjestämiseksi. Tilaaja valvoo palveluntuottajan 
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tuottaman  palvelun  laatua  ja  puitesopimuksen mukaista  toimintaa  ja  suorittaa  valvonnan 
edellyttämiä tarkastuksia. 

 
10. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

 
Palveluntuottajalla  on  velvollisuus  myötävaikuttaa  siihen,  että  tilaaja  toimittaa  riittävät 
tiedot mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla tilaajalle listan tarvittavista tiedoista. 

 
11. IMMATERIAALIOIKEUDET 

 
Palveluntuottajalla  on  tekijänoikeus  kaikkeen  palveluntuottajan  aikaansaamaan,  palvelun 
toimittamisen  yhteydessä  syntyvään  materiaaliin.  Tilaajalla  on  vapaa  ja  rajoitukseton 
käyttöoikeus  kaikkeen  palveluntuottajan  aikaansaamaan  materiaaliin  tämän  sopimuksen 
käyttötarkoituksessa määrättömän  ajan  sisältäen  oikeuden  käyttää,  kopioida  ja  tehdä  tai 
teettää muutoksia  sekä  luovuttaa materiaalia  kolmansille  osapuolille.  Tilaajalla  on  oikeus 
asettaa  palveluntuottamisen  yhteydessä  syntyneitä  tuloksia  nähtäväksi  julkisesti 
valitsemallaan tavalla, esimerkiksi tilaajan internetsivuilla. 

 
JYSE  ‐ehtojen  kohdan  20.2  ja  20.3  lisäksi  todetaan,  että  mikäli  osapuolet  toteavat  tai 
lainvoimaisella  päätöksellä  todetaan,  että  sopimuksen mukainen  palvelun  käyttö  loukkaa 
kolmannen  osapuolen  immateriaalioikeuksia,  palveluntuottaja  hankkii  kustannuksellaan 
tilaajalle  oikeuden  käyttää  palvelua  jatkossakin  sopimuksen  mukaisesti.  Vaihtoehtoisesti 
palveluntuottaja  voi  toimittaa  veloituksetta  korvaavan  palvelun  tai muuttaa  palvelua  niin, 
ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia. 

 
12. HINNAT 

 
Sopimuksen  hinnat  on  ilmoitettu  ilman  arvonlisäveroa  ja  ne  ovat  kiinteät  koko 
sopimuskauden. 

Tuetun  asumisen  hinta  on  ilmoitettu  €/tunti  (60min)  (0  alv.)  omassa  kodissa  asuvien 
asiakkaiden  osalta  ja  €/henkilö/päivä  (0  alv.)  asumisyksikön  asunnossa  asuvan  osalta. 
Asumispäivän  hinta  palveluasumisessa  ja  tehostetussa  palveluasumisessa  on  ilmoitettu 
€/henkilö/päivä  (0  alv.).  Asumispäivähinnat  sisältävät  kaikki  tarjouspyyntöasiakirjoissa 
eritellyt tehtävät sekä ne välineet ja aineet joita tehtävien sopimuksenmukainen tekeminen 
edellyttää.  

Ateriapäivähinta ja vuokrahinta määräytyy annetun tarjouksen mukaisesti. 

Asumispäivähintaan  eivät  sisälly  asumismenot.  Kokonaisasumismenot  ja  vuokran 
määritysperusteet  on  esitetty  tarjouksessa.  Palveluntuottaja  ei  saa  periä  asukkailta muita 
asiakasmaksuja. 

Hinnan varaumia tai muita korvauksia matkakuluista, matka‐ajasta yms. ei hyväksytä.  

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan  tarkistaa sopimuskauden  jälkeen 
kustannusten muutosta  vastaavasti  vuosittain,  jolloin  ensimmäinen  tarkistusajankohta  voi 
olla aikaisintaan kahden (2) vuoden päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee 
tehdä  kirjallinen  esitys  hinnan  muutoksesta  vähintään  kolme  kalenterikuukautta  ennen 
aiottua  hinnan  muutosta  tilaajalle.  Hinnantarkistusesityksessä  on  yksilöitävä  ne 
kustannustekijät,  johon  hinnanmuutos  perustuu  ja  niiden  tulee  olla  toisen  osapuolen 
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tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä 
perusteena hinnan korottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat 
olla  tehdyt  työmarkkinaratkaisut  ja  lakimuutokset.  Todennettavissa olevaa  kustannustason 
nousua  verrataan  sopimuskauden  ensimmäisen  kalenterivuoden  hintaan.  Hinnanmuutos 
edellyttää tilaajan hyväksynnän. 

Asukkaan tilapäisen poissaolon ajalta maksetaan seitsemän (7) vuorokautta kokonaishinta, 
josta on vähennetty ateriamaksu. Poissaolopäiviksi lasketaan sellainen vuorokausi, jolloin 
asiakas ei saa lainkaan hoitoon ja hoivaan kohdistuvia palveluita. 

Asukkaan  asumismenojen  tulee  olla  kohtuullisia  koko  sopimuskauden.  Asuinhuoneiston 
vuokrauksesta  laaditaan huoneenvuokralain mukainen  vuokrasopimus. Asukas maksaa  itse 
vuokransa  koko  siltä  ajalta,  kuin  hänellä  on  vuokrasopimus  voimassa  palveluntuottajan 
kanssa. Kiinteistöön  liittyvät kustannukset (pääomakulut, kiinteistön huolto  ja kunnossapito 
sekä  kulutusmaksut)  on  katettava  asunnosta  saatavilla  vuokratuotoilla.  Ne  eivät  sisälly 
hankinnan kohteena oleviin palveluihin.  

        13. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT 

Palveluntuottaja  laskuttaa  kuukausittain  jälkikäteen  toteutuneiden  hoitopäivien  tai 
toteutuneiden  tuntien  mukaan.  Laskun  tulee  vastata  sovittua  tilaajan 
asumispalvelusopimusta. Lasku on toimitettava sähköisesti tilaajalle välittömästi kuukauden 
päätyttyä, viimeistään kuukauden 7. päivään mennessä. Vuodenvaihteessa edellistä vuotta 
koskeva lasku on oltava tilaajalla viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 10. päivänä. 

Kukin  kunta/kaupunki  ja  kuntayhtymä  ilmoittavat  omat  laskutusyhteystietonsa 
palveluntuottajalle. 

Maksuaika  on  21  pv  netto  hyväksyttävän  laskun  saapumisesta  tilaajalle.  Lisäksi 
palveluntuottaja  lähettää  laskun mukana kuukausiraportin mm. toteutuneista hoitopäivistä. 
Palvelumaksun  perii  asukkaalta  tilaaja.  Laskutus‐,  toimitus‐  yms.  lisiä  ei  hyväksytä. 
Viivästyskorko on enintään korkolain 4 §:n 1 momentin (633/1982) mukainen. 

 
14. VAKUUTUKSET 

 
Palveluntuottajalla  on  oltava  voimassa  oleva  riittävä  omaisuus‐,  toiminnan  vastuu‐, 
keskeytys‐  ja  oikeusturvavakuutus,  jotka  korvaavat  vahingoista  asiakkaisiin,  tilaajiin, 
kolmansiin osapuoliin nähden tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.  
 
Palveluntuottaja  vasta  itse  veroistaan,  muista  julkisoikeudellisista  maksuista  ja 
vakuutuksistaan  sekä hoitaa  kustannuksellaan  kaikki  työturvallisuutta  koskevien  säädösten 
vaatimat toimenpiteet.   

 
15. VAHINGONKORVAUS 

 
JYSE ‐ehtojen kohtaan 16 lisätään seuraavaa: 

 
Välitöntä  vahinkoa  ovat  vahingosta  aiheutuneet  suorat  kulut,  kuten  reklamaatio‐  ja 
korjauskustannukset sekä hinnanero eli kateoston korvaus. 
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Välillistä  vahinkoa  on  vahinko,  joka  johtuu  tuotannon  tai  liikevaihdon  vähentymisestä  tai 
keskeytymisestä, muu  vahinko,  joka  johtuu  siitä,  ettei  tavaraa  voida  käyttää  tarkoitetulla 
tavalla,  voitto,  joka  on  jäänyt  saamatta  sen  vuoksi,  että  sopimus  sivullisen  kanssa  on 
rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, vahinko, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn 
tavaran vahingoittumisesta sekä muu samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko. 

 
Jos  tilaajalle määrätään  tilaajavastuulain  (1233/2006) mukaisia  seuraamusmaksuja,  koska 
palveluntuottaja on laiminlyönyt tilaajavastuulain noudattamisen tässä sopimussuhteessa,  
palvelutuottaja on velvollinen korvaamaan seuraamusmaksut ja muut laiminlyönnin johdosta 
tilaajalle aiheutuneet kulut täysimääräisinä. 

 
 

16. SOPIMUSKAUSI 
 

Tämä  puitesopimus  on  voimassa  1.2.2019  –  31.1.2021  asti.  Tilaajalla  on  oikeus  jatkaa 
puitesopimuksen voimaassaoloaikaa yhdellä optiovuodella. Tilaaja tekee erillisen päätöksen 
3  kuukautta  ennen  sopimuskauden  päättymistä  mahdollisen  optiovuoden  käytöstä. 
Toimitusehdot  ja  laatuvaatimukset  pysyvät  vähintään  tarjouspyynnön  tasolla  koko 
sopimuskauden. 

 
Mikäli  yksilöllisiä  asumispalvelusopimuksia  jää  voimaan  tämän  puitesopimuksen 
voimassaoloajan päätyttyä, sovelletaan näihin edelleen tämän puitesopimuksen ehtoja.  

 
Sote‐  ja maakuntauudistuksen  toteutuessa  sopimus on mahdollista  irtisanoa  kohdassa  21. 
mainitulla tavalla tilaajan toimesta.  

 
 

17. SALASSAPITO 
 

Sen  lisäksi mitä  JYSE 21  luvussa  sovitaan,  todetaan,  että  salassapitoa  koskevia määräyksiä 
noudatetaan  sopimuskauden  päätyttyäkin.  Palvelunkuvauksessa  on  esitetty  lainsäädäntö, 
jota palveluntuottajan tulee toteuttaa palvelutuotannossaan. 
 
Palveluntuottaja  sitoutuu  noudattamaan  henkilötietolakia  ja  Eu:n  tietosuoja‐asetusta. 
Sopimuksen  liitteenä  3  on  tietosuojaa  koskevat  henkilötietojen  käsittelyn  ehdot  ja 
käsittelytoimien kuvaus. 

 
18. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 

 
Mikäli  jompikumpi osapuolista  rikkoo olennaisella  tavalla  solmitun  sopimuksen velvoitteita 
eikä  korjaa  menettelyään  kuukauden  kuluessa  saatuaan  toiselta  osapuolelta  kirjallisen 
pyynnön/huomautuksen,  voidaan  sopimus  purkaa  kirjallisella  ilmoituksella  päättyväksi 
kahden viikon kuluttua ilmoituksesta.  
 
JYSE kohdan 18.1 (sopimuksen päättäminen erityistilanteissa) sijasta sovelletaan seuraavaa: 

 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa 
rasittaa  hankintalain  (1397/2016)  80  §:ssä  tarkoitettu  pakollinen  poissulkemisperuste  tai 
hankintalain  (1397/2016)  81  §:ssä  tarkoitettu  harkinnanvarainen  poissulkemisperuste. 
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Tilaajalla  on  oikeus  irtisanoa  hankintasopimus  päättymään  välittömästi,  vaikka  edellä 
mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.  

 
JYSE  kohdassa  18.2  mainittujen  tilanteiden  lisäksi  tilaajalla  on  oikeus  irtisanoa  sopimus 
päättymään välittömästi, mikäli 1) tilaajan toiminta päättyy, 2) palvelu käy tarpeettomaksi. 

 
Palveluntuottaja  on  velvollinen  toimittamaan  sijoittautumismaansa  toimivaltaisen 
viranomaisen  antaman  rikosrekisteriotteen  tilaajalle  heti,  kun  ote  on  viranomaisilta 
saatavissa. Mikäli palveluntuottaja ei toimita rikosrekisteriotetta, tilaajalla on oikeus purkaa 
sopimus. 
 
Edellä mainitut irtisanomiset ja purkamiset tehdään kirjallisesti. 
 
 

19. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS  

 

Tarjouspyyntöasiakirjat,  yleiset  ehdot  ja  tämä  puitesopimus  muodostavat 
sopimusasiakirjakokonaisuuden. Mikäli  sopimusasiakirjojen välillä on  tulkintaerimielisyyksiä 
tai keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä:  
1. Sopimus liitteineen 
2. Hankintapäätös: Yhtymähallitus __.__.2018 / ___§ 
3.    Tarjouspyyntö liitteineen  
4.    Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut)  
5.    Tarjous liitteineen tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa  

 
20. SOPIMUSMUUTOKSET 

 
Sopimusmuutoksista  sovitaan  kirjallisesti  osapuolten  kesken. Muutokset  tulevat  voimaan, 
kun molemmat  osapuolet  ovat  ne  asianmukaisesti  hyväksyneet.  Sopimusta  ei  voi  siirtää 
kolmannelle osapuolelle. 
 
JYSE  luvussa 22  tarkoitettuja  sopimusmuutoksia voivat  tehdä ainoastaan  sellaiset henkilöt, 
joilla  on  tilaajan  ja  palveluntuottajan  organisaatiossa  allekirjoitusoikeus.  Sopimuksen 
yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. 
 

21. SOSIAALI‐ JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN UUDISTUKSEN VAIKUTUS SOPIMUKSEEN 
 

Tilaajalla  on  oikeus  irtisanoa  sopimus  päättymään  välittömästi,  mikäli  tilaajan  tehtävät 
siirtyvät  sopimuksen voimassaollessa kokonaan  tai osittain kolmannelle osapuolelle, vaikka 
peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos sosiaalihuollon palvelujen 
järjestämisvastuu siirtyy kolmannelle osapuolelle, on tilaajan sijaan tulleella oikeus irtisanoa 
tämä sopimus kolmen  (3) kuukauden kuluessa  järjestämisvastuun siirtymisestä päättymään 
välittömästi,  mikäli  sopimus  on  tilaajan  sijaan  tulleen  toiminnan  kannalta 
epätarkoituksenmukainen  tai  kohtuuton.  Tällöin  palveluntuottajalla  on  oikeus  saada 
täysimääräinen  maksu  sopimuksen  päättymishetkeen  mennessä  tuotetuista  palveluista, 
mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen sopimuksen päättymisen johdosta.  
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Palveluntuottajalla  ei  ole  oikeutta  ilman  tilaajan  suostumusta  osaksikaan  siirtää 
hankintasopimusta  kolmannelle  osapuolelle.  Tilaajalla  on  oikeus  siirtää  tämä  sopimus 
kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.    

 
 

22. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET 
 

Tästä  sopimuksesta  aiheutuvat  erimielisyydet  ratkaistaan  ensisijassa  sopijaosapuolten 
keskinäisissä  neuvotteluissa.  Mikäli  neuvotteluissa  ei  päästä  yksimieliseen  ratkaisuun 
ratkaistaan erimielisyys Satakunnan käräjäoikeudessa, elleivät ne ole muussa  järjestyksessä 
käsiteltäviä. 

 
 

23. ALLEKIRJOITUKSET 
 

Tämä  sopimus  on  laadittu  kahtena  (2)  alkuperäiskappaleena,  yksi  (1)  kummallekin 
osapuolelle 

 
TILAAJA        PALVELUNTUOTTAJA 
 
Harjavallassa xx.xx.2018     

 
 

 
Hanna‐Leena Markki      XX  XXX 

            
Kuntayhtymän johtaja      nimike 
Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä  Organisaatio 
 
 
 
 

     LIITTEET 
1. Tarjouspyyntö liitteineen 
2. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) 
3. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 
4. Tarjous palveluntuottajalta: Tuottaja ja päivämäärä________________  
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	 	 	 	 	 25.10.2018	

TARJOUSPYYNTÖ	ATK‐LAITTEISTON	HANKINNASTA	

1.	Taustatiedot	

Keski‐Satakunnan	 terveydenhuollon	 kuntayhtymän	 (Ksthky)	 jäsenkuntia	 ovat	 Harjavallan	 ja	 Kokemäen	
kaupungit	sekä	Eurajoen	ja	Nakkilan	kunnat.	Alueen	väestöpohja	on	noin	30	400	asukasta.	Oston	kokonais‐
arvo	on	alle	180.000	€;	vuositasolla	n.	34.000	€.	

Keski‐Satakunnan	 terveydenhuollon	 kuntayhtymä	 on	 käyttänyt	 VMware	 vSpere	 virtualisointitekniikkaa	
vuodesta	2010	 lähtien.	Kilpailutuksen	 tarkoituksena	on	uusia	nykyistä	 laitteistoa	 ja	siirtää	sinne	olemassa	
olevia	palveluja,	jotka	ovat	asennettu	nykyiseen	virtuaaliympäristöön.	Varmistusratkaisuna	on	toiminut	Sy‐
mantec	backup	exec	2016,	joka	päivitetään	20.1	versioon.	Samalla	myös	virtuaalialusta	päivitetään	VMware	
6.7	versioon.	
	
Hankinnan	tekemisessä	noudatetaan	lakia	julkisista	hankinnoista	ja	käyttöoikeussopimuksista	(1397/2016)	
sekä	lakia	viranomaisten	toiminnan	julkisuudesta	(621/1999).	Hankintamenettely	on	avoin	menettely.	Han‐
kinnasta	on	ilmoitettu	25.10.2018	Hilma‐ilmoituspalvelussa	osoitteessa	www.hankintailmoitukset.fi	ja	kun‐
tayhtymän	kotisivuilla	www.ksthky.fi.	Osatarjoukset	eivätkä	vaihtoehtoiset	tarjoukset	ole	mahdollisia.		

2.	Hankinnan	kohde	
	
Hankinnan	sisältöön	kuuluvat	palvelimet,	kytkimet	sekä	levyjärjestelmä.	Mukana	on	myös	oltava	varmistus‐
ratkaisu	(Be‐palvelin,	deduplikoiva	levyjärjestelmä	varmistuslaite	ja	nauhuri).	Varmistusratkaisun	on	kyet‐
tävä	varmistamaan	sekä	virtuaalisia	että	fyysisiä	palvelimia.	
	
Lisäksi	tarjoukseen	on	kuuluttava	tarvittavat	liitännät,	liittimet,	kaapelit,	kiinnikkeet	sekä	moduulit	palveli‐
miin,	kytkimiin,	levyjärjestelmään	ja	varmistusratkaisuun.	
	 	
Tarjotun	 laitteiston	 tulee	 olla	 yhteensopiva	 kuntayhtymän	 käyttöön	 jäävän	 levyjärjestelmän	 (EqualLogic	
PS6100XV)	kanssa.	Levyjärjestelmä	liitetään	tarjottuun	järjestelmään	(4*1000Base‐T)	iSCSI‐liitännällä.	Liit‐
tämiseen	tarvittavien	modulien/kaapelien/komponenttien	on	kuuluttava	kokonaishintaan.	

	
Tarjoaja	voi	halutessaan	tarjota	rahoituksen	järjestelmälle.	

	
Tarjouksen	 tulee	 sisältää	 hyvien	 käytäntöjen	 mukainen,	 vikasietoinen	 kokonaisratkaisu,	 johon	 kuuluvat	
kaikki	tarvittavat	komponentit,	jotka	liite	(1)	edellyttää.	

	
Tarjouksen	tekijä	vastaa,	että	järjestelmä	on	kokonaisuudeltaan	toimiva.	

Atk‐laitteiston	jokaisella	komponentilla	tulee	olla	5	vuoden	takuu.	Takuun	tulee	kattaa	kaikki	kustannukset,	
niin	ettei	 tilaajalle	aiheudu	takuunalaisesta	korjauksesta	mitään	kustannuksia.	Takuun	vasteaika	 tulee	olla	
24/7/365	4h,	ellei	liitteessä	(liite1.xlsx)	toisin	mainita.	
	
Toimitusehdot	ja	laatuvaatimukset	ovat	vähintään	tarjouspyynnön	tasolla.		
	
3.	Toimitusaika	ja	viivästyminen	 	
	
Toimitus	viimeistään	tammikuun	2019	loppuun	mennessä.		
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Toimituksen	viivästyessä	tilaajalla	on	oikeus	viivästyssakkoon	osoittamatta,	että	viivästyksestä	on	aiheutu‐
nut	vahinkoa.	Viivästyssakko	on	suuruudeltaan	0,5	prosenttia	jokaiselta	alkavalta	7	vuorokauden	pituiselta	
ajanjaksolta,	jolla	myyjä	ylittää	sovitun	toimitusajan.	Viivästyssakko	lasketaan	sellaisen	tavaran	tai	sen	osan	
hinnasta,	jota	ei	ole	viivästymisen	takia	voitu	ottaa	tarkoitettuun	käyttöön,	ja	sitä	peritään	enintään	10	vii‐
kolta.	Tilaajalla	on	oikeus	vähentää	viivästyssakot	myyjälle	tapahtuvista	maksusuorituksista.		
	
4.	Soveltuvuusvaatimukset	
	
Tarjouskilpailusta	voidaan	sulkea	pois	sellainen	 tarjoaja,	 jolla	ei	voida	katsoa	olevan	riittäviä	 taloudellisia,	
teknisiä	tai	muita	edellytyksiä	hankinnan	toteuttamiseksi.		
	
Tarjoukseen	liitettävät	selvitykset	(eivät	saa	olla	3kk:ta	vanhempia):		
1.	kaupparekisteriote	
2.	tiedot	ennakkoperintärekisterilain	(1118/1996)	mukaiseen	ennakkoperintärekisteriin	ja	työnantajarekis‐
teriin	sekä	ja	arvonlisäverovelvollisten	rekisteriin	merkitsemisestä		
3.	veroviranomaisen	todistus	verojen	maksamisesta	tai	verovelkatodistus	ja	selvitys	siitä,	että	viranomaisen	
hyväksymä	maksusuunnitelma	on	tehty			
	
Tarjoajalla	on	voimassa	asianmukaiset	hankintaan	liittyvät	vakuutukset.		
	
Todistukset	 voi	 korvata	 yritystä	koskevalla	Tilaajavastuu.fi	 raportilla,	 joka	 sisältää	kaikki	 tilaajavastuulain	
edellyttämät	selvitykset.		
	
Vastaavat	selvitykset	tulee	toimittaa	myös	alihankkijan/‐joiden	osalta.	
	
Liite	1	Hankittavan	kohteen	tarjouslomake	(hintaliite/laiteluettelo)	toimii	samalla	vähimmäisvaatimuksena,	
joka	määrittelee	keskeisimmät	vaatimukset,	jotka	tarjoajan	on	täytettävä.	Vaatimusten	täyttämättömyys	on	
tarjouksen	hylkäysperuste.	Vaatimukset	koskevat	tarjoajan	perustietoihin,	toimintaympäristöön	ja	palvelui‐
hin	liittyviä	käytäntöjä	ja	määrällisiä	mitoituksia	sekä	järjestelmien	ja	suunnitelmien	olemassaoloa	ja	laatua.	
Hankittavien	laitteiden	kuvaukset	ja	vähimmäisvaatimukset	on	kuvattu	liitteessä	1.		

Ulkomaisen	 tarjoajan	on	 toimitettava	edellä	esitettyjen	vaatimusten	mukaiset	 todistukset	 ja	 selvitykset	 si‐
joittumismaansa	lainsäädännön	mukaisella	rekisterinotteella	tai	vastaavalla	muulla	todistuksella	tai	muulla	
yleisesti	 hyväksytyllä	 tavalla,	 kuten	 antamalla	 sijoittumismaan	 lainsäädännön	 mukainen	 valaehtoinen	 tai	
vakuutuksella	vahvistettu	ilmoitus.		
	
Tarjoajan	 tulee	 toteuttaa	 hankinta	 yhteisesti	 sovitun	 aikataulun	 mukaisesti.	 Tarjoajalta	 edellytetään	 tätä	
tarjouspyyntöä	vastaavan	laajuinen	referenssi.		
	
Tilaaja	varaa	oikeuden	muuttaa	laitteistoa	tai	ohjelmistoja	tilausta	tehdessä.		
	
Tarjouksen	 antajan	 on	 tutustuttava	 kohteeseen	 paikan	 päällä	 ennen	 tarjouksen	 jättämistä.	 (huomioitava	
mm.	varmistusratkaisun	sijainti	 ja	kaapeloinnin	pituudet	 jne).	käynti	sovitaan	p.	044	534	1378/Miika	Paa‐
nanen.	
	
5.	Tarjous		
	
Tarjous	annetaan	oheisella	tarjouslomakkeella	(liite1),	hinnat	alv	0	%.		
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Tarjousta	 täydennetään	 tarjouskirjeellä	 niin,	 että	 kaikki	 tarpeelliset	 tiedot	 ilmenevät	 tarjouksesta.	 Mikäli	
jokin	tarjottu	ominaisuus	aiheuttaa	lisäkuluja,	tulee	sen	hinta	merkitä	tarjoukseen.			
	
Hintojen	tulee	sisältää	kaikki	toimituksesta,	asennuksesta,	laskutuksesta	ja	tilausten	käsittelystä	aiheutuvat	
kustannukset.	Erillisiä	toimitusmaksuja	ei	hyväksytä.		
	
Tarjoukseen	tulee	liittää	 	
‐selvitys	takuusta	ja	sen	kattavuudesta	
‐selvitys	miten	järjestelmä	on	tarkoitus	kytkeä	ja	liittää.	
‐palvelukuvaus	 (mm.	 selvitykset	 tilaus‐	 ja	 toimituspalvelusta,	 toimitusaika	 tilauksesta,	 huoltopalveluista	
miten	ja	missä	laitteiden	huolto	hoidetaan,	tukipalvelut,	opastukset	ja	konsultoinnit)	
‐referenssit	vastaavista	toimituksista	
‐todistukset	kelpoisuudesta.	(mahdolliset	sertifikaatit	jne)	
	
Lisäksi	tarjoukseen	tulee	liittää	esitteet	tarjotuista	tuotteista,	joista	ilmenee	mm.	tarjottujen	laitteiden	tekni‐
set	ja	toiminnalliset	ominaisuudet.	
	
Tarjouksen	tulee	olla	tarjouspyynnön	mukainen	koskien	niin	tarjoajan	kelpoisuutta	kuin	hankinnan	kohdet‐
ta	ja	hankinnalle	asetettuja	vähimmäisvaatimuksia	ja	ehtoja.	Ksthky:llä	on	oikeus	luottaa	siihen,	että	tarjoaja	
sitoutuu	kaikkiin	esitettyihin	vaatimuksiin	ja	ehtoihin.		
	
Tarjouksen	on	oltava	voimassa	31.3.2019	saakka.	Tarjous	on	laadittava	suomen	kielellä.		
	
Osatarjouksia	eikä	vaihtoehtoisia	tarjouksia	hyväksytä.	
	
6.	Hinta		
	
Tarjoushinnat	 tulee	 ilmoittaa	arvonlisäverottomina	kiinteinä	hintoina.	Tarjoushinnat	 ilmoitetaan	erillisellä	
lomakkeella.		
	
Hinnan	varaumia	tai	muita	korvauksia	matkakuluista,	matka‐ajasta	yms.	ei	hyväksytä.		
	
Tarjoushintojen	tulee	olla	kiinteät	koko	hankintakaudella	mukaan	lukien	takuuaika.	
	
7.	Laskutus	ja	maksuehdot	
	
Järjestelmä	voidaan	laskuttaa,	kun	se	on	hyväksytysti	vastaanotettu.	Hyväksyntä	tehdään	myyjän	ja	tilaajan	
välisessä	loppupalaverissa.	Maksuehto	on	vähintään	30	pv	netto	hyväksyttävän	laskun	saapumisesta.	Lasku‐
tus‐,	toimitus‐	yms.	 lisiä	ei	hyväksytä.	Viivästyskorko	on	enintään	korkolain	4	§:n	1	momentin	(633/1982)	
mukainen.	
	
8.	Alihankinta		
	
Tarjouksessa	 on	 yksilöitävä	 palveluntuottajan	 käyttämät	 alihankkijat.	 Kunkin	 alihankkijan	 suorittamat	
osuudet	ja	työt	on	selvästi	ilmoitettava	tarjouksessa	ja	niiden	tulee	täyttää	vaadittu	laatutaso.	Tarjoaja	vastaa	
mahdollisten	 alihankkijoiden	 töistä	 kuin	 omistaan.	 Sopimuskumppanina	 tilaajalle	 toimii	 vain	 tarjouksen	
jättänyt	taho.	Alihankinnassa	on	ketjutuskielto.	
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9.	Tarjouksen	toimittaminen		
	
Tarjous	pyydetään	toimittamaan	23.11.2018	klo	12.00	mennessä.	Tarjousajan	päättymisen	jälkeen	jätetty‐
jä	tarjouksia	ei	oteta	huomioon.		
	
Sitova	suomenkielinen	ja	allekirjoitettu	tarjous	liitteineen	on	toimitettava	sähköpostilla	osoitteeseen:	
harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi		
	
10.		Lisätiedot		
	
Hankintaa	koskevat	 tiedustelut	 ja	 tarkentavat	kysymykset	pyydetään	 toimittamaan	sähköpostilla	osoittee‐
seen	miika.paananen@ksthky.fi	viimeistään	8.11.2018.	Kysymykset	 on	 esitettävä	 suomen	 kielellä.	 Kysy‐
myksiin	on	liitettävä	lähettäjän	yhteystiedot.		
	
Yhteenveto	 hankintaa	 koskevista	 tiedusteluista	 ja	 vastauksista	 julkaistaan	 ksthky.fi	 sivustolla	 viimeistään	
tiistaina	 12.11.2018.	 Samassa	 yhteydessä	 ilmoitetaan	 myös	 mahdollisista	 muutoksista	 tarjouspyyntöön.	
Vain	kirjallisesti	annetut	täydennystiedot	ovat	tilaajaa	sitovia.		
	
11.	Tarjousten	käsittely		
	
Määräajassa	 saapuneet	 tarjoukset	 tarkistetaan	 ja	 arvioidaan	 tarjousten	 avaamisen	 jälkeen.	Tarjouskilpailu	
ratkaistaan	annettujen	tarjousten	perusteella.	Hankintapäätöksen	tekee	KSTHKY:n	yhtymähallitus.		
	
Tarjousten	vertailu	ja	arviointi	tehdään	hankintalain	mukaisesti	seuraavasti:		

‐ Hinta	100	%	
	
12.	Tarjoajien	kelpoisuuden	tarkistaminen,	tarjoajan	poissulkeminen	sekä	tarjousten	tarkistaminen		
	
Tarjoajan	soveltuvuutta	arvioitaessa	tarjouskilpailusta	suljetaan	pois	ehdokas	tai	tarjoaja,	joka	ei	täytä	han‐
kintalain	83	§:ssä	todettuja	vaatimuksia.	Tarjouskilpailusta	suljetaan	pois	tarjoaja,	jolla	ei	ole	teknisiä,	talou‐
dellisia	ja	muita	edellytyksiä	hankinnan	toteuttamiseksi.		
	
Tarjouskilpailusta	suljetaan	pois	sellaiset	tarjoajat,	joita	koskee	hankintalain	80	§:n	mukainen	poissulkemis‐
peruste.	Tarjouskilpailusta	voidaan	sulkea	pois	tarjoajat,	jotka	ovat	laiminlyöneet	verojen	tai	lakisääteisten	
sosiaalimaksujen	suorittamisen	tai	joita	koskee	muu	hankintalain	81	§:n	mukainen	poissulkemisperuste.		
		
Tarjoajien	tarjouksen	tulee	olla	sisällöltään	tarjouspyynnön	ehtojen	mukainen	eli	vastata	vaadittuja	teknisiä	
ja	muita	vaatimuksia	sekä	esitettyjä	kaupallisia	ehtoja,	jotta	tarjous	pääsisi	varsinaiseen	tarjousten	vertai‐
luun.	Tarjouspyyntöä	vastaamattomat	tarjoukset	hylätään.	Jos	tarjous	saapuu	myöhästyneenä,	se	hylätään.	
		
Tarjoukseen	tulee	liittää	toimivaltaisen	viranomaisen	antama	todistus	(enintään	3kk	vanhoja)	siitä,	että	ta‐
varatoimittaja	on	 täyttänyt	velvollisuutensa	suorittaa	maan	 lainsäädännön	mukaiset	eläkevakuutusmaksut	
sekä	verot	tai	valaehtoinen	ilmoitus	yhteiskuntavelvoitteiden	suorittamisesta.	

															
Tarjous	hylätään,	mikäli	 tarjous	ei	 sisällä	kaikkia	 tarjouspyynnössä	vaadittuja	 selvityksiä	 tai	 se	 ei	muuten	
täytä	tarjouspyynnön	ehtoja	tai	sitä	ei	ole	jätetty	määräaikaan	mennessä.		Tarjous	hylätään	myös,	jos	liittee‐
nä	oleva	tarjouslomake	on	puutteellinen.	
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Tilaaja	ei	ole	velvollinen	hyväksymään	mitään	 tarjousta,	 tai	 tarjous	voidaan	hyväksyä	vain	osittain.	Keski‐
Satakunnan	terveydenhuollon	kuntayhtymä	voi	hylätä	kaikki	 tarjoukset,	 jos	ne	osoittautuvat	 liian	kalliiksi,	
muusta	syystä	epäedullisiksi	tai	tarpeisiin	soveltumattomaksi.		
Tarjoajalla	ei	ole	oikeutta	saada	korvausta	tekemästään	tarjouksesta.	
															
13.	Tarjousten	vertailu	
	
Tarjouskilpailu	 ratkaistaan	 niiden	määräaikaan	mennessä	 saapuneiden	 tarjousten	 kesken,	 jotka	 täyttävät	
tarjouspyynnössä	asetetut	ehdot	ja	ovat	tarjouspyynnön	mukaisia.		
	
Kilpailutuksen	perusteella	palveluntuottajaksi	valitaan	vertailutaulukon	mukaisesti	korkeimman	pisteytyk‐
sen	 (hinta)	 saanut	 tarjoaja.	 Kokonaistaloudellisen	 edullisuuden	 arviointiperusteena	 ovat	 hintalomakkeelle	
kirjattavat	tiedot.	Hankintasopimus	tehdään	korkeimmat	pisteet	saaneen	tarjoajan	kanssa.		
	
Tilaajaa	 ja	 tarjoajaa	sitova	 tämän	tarjouspyynnön	mukainen	palvelun	 tuottamista	koskeva	sopimus	syntyy	
kirjallisen	sopimuksen	allekirjoittamisella.	Sopimus	voidaan	tehdä	aikaisintaan	14	päivän	kuluttua	hankin‐
tapäätöksen	tiedoksisaannista	edellytyksellä,	että	hankintapäätös	on	saanut	lainvoiman.		
	
Mahdolliset	 erimielisyydet	 pyritään	 ratkaisemaan	 ensisijaisesti	 keskinäisin	 neuvotteluin.	Mikäli	 neuvotte‐
luissa	 ei	 päästä	 yksimieliseen	 ratkaisuun,	 sopimuksesta	 aiheutuvat	 tai	 siihen	 liittyvät	 ristiriitaisuudet	 rat‐
kaistaan	 ensimmäisenä	oikeusasteena	 Satakunnan	käräjäoikeudessa,	 elleivät	ne	ole	muussa	 järjestyksessä	
käsiteltäviä.	
	
14.	Asiakirjojen	pätevyysjärjestys		
	
Mikäli	tarjouspyynnössä,	tarjouksessa	ja	sopimuksessa	on	keskenään	ristiriitaisia	tietoja,	asiakirjoja	nouda‐
tetaan	seuraavassa	järjestyksessä:		
1.	Hankintasopimus	liitteineen	
2.	Tarjouspyyntö	liitteineen		
3.	Tarjous	liitteineen	tarjouspyynnön	mukaisessa	laajuudessa		
	
15.	Sopimusmenettely	
	
Valituksi	tulleen	tarjoajan	kanssa	tehdään	hankintasopimus.		
	
Tarjoaja	 sitoutuu	 tarjouksellaan	 vastaamaan	 siitä,	 että	 hankinta	 täyttää	 tarjouspyynnössä	 esitetyt	 vähim‐
mäisvaatimukset	sekä	muut	tarjouksessa	annetut	sitoumukset	kaikilta	osin.	
	
Mikäli	palvelu	ei	täytä	sille	asetettuja	vähimmäisvaatimuksia,	on	kyse	olennaisesta	sopimusrikkomuksesta.	
Tällöin	tilaajalla	on	oikeus	purkaa	sopimus.		
	
Valitun	tarjoajan	kanssa	tehdään	kirjallinen	sopimus	ja	hankintasopimus	syntyy	vasta,	kun	sopimus	on	alle‐
kirjoitettu.	Tarjouspyyntöä	ja	tarjousta	käytetään	sopimuksen	teon	pohjana.		
	
Tilauksen	yhteydessä	 tilaaja	 ja	 tarjoaja	varmistavat	 yhteisen	käsityksen	 siitä,	mitä	 tarjousasiakirjojen	mu‐
kainen	hankinnan	sisältö	ja	laatu	käytännössä	tarkoittavat	sekä	määritellään	tarkemmin	mm.	toimintatapa.	
Toimeksiantoa	voidaan	tarvittaessa	laajentaa	tai	tehdä	jatkohankintoja.	

		
Osapuolilla	 on	 oikeus	purkaa	 sopimus	 kokonaan	 tai	 osittain,	 jos	 toinen	 osapuoli	 olennaisesti	 rikkoo	 sopi‐
musvelvoitteitaan	eikä	kohtuullisessa	ajassa	korjaa	laiminlyöntiään	kirjallisesta	huomautuksesta	huolimatta.	
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Kumpikaan	osapuoli	ei	saa	siirtää	tehtyä	sopimusta	kolmannelle	osapuolelle	ilman	toisen	osapuolen	kirjal‐
lista	suostumusta.	Osapuolet	sitoutuvat	siihen,	että	sopimuskauden	aikana	tapahtuvista	toiminnan	oleellisis‐
ta	muutoksista	(esimerkiksi	olennaisten	organisaatio‐	ym.	muutosten	johdosta)	ilmoitetaan	viipymättä	toi‐
selle	sopijapuolelle.	
	
16.	Palvelun	laadun	seuranta	ja	reklamaatiot		
	
Hankittavan	palvelun	laatutasoa	seurataan	säännöllisesti.	Tarjotun	ja	sopimuksessa	sovitun	palvelun	laatua	
arvioidaan	palvelulle	asetettujen	vaatimusten	perusteella.		
	
Mahdolliset	 reklamaatiot	 tarjoajan	 toiminnasta	 käsitellään	 ja	 ratkaistaan	 yhteistyössä	 tarjoajan	 ja	 tilaajan	
kesken.	Mahdollisiin	kanteluihin	ja	muistutuksiin	liittyvät	lausunnot	ja	selvitykset	kukin	on	velvollinen	toi‐
mittamaan	viipymättä.		
	
17.	Hankinnan	muut	ehdot		
	
Sopimusehtoja	voidaan	muutoinkin	myöhemmin	täsmentää	kirjallisilla	asiakirjoilla	edellyttäen,	että	ne	eivät	
ole	ristiriidassa	tässä	tarjouspyynnössä	mainittujen	hankinnan	ehtojen	kanssa.		
	
18.	Asiakirjojen	julkisuus		
	
Hankintaa	 koskevien	 asiakirjojen	 julkisuuden	 osalta	 noudatetaan	 lakia	 viranomaisten	 toiminnan	 julkisuu‐
desta	(621/1999)	siten	kuin	julkisista	hankinnoista	annetun	lain	(1397/2016)	138	§:ssä	säädetään.		
Tarjoajan	tulee	yksilöidä	 ja	merkitä	selkeästi	 tarjouksestaan	salassa	pidettävät	 liike	 ja	ammattisalaisuudet.	
Hinnat	eivät	kuulu	liikesalaisuuksien	piiriin.		
	
19.	Muut	ehdot		
	
Ksthky	pidättää	oikeuden	olla	hyväksymättä	mitään	annetuista	tarjouksista	perustelluista	syistä.	Ksthky	ei	
maksa	korvausta	tarjouksen	tekemisestä.		
	
	
Harjavallassa	25.10.2018		
	
	
	
Hanna‐Leena	Markki	
Kuntayhtymän	johtaja	

	

	

Liitteet:		Liite	1	Hankittavan	kohteen	tarjouslomake	(Hintaliite/laiteluettelo).	
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TARJOUSPYYNTÖ GERIATRIPALVELUN HANKINNASTA 

1. Taustatiedot 

Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky)  jäsenkuntia ovat Harjavallan  ja Kokemäen kaupungit 
sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Alueen väestöpohja on noin 30 400 asukasta.  

Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymällä on 30‐paikkainen terveyskeskussairaala Harjavallassa sekä 10 
hoitopaikkaa Eurajoen  terveyskeskussairaalassa.  Lisäksi  kotisairaalalla on  kaksi  toimipistettä:  yksi  toimipiste on 
Eurajoen terveyskeskussairaalassa  ja se toimii Eurajoen  ja Luvian alueella, toinen toimipiste sijaitsee Harjavallan 
terveysasemalla ja se toimii tällä hetkellä Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa. Kotisairaala vastaa tällä hetkellä 
enimmillään n. 10 yhtäaikaisen potilaan hoidosta.  

Tällä hetkellä  etäkontakteja  geriatrille  on n.  6000  vuodessa,  joista noin  1200  toteutuu  virka‐ajan ulkopuolella. 
Oston kokonaisarvo on tällä hetkellä vuositasolla n. 140 000 €.   

Hankinnan  tekemisessä noudatetaan  lakia  julkisista hankinnoista  ja käyttöoikeussopimuksista  (1397/2016)  sekä 
lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on 
ilmoitettu  16.11.2018  Hilma‐ilmoituspalvelussa  osoitteessa  www.hankintailmoitukset.fi  ja  kuntayhtymän  ko‐
tisivuilla www.ksthky.fi.  

2. Hankittava palvelu 
 
Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia geriatripalvelusta. 
Hankittava palvelu muodostuu seuraavista osista, jotka on kuvattu tarkemmin kohdassa 3. Palvelun kuvaus:  

A. Virka‐aikainen geriatripalvelu (virka‐aika on klo 08.00‐16.00 arkipäivinä) 
 

a. Geriatrin konsultaatiokierto tai kierto Harjavallan terveyskeskussairaalassa kahdesti viikossa 
b. Kotisairaalan vastuulääkärinä toimiminen  
c. Kotisairaanhoidon vastuulääkärinä toimiminen 
d. Kotisairaalan sairaanhoitajille 1,5h konsultaatioaika päivittäin arkipäivinä 
e. Geriatrisen poliklinikan ja muistipoliklinikan geriatrin etävastaanotto tai vastaanotto 
f. Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstön virka‐ajan konsultaatiot 
g. Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon kuntayhtymän  jäsenkuntien alueen asumisyksiköiden  ja koti‐

hoidon henkilökunnan konsultaatiot  
 

B. Virka‐ajan ulkopuolinen geriatripalvelu  

a. Geriatrin  konsultaatiot Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon kuntayhtymän  terveyskeskussai‐
raalan henkilöstölle 

b. Geriatrin konsultaatiot Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaalan hen‐
kilöstölle 

c. Geriatrin  konsultaatiot Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon  kuntayhtymän  ilta‐ajan  kiirevas‐
taanottoa pitävälle henkilöstölle 
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d. Geriatrin konsultaatiot Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon kuntayhtymän  jäsenkuntien asu‐
misyksiköiden, vanhainkotien ja kotihoidon henkilökunnalle 

 
Sopimuskausi on 1.1.2019 – 31.12.2020 + mahdollinen 1 optiovuosi (1.1.2021‐ 31.12.2021) + mahdollinen 1 op‐
tiovuosi (1.1.2022‐ 31.12.2022). Tilaaja tekee erilliset päätökset kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päät‐
tymistä mahdollisen optiovuoden käytöstä. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön 
tasolla koko sopimuskauden.  

3. Hankittavan palvelun sisällön kuvaus 

1) Kotihoidon, kotisairaanhoidon, vanhainkotien ja palveluasumisen geriatripalvelut 

a. Palvelu  tähtää  kotihoidon  asiakkaiden  ja  asumisyksiköiden  asukkaiden  terveydenhoitoon  tavalla, 
joka on proaktiivista ja ennakoivaa. Palvelu kattaa myös asiakkaiden ja asukkaiden sairaudenhoi‐
don aina diagnoosista hoitosuunnitelmaan sekä sen toteuttamiseen että seurantaan, mukaan lu‐
kien tarvittavat todistukset. 

b. Palvelua voidaan tuottaa tilaajan tarpeisiin parhaiten sopivalla tavalla sekä perinteisten puheluiden 
että videoneuvotteluyhteyden kautta.  Palvelua voidaan soveltuvin osin toteuttaa myös perintei‐
sinä kotikäynteinä ja kiertoina, mutta kattavia valmiuksia etälääketieteelliseen toimintaan edelly‐
tetään ja laadukkaasti toteutettu etäpalvelu katsotaan riittäväksi. 

c. Palveluntuottajan  on  käytettävä  kansalliset  ja  EU:n  lainsäädännön  edellyttämät  tietoturvavaati‐
mukset täyttävää, potilastietojen käsittelyyn tarkoitettua videoyhteyttä. Palveluun on lisäksi pys‐
tyttävä liittämään etädiagnostiikkaan soveltuvia välineitä kuten EKG ja etästetoskooppi.  

d. Palveluntuottajan  palvelusta  vastaavan  tulee  olla  geriatrian  erikoislääkäri.  Palveluntuottaja  voi 
käyttää tilapäisesti geriatrian erikoislääkärin ohjauksessa toimivaa vanhustenhoitoon perehtynyt‐
tä kokenutta yleislääkäriä.   

e. Palveluun  tulee kuulua alkukartoitus,  jossa käydään  läpi potilaan elämäntilanne,  sairaudet  ja  toi‐
mintakyvyn rajoitteet sekä mahdollisuudet toimintakyvyn kohentamiseksi. Lääkelistan päivittämi‐
nen ajantasaiseksi tietojärjestelmään sekä mahdollisten tunnistamattomien sairaudellisten tilojen 
havaitseminen ovat osa  alkukartoitusta. Alkukartoitus  tehdään  yhteistyössä Keski‐Satakunnassa 
toimivan  geriatrian  poliklinikan muistihoitajien  ja  geriatrisen  poliklinikkahoitajan  kanssa,  jotka 
työskentelevät KSTHKY:n palveluksessa. Etädiagnostisten välineiden tuoman tiedon, potilaalta  it‐
seltään, hoitajalta ja terveysaseman sairausasiakirjoista saatavien anamnestisten tietojen pohjalta 
potilaista luodaan lääketieteellinen hoitosuunnitelma, joka kirjataan sairauskertomukseen. Hoito‐
suunnitelma kattaa myös hoidon rajaukset.  

f. Kaikki sairauskertomuskirjaukset tehdään Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän asia‐
kasyhteisön käytössä olevaan potilastietojärjestelmään (tällä hetkellä Pegasos) mukaan lukien 
lääkelistojen tarkistukset. Samoin verikoe‐ ja tarvittavat kuvantamisen lähetteet sekä lausunnot 
tehdään kuntayhtymän omaan potilastietojärjestelmään niin, että ne ovat muiden hoitoon mah‐
dollisesti osallistuvien ammattilaisten käytössä reaaliaikaisesti. Erillinen palveluntuottajan potilas‐
tietojärjestelmän käyttö ei ole hyväksyttävää. Kaikki kontaktit tilastoidaan kuntayhtymän ohjei‐
den mukaisesti. 
 

g. Tarvittaessa  palveluntuottajan  lääkärin  toimesta  potilaan  hoidosta  on  keskusteltava  potilaan  lä‐
hiomaisen kanssa joko puhelimitse, videoneuvotteluteitse tai etätapaamisessa. Palveluntuottajan 
tulee tehdä omaisten kanssa yhteistyötä. 
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h.  Palveluntuottajan  tulee  suorittaa  vuosittain  asiakastyytyväisyyskyselyt  potilaille  sovittuaan  kun‐
tayhtymän  edustajien  kanssa  kyselyn  toteuttamistavasta  ja  laajuudesta.  Asiakastyytyväisyys‐
kyselyn tuloksia tulee käyttää hyväksi palvelun edelleen kehittämisessä. Kyselyn tulokset tulee ol‐
la myös tilaajan käytössä. 

i. Jokaisen palvelun piiriin kuuluvan potilaan asiat käydään palveluntuottajan toimesta läpi vähintään 
kerran kuudessa kuukaudessa. Tarpeen mukaan potilaan  terveydellisen  tilanteen vaatiessa poti‐
laan tilanne on arvioitava tiheämmin.  

j. Päivystävän lääkärin on oltava kotihoidon ja asumisyksikön henkilökunnan käytössä klo 08‐21 arke‐
na sekä viikonloppuisin klo 09‐21.   

 
2) Geriatrisen poliklinikan ja muistipoliklinikan geriatripalvelut 

 
a. Geriatrisella poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 60 vuotta täyttäneitä asiakkaita. Poliklinikalla tutki‐

taan ja hoidetaan pääasiassa muistisairaita potilaita. Geriatrisella poliklinikalla vastataan lisäksi 
kaikkiin niihin konsultaatiopyyntöihin, joita sinne ohjautuu kotihoidosta, hoivakodeista ja terveys‐
keskuksen muilta lääkäreiltä koskien potilaan kokonaisvaltaista hoidon tarpeen arviota.  Geriatri‐
sen poliklinikan ja muistipoliklinikan geriatripalvelut voidaan tuottaa etäpalveluna laadukkaita 
etäyhteysmenetelmiä käyttäen, mutta tilaaja hyväksyy myös tavanomaisena vastaanottona tuo‐
tettavan palvelun, mikäli palvelun tuottajalla on hyvät valmiudet myös etäpalveluiden tuottami‐
seen. 
 

b. Geriatrian poliklinikalla palveluntuottajan geriatrian erikoislääkäri toimii yhteistyössä muistihoitaji‐
en sekä geriatrisen poliklinikkahoitajan kanssa vakiintuneen hoitoprosessin mukaisesti osallistuen 
myös palvelun kehittämiseen. Osittain vuosittaiset kontrollit voidaan toteuttaa ns. paperikonsul‐
taatioina yhteistyössä kuntayhtymän muistihoitajien sekä geriatrisen poliklinikkahoitajan kanssa. 

 
c. Konsultaatiopalvelun tulee vastata poliklinikan potilaiden uusiin hoidollisiin haasteisiin 24 tunnin 

aikana. Tällä varmistetaan, että esimerkiksi muistisairaan potilaan ongelmien ratkaisuun puutu‐
taan ajoissa. Tämän tarkoituksena on välttää turhat osastohoitojaksot ja päivystyskäynnit ja mah‐
dollistaa kotona asumisen jatkuminen.  
 

d. Etäpalvelua on tuotettava myös videoneuvotteluyhteyden kautta, jotta saadaan aikaan autenttinen 
kohtaamistilanne niin lääkärin, potilaan, omaisten ja poliklinikan sairaanhoitajan kesken. Vi‐
deoneuvotteluteitse tapahtuvat poliklinikkatapaamiset potilaan ja omaisen kanssa toteutetaan 
viikoittain palvelun tilaajan tarvetta vastaten.  

 
e. Etäpalvelun tuottamisessa palveluntuottajan on käytettävä kansalliset ja EU:n lainsäädännön edel‐

lyttämät tietoturvavaatimukset täyttävää, potilastietojen käsittelyyn tarkoitettua videoyhteyttä. 
Palveluun on lisäksi pystyttävä liittämään etädiagnostiikkaan soveltuvia välineitä kuten EKG ja 
etästetoskooppi.  
 

f. Palveluntuottajan palvelusta vastaavan on oltava aina geriatrian erikoislääkäri.   
 

g. Kaikki sairauskertomuskirjaukset tehdään Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän asia‐
kasyhteisön käytössä olevaan potilastietojärjestelmään (tällä hetkellä Pegasos) mukaan lukien 
lääkelistojen tarkistukset. Samoin verikoe‐ ja tarvittavat kuvantamisen lähetteet sekä lausunnot  

 



          
  
     
 

Postiosoite  Puhelin  Sähköposti     Internet 
Koulukatu 2  (02) 677 3111  etunimi.sukunimi@ksthky.fi    www.ksthky.fi 
29200 HARJAVALTA    

Keski‐Satakunnan 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä 

tehdään kuntayhtymän omaan potilastietojärjestelmään niin, että ne ovat muiden hoitoon mah‐
dollisesti osallistuvien ammattilaisten käytössä reaaliaikaisesti. Erillinen palveluntuottajan potilas‐
tietojärjestelmän käyttö ei ole hyväksyttävää.  Kaikki kontaktit tilastoidaan kuntayhtymän ohjei‐
den mukaisesti. 
 

h.  Palveluntuottajan  tulee  suorittaa  vuosittain  asiakastyytyväisyyskyselyt  potilaille  sovittuaan  kun‐
tayhtymän  edustajien  kanssa  kyselyn  toteuttamistavasta  ja  laajuudesta.  Asiakastyytyväisyys‐
kyselyn tuloksia tulee käyttää hyväksi palvelun edelleen kehittämisessä. Kyselyn tulokset tulee ol‐
la myös tilaajan käytössä. 

i. Palveluntuottaja osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. 
 

3) Kotisairaalan ja terveyskeskussairaalan geriatripalvelut 
 

a. Kotisairaalan palvelun tavoitteena on, että mahdollisimman moni potilas kyetään hoitamaan mah‐
dollisimman tehokkaasti ja  inhimillisesti kotonaan tai siihen rinnastettavassa pitkäaikaisessa asu‐
misyksikössä tai vanhainkodissa. Tilanteen vaatiessa kotisairaalan potilas voidaan siirtää terveys‐
keskussairaalaan sairauden asianmukaisen hoidon sitä vaatiessa.  
 

b. Kotisairaalan ja terveyskeskussairaalan geriatripalvelut on kyettävä tuottamaan sekä kotisairaalaan 
että terveyskeskussairaalan osastolle videoneuvotteluyhteyden kautta.  
 

c. Kaikki sairauskertomuskirjaukset tehdään Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän asia‐
kasyhteisön käytössä olevaan potilastietojärjestelmään (tällä hetkellä Pegasos) mukaan lukien 
lääkelistojen tarkistukset. Samoin verikoe‐ ja tarvittavat kuvantamisen lähetteet sekä lausunnot 
tehdään kuntayhtymän omaan potilastietojärjestelmään niin, että ne ovat muiden hoitoon mah‐
dollisesti osallistuvien ammattilaisten käytössä reaaliaikaisesti. Erillinen palveluntuottajan potilas‐
tietojärjestelmän käyttö ei ole hyväksyttävää. Kotisairaalan hoitojaksoista on tehtävä asianmukai‐
set kirjaukset loppuarviotekstit mukaan lukien. Kaikki kontaktit tilastoidaan kuntayhtymän ohjei‐
den mukaisesti. 

 
d. Etäpalvelun tuottamisessa palveluntuottajan on käytettävä kansalliset ja EU:n lainsäädännön edel‐

lyttämät  tietoturvavaatimukset  täyttävää, potilastietojen  käsittelyyn  tarkoitettua  videoyhteyttä. 
Palveluun  on  lisäksi  pystyttävä  liittämään  etädiagnostiikkaan  soveltuvia  välineitä  kuten  EKG  ja 
etästetoskooppi.  

 
e. Palveluntuottajan palvelusta vastaavan on oltava aina geriatrian erikoislääkäri.  

 
f. Palveluntuottaja voi käyttää kotisairaalan  lääkärin palvelun  tuottamiseen  satunnaisesti geriatrian 

erikoislääkärin ohjauksessa toimivaa vanhustenhoitoon perehtynyttä kokenutta yleislääkäriä. 
 

g. Palveluntuottajan tulee varata terveyskeskussairaalan lääkärille säännölliset geriatrian erikoislääkä‐
rin etäkonsultaatioajat; vähintään tunti kahdesti viikossa. Äkillistä apua tarvittaessa erikoislääkä‐
rin on oltava terveyskeskussairaalan henkilökunnan konsultoitavissa klo 08‐21 arkena sekä viikon‐
loppuisin klo 09‐21. Terveyskeskussairaalan säännölliset konsultaatioajat voidaan toteuttaa myös 
tavanomaisina erikoislääkärin konsultaatiokiertoina etäyhteydellä tapahtuvan toiminnan sijaan.  
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h. Palveluntuottajan  tulee varata kotisairaalan hoitajalle säännölliset etäkonsultaatioajat arkipäivisin 
1,5 tunnin ajaksi. Äkillistä apua tarvittaessa erikoislääkärin on oltava kotisairaalan henkilökunnan 
käytössä potilaiden hoitoon klo 08‐21 arkena sekä viikonloppuisin klo 09‐21.    

 
i. Tarvittaessa potilaan hoidosta on keskusteltava  interaktiivisesti potilaan  lähiomaisen kanssa  joko 

puhelimitse tai etätapaamisessa kierron yhteydessä.  
 

j. Palveluntuottaja on velvollinen  seuraamaan hoidon  laatua mm. asiakastyytyväisyyskyselyin. Asia‐
kastyytyväisyyskyselyn  tuloksia  käytetään hyväksi palvelun edelleen  kehittämisessä. Kyselyn  tu‐
lokset tulee olla myös tilaajan käytössä. 

 
Yleiset vaatimukset:  
Palveluntuottaja vastaa etälaitteiden, tekniikan ja välineistön hankinnasta ja ylläpidosta. Palveluntuottaja on itse‐
näinen  toimija,  joka vastaa omista velvoitteistaan viranomaisille sekä palveluksessaan mahdollisesti olevien eri‐
koislääkärien palvelusuhteen ehdoista, tarvittavista työsopimuksista sekä palkkauksesta johtuvista sivukuluista ja 
kulloinkin säädetyistä veroista. 
 
Tilaajalla on työntekoon liittyvä työnjohdollinen oikeus ja vastuu. 

Muut vaatimukset, joista palvelun tarjoajan tulee esittää selvitys ja tiedot tarjouksessa: 
- Palvelu tulee tuottaa sujuvalla suomen kielellä 

- Tarjoajalla tulee olla riittävä kokemus; tarjoajan on ilmoitettava referenssinä vähintään kaksi (2) eri asia‐

kasyhteisöä, joihin on toimitettu vastaavanlaista palvelua ja palvelu on ollut asiakkaalla käytössä vähin‐

tään kuuden (6) kuukauden ajan.  

- Kehittämismyönteisyys ja ‐aktiivisuus 

- Nimetty vastuulääkäri, jolla on laillistetun geriatrian erikoislääkärin pätevyys 

- Nimetyn vastuulääkärin työssäolovuodet/erikoislääkäritutkintojen määrä 

- Keski‐Satakunnan alueen paikallistuntemus ja palvelujärjestelmän tuntemus  

- Tarjoajalla tulee olla nimettynä vastaava yhteyshenkilö, joka vastaa tarvittaessa tilaajalta tuleviin tiedus‐

teluihin 

- Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukainen ja sisällettävä kaikki pyy‐

detyt tiedot 

- Toimintavarmuuden takaamiseksi palveluntuottajan tulee kuvata tilaajalle, miten toiminnan jatkuvuus on 

varmistettu (esimerkiksi äkillisissä poissaolotilanteissa) 

 

4. Soveltuvuusvaatimukset 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittäviä taloudellisia, teknisiä 
tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.  
 
Tarjoajan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi alla mainitut selvitykset.  
 
Palveluntuottajalla  on  oltava  asianmukaiset  ja  tarpeelliset  vakuutukset  toiminnan  tuottamiseksi  asiakkaisiin  ja 
tilaajaan nähden.  
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Tarjoukseen liitettävät selvitykset (eivät saa olla 3kk:ta vanhempia):  
1. kaupparekisteriote 
2.  tiedot/selvitys ennakkoperintärekisterilain  (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin  ja  työnantajare‐
kisteriin sekä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä  

3. veroviranomaisen  todistus verojen maksamisesta  tai verovelkatodistus  ja selvitys siitä, että viranomaisen hy‐
väksymä maksusuunnitelma on tehty   

4. työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke‐ ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmak‐
sujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty  

5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  

6.  vakuutusyhtiön  todistus  työntekijöiden  vastuuvakuutuksesta,  potilasvakuutuksen  ja  toiminnan  vastuuvakuu‐
tuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista 
7. selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.  
 
Todistukset/selvitykset voi korvata yritystä koskevalla Tilaajavastuu.fi raportilla, joka sisältää kaikki tilaajavastuu‐
lain edellyttämät selvitykset.  
  
Vastaavat selvitykset tulee toimittaa myös alihankkijan/‐joiden osalta. 
 
Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon  ja  laatuun nähden taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen. Tar‐
joaja sitoutuu vuosittain pyydettäessä  toimittamaan  tilinpäätöstiedot edelliseltä  tilikaudelta  tai uuden yrityksen 
kohdalla antamaan selvityksen tilaajan hyväksymällä tavalla.  
 
Kohdat 2‐3. Palvelunkuvaus määrittelee keskeisimmät vaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä. Vaati‐
musten  täyttämättömyys on  tarjouksen hylkäysperuste. Vaatimukset koskevat palveluntuottajan perustietoihin, 
toimintaympäristöön,  hoitoon  ja  palveluihin  liittyviä  käytäntöjä  ja määrällisiä mitoituksia  sekä  järjestelmien  ja 
suunnitelmien olemassaoloa ja laatua. Hankittavan palvelun kokonaiskuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu 
kokonaisuudessa kohdassa 2 ja 3.  

Ulkomaisen  tarjoajan on  toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset  todistukset  ja selvitykset sijoittu‐
mismaansa  lainsäädännön mukaisella  rekisterinotteella  tai  vastaavalla muulla  todistuksella  tai muulla  yleisesti 
hyväksytyllä  tavalla,  kuten  antamalla  sijoittumismaan  lainsäädännön mukainen  valaehtoinen  tai  vakuutuksella 
vahvistettu ilmoitus.  
 
5. Hinnat  
 
Tarjoushinnat  tulee  ilmoittaa Virka‐ajan geriatripalvelun hinta kohta A: arvonlisäverottomana kiinteänä hintana 
(alennusprosentti vuosikattohinnasta 124 000 €) ja Virka‐ajan ulkopuoliset konsultaatiot kohta B: arvonlisäverot‐
tomana  €/konsultaatio  (alennusprosentti  kattohinnasta  38  €/konsultaatio).  Tarjoushinnat  ilmoitetaan  liitteenä 
olevalla tarjouslomakkeella.  
 
Vertailuhinta lasketaan muodostuneista alennusprosentin mukaisista hinnoista. Geriatrin konsultaatioiden vertai‐
luhinta lasketaan €/konsultaatio kertoimella 1200 konsultaatiota.   
 
Hinnan varaumia tai muita korvauksia matkakuluista, matka‐ajasta yms. ei hyväksytä.  
 
Tarjoushinnat tulee olla kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa tämän jälkeen kustannusten muu‐
tosta vastaavasti vuosittain, jolloin ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) vuoden pääs‐
tä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme  
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kalenterikuukautta ennen aiottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on yksilöitävä ne kustan‐
nustekijät,  johon hinnanmuutos perustuu  ja niiden  tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista ylei‐
seen  kustannustason  nousuun  ei  voida  pitää  hyväksyttävänä  perusteena  hinnan  korottamiselle.  Lähtökohtana 
hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa  voivat olla  tehdyt  työmarkkinaratkaisut  ja  lakimuutokset.  Todennettavissa 
olevaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen kalenterivuoden hintaan. 
 
6. Laskutus ja maksuehdot 
 
Palveluntuottaja  laskuttaa kuukausittain jälkikäteen virka‐aikaisen toiminnan kiinteällä kuukausihinnalla sekä vir‐
ka‐ajan ulkopuolisen toiminnan toteutuneiden konsultaatioiden mukaan. Lasku on toimitettava sähköisesti tilaa‐
jalle välittömästi kuukauden päätyttyä, viimeistään kuukauden 7. päivään mennessä.  
 
Maksuehto on 14 pv netto hyväksyttävän  laskun saapumisesta tilaajalle. Lisäksi palveluntuottaja  lähettää  laskun 
mukana kuukausiraportin mm. toteutuneesta palvelusta ja konsultaatioista.  Laskutus‐, toimitus‐ yms. lisiä ei hy‐
väksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 §:n 1 momentin (633/1982) mukainen. 
 
7. Tarjous  
 
Tarjoukseen tulee liittää tarjouspyynnön liitteenä oleva tarjouslomake (liite 1), johon tulee liittää pyydetyt selvi‐
tykset ja muut tarvittavat asiakirjat. 
 
Tarjouksen  tulee olla  tarjouspyynnön mukainen koskien niin  tarjoajan kelpoisuutta kuin hankinnan kohdetta  ja 
hankinnalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia  ja ehtoja. Tarjoaja  sitoutuu  järjestämään geriatripalvelun  tarjous‐
pyynnön  ja sen palvelunkuvauksen mukaisesti. Ksthky:llä on oikeus  luottaa siihen, että tarjoaja sitoutuu kaikkiin 
esitettyihin vaatimuksiin ja ehtoihin.  
 
Tarjouksen on oltava voimassa 31.3.2019 saakka. Kaikki tarjousasiakirjat tulee laatia suomen kielellä.  
 
Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous,  joka on 
tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.  
 
8. Alihankinta  
 
Tarjouksessa on yksilöitävä palveluntuottajan käyttämät alihankkijat. Kunkin alihankkijan suorittamat osuudet  ja 
työt on selvästi  ilmoitettava tarjouksessa  ja niiden tulee täyttää vaadittu  laatutaso. Tarjoaja vastaa mahdollisten 
alihankkijoiden  töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina  tilaajalle  toimii vain  tarjouksen  jättänyt  taho. Alihan‐
kinnassa on ketjutuskielto. 
 
9. Tarjouksen toimittaminen  
 
Tarjous pyydetään toimittamaan 30.11.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen  jälkeen  jätettyjä tar‐
jouksia ei oteta huomioon.  
 
Sitova suomenkielinen ja allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava sähköisesti osoitteeseen: 
harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi 
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10.  Lisätiedot  
 
Hankintaa  koskevat  tiedustelut  ja  tarkentavat  kysymykset  pyydetään  toimittamaan  sähköpostilla  osoitteeseen 
tuuli.kantola@ksthky.fi viimeistään 26.11.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. 
Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot.  
 
Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan ksthky.fi sivustolla viimeistään tiistaina 
27.11.2018. Samassa  yhteydessä  ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista  tarjouspyyntöön. Vain  kirjallisesti 
annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia.  
 
11. Tarjousten käsittely  
 
Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan tarjousten avaamisen jälkeen. Tarjouskilpailu ratkais‐
taan annettujen  tarjousten perusteella. Hankintapäätöksen  tekee KSTHKY:n yhtymähallitus. Optiovuosien mah‐
dollisesta käytöstä tilaaja tekee erilliset päätökset kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 
 
Tarjousten vertailu ja arviointi tehdään hankintalain mukaisesti seuraavasti:  
1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi  
2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  
3. tarjousten laatu ja edullisuusvertailu.  
 
12. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen, tarjoajan poissulkeminen sekä tarjousten tarkistaminen  
 
Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja,  joka ei täytä hankinta‐
lain 83 §:ssä todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja,  jolla ei ole teknisiä, taloudellisia  ja 
muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.  
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperus‐
te. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimak‐
sujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.  
  
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä  ja siinä esitettyjä vaatimuksia,  jotta tarjous pääsisi varsinaiseen tarjous‐
ten vertailuun. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Jos tarjous saapuu myöhästyneenä, se hylä‐
tään. 
  
13. Tarjousten vertailu 
 
Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjous‐
pyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Palvelun tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa hinnan painoarvo on 70 % 
ja laadun 30 %. Hintavertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan kaavalla 
(halvin hinta/tarjottu hinta) * 70. 
 
Hinnan  lisäksi valinnassa huomioidaan  laatutekijöinä palvelun ominaisuudet. Laatuarviointi muodostuu palvelun 
muista vaatimuksista perustuen arvioitsijoiden omiin kokemuksiin,  tarjouspyyntöön, palveluntuottajan esitte‐
lyyn sekä referenssiyhteisöiltä saatuihin tietoihin ja kokemuksiin. Maksimipistemäärä on 30 p. 
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Hinnan ja laatuarvioinnin vertailupisteet lasketaan yhteen ja suurimman yhteispistemäärän saanut tarjous voittaa 
tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimpana ratkaisuna. 
 
Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteena ovat  tarjouslomakkeella kirjattavat  tiedot. Hankintasopi‐
mus tehdään korkeimmat pisteet saaneen palveluntuottajan kanssa.  
 
Tilaajaa ja tarjoajaa sitova tämän tarjouspyynnön mukainen palvelun tuottamista koskeva sopimus syntyy kirjalli‐
sen  sopimuksen allekirjoittamisella.  Sopimus  voidaan  tehdä aikaisintaan 14 päivän  kuluttua hankintapäätöksen 
tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.  
 
Siltä osin kun hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä hankinnassa noudatetaan julkisten han‐
kintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) Hankintasopimus  laaditaan tarjouspyynnön pohjalta. Hankin‐
tasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.  
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tilaaja saa toistuvasti perusteltuja valituksia palveluntuottajan toimin‐
nasta tai palveluntuottaja laiminlyö toistuvasti tilaajan sopimuksen perusteella antamien, toimittamisen kannalta 
merkittävien ohjeiden noudattamista, eikä palveluntuottaja korjaa toimintaansa viipymättä saatuaan siihen tilaa‐
jalta kirjallisen kehotuksen. Lisäksi tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli palveluntuottajan verojen, sosiaali‐
turvamaksujen tai eläkevakuutusmaksujen maksamisessa tapahtuu laiminlyöntejä.  
 
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei 
päästä  yksimieliseen  ratkaisuun,  sopimuksesta  aiheutuvat  tai  siihen  liittyvät  ristiriitaisuudet  ratkaistaan  ensim‐
mäisenä oikeusasteena Satakunnan käräjäoikeudessa, elleivät ne ole muussa järjestyksessä käsiteltäviä. 
 
14. Asiakirjojen pätevyysjärjestys  
 
Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa  ja sopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjoja noudatetaan 
seuraavassa järjestyksessä:  
1. Sopimus liitteineen 
2. Tarjouspyyntö liitteineen  
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut)  
4. Tarjous liitteineen tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa  
 
15. Sopimusmenettely 
 
Valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa tehdään hankintasopimus.  
 
Sopimuskauden aikana yksittäistä  toimeksiantoa voidaan  tarvittaessa  laajentaa  tai  tehdä  jatkohankintoja. Sopi‐
muskauden aikana tilaajan toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kohtee‐
na  olevan  hankinnan  järjestämiseen,  laajentamiseen  tai  supistamiseen.  Tällöin  sopimusasiakirjoja  tarkistetaan 
tarvittavin osin, eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. 
 
Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vähim‐
mäisvaatimukset sekä muut tarjouksessa annetut sitoumukset kaikilta osin viimeistään sopimuskauden alkaessa.  
 
Mikäli palvelu ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia palvelukuvauksen mukaisesti, on kyse olennaisesta 
sopimusrikkomuksesta. Tällöin tilaajalla on oikeus purkaa sopimus JYSE 2014 Palvelut – ehtojen (kohta 13) mukai‐
sesti.  
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16. Vaitiolovelvollisuus ja ammattieettiset velvollisuudet  
 
Palveluntuottajaa sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, viranomaisten toiminnan julkisuudes‐
ta annetun  lain, asiakkaan asemasta  ja oikeuksista annetun  lain, muidenkin  lakien mukainen salassapito‐  ja vai‐
tiolovelvollisuus. 
 
Palvelutuottaja sitoutuu toimimaan voimassa olevien lakien ja kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten 
mukaisesti sekä noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia.  
 
Palveluntuottaja  sitoutuu  noudattamaan  henkilötietolakia  ja  Euroopan  tietosuoja‐asetusta.  Palveluntuottaja  si‐
toutuu noudattamaan KSTHKY:n  (rekisterinpitäjänä) antamia ohjeita  ja säädöksiä  tietoturvan  ja  tietosuojan mu‐
kaisesti.  Hankintasopimuksen  liitteenä  tulee  olemaan  tietosuojaa  koskevat  henkilötietojen  käsittelyn  ehdot  ja 
käsittelytoimien kuvaus. 
 
17. Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot  
 
Hankittavan palvelun  laatutasoa seurataan säännöllisesti. Tarjotun  ja sopimuksessa sovitun palvelun  laatua arvi‐
oidaan palvelulle asetettujen vaatimusten perusteella.  
 
Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään  ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan 
ja tilaajan kesken. Palveluntuottajalla on velvollisuus antaa pyydettäessä kirjallinen lisäselvitys annetusta hoidosta 
ja sen sisältämistä toimenpiteistä. Mahdollisiin kanteluihin ja muistutuksiin liittyvät lausunnot ja selvitykset kukin 
on velvollinen toimittamaan viipymättä.  
 
18. Hankinnan muut ehdot  
 
Sopimusaikana voidaan neuvotella muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat sopimuksen alkuperäiseen sisältöön, 
jos muutokset  johtuvat viranomaisten määräysten muuttumisesta  tai ennalta arvaamattomista  tekijöistä. Sopi‐
musehtoja voidaan muutoinkin myöhemmin täsmentää kirjallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että ne eivät ole risti‐
riidassa tässä tarjouspyynnössä mainittujen hankinnan ehtojen kanssa.  
 
19. Asiakirjojen julkisuus  
 
Hankintaa  koskevien  asiakirjojen  julkisuuden  osalta  noudatetaan  lakia  viranomaisten  toiminnan  julkisuudesta 
(621/1999) siten kuin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 138 §:ssä säädetään.  
Tarjoajan tulee yksilöidä ja merkitä selkeästi tarjouksestaan salassa pidettävät liike ja ammattisalaisuudet. Hinnat 
eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin.  
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20. Muut ehdot  
 
Ksthky pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Ksthky ei maksa 
korvausta tarjouksen tekemisestä.  
 
 
 
Harjavallassa 15.11.2018  
 
 
 
 
Hanna‐Leena Markki 
Kuntayhtymän johtaja 

 

 

 

 

Liite: Tarjouslomake 
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