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1. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  
                    

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

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

tomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallis-

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

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

taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

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

laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 

annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös tou-

kokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jäl-

keen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun 

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

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen 

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

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

linpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. 

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

tamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuk-

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

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

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

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

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

painotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä 

talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tili-

kauden tuloksen käsittelystä. 

 

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

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

päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymähallitus puolestaan vastaa kun-

tayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täy-

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

kastuslautakunta. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta ja sen edistämisestä 

vastaa yhteistoimintaelin. Tarkistettu perussopimus on tullut voimaan 1.1.2017 Eurajoen ja 

Luvian kuntaliitoksen vuoksi.  

1.1.1  Yhtymävaltuusto 

 
Vaalikaudelle 2017–2021 jäsenkunnat valitsivat yhtymävaltuustoon kustakin jäsenkunnasta 

neljä valtuutettua. Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston äänivalta jakautuu tasan jäsen-

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

villa olevien kesken.  

 

Valtuustokauden 2017- 2021 yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 

1.6.2017 alkaen ovat seuraavat: 

 

Jäsenet   Varajäsenet 

Eurajoki 

Isokorpi Kristiina  Tuominen Hanna 

Nurmi Mika pj.   Veijoaho Outi 

Tamminen Matti  Männistö Harri 

Vaitomaa Marja II vpj.  Lievonen Maija-Liisa  
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Harjavalta 

Kortelainen Outi (31.1.2019 asti) 

Tuomi Jenni (1.2.2019 alkaen)  Lindholm Päivi 

Ollila Hanna I vpj. (30.9.2019 asti) 

Uotila Jarmo I vpj. (1.10.2019 alkaen) Peltonen Jarno 

Rosendahl Tapio  Nummikari Reijo 

Uimonen Ari   Kuusisto-Lensineva Maija 

Kokemäki 

Grönroos Juhani   Mekkonen Saku 

Kuhlman Sanna   Seppälä Heidi 

Lähteenmäki Tuukka  Nurmi Olli 

Tuominen Eeva-Liisa  Kylä-Setälä Minna 

Nakkila 

Erkkilä Mervi   Johima Urho 

Heikkilä Hannu   Lankinen Satu 

Lukka Heli   Kim Su Ran 

Mäkilä Keijo   Ketola Markus 

 

Yhtymävaltuusto kokoontui vuonna 2019 yhteensä 3 kertaa.  

1.1.2 Yhtymähallitus 

 
Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen jäsenmäärä on yhteensä 8 jakautuen kunnittain 

seuraavasti: 

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

 

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

Eurajoki 

Sainio Tuula-Marja   Paunikallio Susanna 

Salonen Tomi   Peltola Harri  

Harjavalta 

Rosendahl Tapio vpj.  Uimonen Ari   

Mäkinen Aulis    Kuula Seija   

 Kokemäki 

 Sutinen Marjatta (23.11.2017 alkaen) Nevala Hannu    

 Korkeaoja Juha  pj.  Vähä-Ruka Juhani   

 Nakkila   

Robeva-Krasteva Olivera   Nummelin Arja  

von Frenckell Asta  Pentikäinen Niina  

 
Yhtymähallituksen tehtävistä, kokoontumisesta sekä toimivallan siirtämisestä määrätään tar-

kemmin hallintosäännössä. 

 

Yhtymähallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 7 kertaa. 

1.1.3 Tarkastuslautakunta 

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

tamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointitehtävästään tarkastuslauta-

kunta laatii vuosittain yhtymävaltuustolle osoitetun arviointikertomuksen. Tilintarkastajayhtei-

sönä valtuustokaudella 2017 - 2018 toimii BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana 

JHTT Hannu Laurila. 

 

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 4 kertaa.  

 

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

 

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

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

Salomäki Matti (Harjavalta)  Hakala Vesa (Harjavalta) 

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

    

Puolue Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tark.lautakunta

SDP 5 3 2

KESK 4 2 1

KOK 4 1 1

VAS.LIITTO 3 1 0

PS 0 1 0

Yhteensä 16 8 4  
 

1.1.4   Yhteistoimintamenettely 

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

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

edustajista. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset 

alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. 

 

   

 Yhteistoimintaelimen edustajat vuonna 2019: 

   

 Markki Hanna-Leena   puheenjohtaja, työnantajan edustaja 

 Kankare Anu    varapuheenjohtaja, jäsen (Super ry) 

 Koivusalo Satu   sihteeri 

 Kallio Mika   työnantajan edustaja 

 Oksa Jaana   työnantajan edustaja 

 Lehtonen Anne työnantajan edustaja, Jaana Oksan sijainen 

kokouksessa 1-2019 ja 2-2019 

 Ketola Tuija   jäsen (TEHY ry) 

 Järvenpää Sari   jäsen (JHL ry) 

 Lähteenmäki Airi jäsen, (JYTY ry) 

 Hakala Annaleena jäsen, (JUKO ry) 

 Sirpa Haviala  työsuojeluvaltuutettu 1-2019 kokouksessa 

 Saranen Tiina työsuojeluvaltuutettu 3-2019 kokouksesta 

lähtien 

 Pajunen Outi   työsuojeluvaltuutettu 

 Majuri Tuija   työsuojeluvaltuutettu 

  

 

 Yhteistoimintaelin kokoontui vuonna 2019 yhteensä 6 kertaa. 
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1.2 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa  

 

1.2.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus 

 
Vuonna 2019 valtakunnassa sote-uudistusta vietiin eteenpäin kahden eri hallituksen toimesta. Sote-uudistusta val-

misteltiin kevät 2019 täysipainoisesti kunnes Sipilän hallituksen ilmoitti 8.3.2019 hallituksen eroamisesta ja sote-

uudistuksen kaatumisesta. Vuoden 2019 lopussa ehdittiin aloittamaan valmistautuminen Marinin hallituksen Tule-

vaisuuden sote-keskus hankerahoitushakuun. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet valmistelun aloittamisesta sosiaa-

lipalveluiden järjestämisvastuun siirtämiseksi Ksthky:lle 1.1.2021 lukien. Valmistelu prosessi on käynnistetty ke-

sällä talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä. Lokakuussa 2019 valmistelu käynnistettiin ohjausryhmän asettami-

sella ja työskentelyn käynnistämisellä työryhmien kautta. 

  
Kertomusvuoden toimintakate oli 530 827 €. Toimintavuoden tulos oli ylijäämäinen 276 661,86 €. Suoritemäärät 

toteutuivat hieman arvioituun nähden pienempinä. Menokehitys ylittyi hieman arvioidusta (toteuma 101,6 %), 

vaikka se sisälsi mm. kuvantamistoiminnan liikkeenluovutuksen.  

 

Toiminnallista kehittämistä on viety eteenpäin: mm. tiimimallia on kehitetty avosairaanhoitoon, ensiavun tiimi-

mallista on saatu jo vakiintunutta toimintaa, maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille otettiin käyttöön kaikissa jäsen-

kunnissa ja päivystävän kotisairaanhoitaja työmalli otettiin käyttöön. Loppu vuonna taloustilannetta parannettiin 

koko henkilöstön voimin säästöohjelmalla, sillä syksyllä talouden toteuma näytti heikolta.   

 

Haluan kiittää koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja sitoutumisesta yhteisiin tuloksiin ja kehittämiseen. Yh-

teinen hyvä työ näkyy koko kuntayhtymän toiminnan kehittämisen suunnasta ja positiivisesta tuloksesta vuodelta 

2019. Yhteistyössä, luottamuksessa ja yhdessä tekemisessä on voimaa ja se näkyi hyvänä toimintana vuonna 2019.  

 

Harjavalta 26. päivänä helmikuuta 2020 

 

Hanna-Leena Markki 

kuntayhtymän johtaja 

 

1.2.2 Kehityskatsaus     

 

Valtiovarainministeriön loppuvuoden 2019 talouskatsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myön-

teiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina 

vuosina. Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa talou-

dessa on rakenteellinen alijäämä kasvaa ennusteen mukaan lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva ta-

louskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. Vien-

nin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansio-

tason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana, mutta hidastuu kuitenkin säästämisasteen noustessa. BKT kas-

vaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti 

Suomen vientiin. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden 

kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. 

Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajassa uudistuksessa ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmassa” asia-

kas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, 

suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palve-

luja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja. Tavoitteena 

on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta 

ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus, vahvistaa palveluiden monialai-

suutta ja yhteen toimivuutta sekä hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat. 

Loppu vuonna käynnistetyn Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen ja VM:n sote-palvelurakenne uudistuksen rahoi-

tushaun kautta pyritään puuttuvaan Satakunnan kehitettäviin kokonaisuuksiin kuten raskaan palvelurakenteen 

muuttamiseen, asukkaiden elintapa tottumusten muuttamiseen ja päihde ja mielenterveyspalvelujen muuttamiseen 

ennalta ehkäiseväksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien alentamisessa sekä toiminnan ja palvelujen ke-

hittämisessä keskeistä tulee olemaan sähköisen tiedonhallinnan ja palvelujen kehittäminen. Nykyiset asiakas- ja 
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potilastietojärjestelmät tukevat huonosti toimintaa ja sen kehittämistä. Kustannustehokas ja vaikuttava toiminta 

edellyttää uusia innovatiivisia toimintamalleja, siirtymistä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön, ole-

massa olevan tiedon nykyistä parempaa hyödyntämistä – tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa. 

Suurin hyöty uusista toimintajärjestelmistä tulee viiveettömästä ja ajantasaisesta tietojen käytöstä sekä järjestel-

mien käytettävyyden parantumisesta hoidon porrastuksessa. 

1.2.3 Keskeiset muutokset toiminnassa sekä arvio tulevasta kehityksestä 

VUODELLE 2019 ASETETUT PAINOPISTEALUEET 

 
a. Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen  

Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön to-

delliset tarpeet (tiedolla johtaminen) sekä toimintaympäristön tulevat muutokset (sote-lainsäädäntö). Kehit-

täminen pohjautuu hoitoprosessien sujuvoittamiseen ja yhteistyön lisäämiseen sekä toimialueen sisällä että 

palvelujen yhdyspinnoilla. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat:  

 

• Vastaanottopalvelujen sisällön kehittäminen ja saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on, että muu-

tokset toteutetaan pääsääntöisesti ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, uusilla palvelutuotannon jär-

jestämistavoilla sekä suunnitelmallisella, perustoiminnan tunnistetuista tarpeista lähtevällä sähköisten 

palvelujen ja uuden teknologian hyödyntämisellä asiakastyössä.  

• Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää hoitoprosessien saumatonta toimivuutta ja erit-

täin hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyötä. Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä pai-

nopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin ja tehostettuja kotikuntoutusjaksoja jatketaan.  

• Toimintatapoja uudistetaan ja palveluita sähköistetään hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisia mah-

dollisuuksia. 

• Kuvantamispalveluiden tarkastelu sote-uudistuksen mukaisesti. Neuvottelut kokonaisuudesta Sata-

diag:n kanssa sisältäen ajanmukaisen ja toimivan laitteistokokonaisuuden. Perusterveydenhuollon su-

juvien palveluiden taustalla on toimivat sairaanhoidollisten tukipalvelut. Kuvantamisen häiriöttömällä 

toiminnalla on oleellinen merkitys hoitoprosessien sujuvuuden kannalta.  

 

Mittarien toteuma 2019:  
- valinnanvapaus: tulijat 87 /lähtijät 40; nettovaikutus + 47 

- henkilöstömäärä 31.12.2019: 268 henkilöä (vakinaiset 214, määräaikaiset 54) 

- osaston kuormitus kuukausikeskiarvoista 79 %, kotisairaalan potilasmäärä kuukausikeskiarvoista 8,7 

- asiakaspalaute: asiakaspalautemittarin arvot – NPS-luku asiakaspalautteesta vuodelta 2019 oli 58, 

nousua edelliseen vuoteen verrattuna (arvo 53 vuonna 2018). Jonotusaikaan oltiin tyytymättömiä (32 % 

vastauksista) ja tyytyväisiä oltiin ammattitaitoon (53 % vastauksista). Kokonaisvastausmäärä oli 4522 

joulukuun loppuun mennessä. 

 

Sähköisen Omaolo-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa on valmisteltu. Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon 

sähköinen palvelu- ja asiointikanava tukee jatkossa kuntalaisia oma- ja itsehoidossa sekä ohjaa heitä tarvit-

taessa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Anonyymiä chat-palvelua pilotoitiin neuvolatoiminnassa. Chat-

palvelusta puuttui henkilökohtaisen tunnistautumisen mahdollisuus ja palvelu lopetettiin, koska käyttöä ei 

juurikaan ollut. Yhteydenottajat olisivat halunneet henkilökohtaista terveyspalvelua sähköisesti.  Vastaanot-

topalveluiden kehittämistyö on sujuvoittanut asiakaspalvelua ja lyhentänyt hoitoon pääsy aikoja. Kuvanta-

mispalveluiden liikkeenluovutus Satadiag:lle toteutui 1.4.2019. Hoitoprosessien ja yhteistyön kehittämistä 

sisältöjen osalta on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2. tehtäväalueittain. 
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Terveydenhuollon valinnanvapaus  
Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palve-

luistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain 

yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle ter-

veysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Vuoden 2019 alusta tilastoa on seurattu 

kuukausitasolla. 

 

 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 

Tulleet  3 5 8 10 8 10 1 6 11 9 4 12 

Lähteneet  5 6 1 2 0 3 3 6 2 10 1 1 

Nettovaikutus -2 -1 7 8 8 7 -2 0 9 -1 3 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohjatilasto ajalta 1.1.2014 – 31.7.2019 

 

    31.12.2018 31.3.2019 31.7.2019 30.9.2019 31.12.2019 

Tulleet  715 731 760 777 802 

Lähteneet  202 214 222 230 242 

Nettovaikutus 513 517 538 547              560 

 

 

 

Hoitotakuun toteutuminen 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla  

Keskimääräinen odotusaika 12/2019 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. 

Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon joulukuun lopussa on 10 vrk. Hoitoon pääsy aika on laskenut 

Kokemäen, Nakkilan Eurajoen ja Luvian terveysasemien osalta. Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemit-

tain seuraavasti: 

 

Harjavalta  13,4 päivää 

Kokemäki  13,7 päivää 

Nakkila  11,5 päivää 

Eurajoki  5,4 päivää  

Luvia 6,2 päivää 
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Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa 

Keskimääräinen odotusaika 12/2019 Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kii-

reettömään hoitoon on 12 viikkoa jokaisella terveysasemalla.  

 

Harjavalta  3 kuukausi 

Kokemäki  3 kuukausi 

Nakkila  3 kuukautta 

Eurajoki  3 kuukautta 

Luvia  3 kuukautta 

 

 

 b. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 
Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. 

Sote-uudistuksen mukaisesti 1.1.2020 tai myöhemmin toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnal-

lisen toiminnan piiriin. Muutoksessa olennaisinta on saada henkilöstö muutokseen mukaan siten, että muu-

tos toteutuu mahdollisimman hallitusti, suunnitellusti ja vaiheistetusti. Sote-uudistus koskee kaikkia; sekä 

julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelutyöntekijöitä.  

 

 Tuetaan henkilöstöä muutoksessa 

 Tiedotetaan asioista riittävästi 

 Pidetään yllä hyvää työnantajaimagoa 

 Tuetaan henkilöstön hyvinvointia 

 Tuetaan kuntayhtymän tehtävän mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä 

  

Mittarien toteuma 2019:  
- henkilöstön vaihtuvuus 31.12.2019: 13,08 (31.7.2019: 9,04) 

- sairauspoissaolot melko samalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna, vuonna 2019 7,66 % (vuonna 2018 

7,57 %) 

- kiinnostus avoimiin tehtäviin: tammikuu-joulukuu 2019 välisenä aikana avoimia toistaiseksi voimassa 

olevia tehtäviä/virkoja oli 13 kpl, joihin hakijoita oli yhteensä 33 

- koulutuksia yhteensä 174 henkilöllä joulukuun loppuun mennessä 

- työhyvinvointikysely toteutettiin 29.10.- 1.12.19 välisenä aikana. Mitä kuuluu –kyselyyn vastasi kaik-

kiaan 157 henkilöä (66 %). 

 

 

c. Yhteistyö kuntayhtymän alueella ja Sote-valmistelu 

 

Kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat tuottavat yhteistyössä asiakaslähtöisiä palveluja. Näin varmistetaan hoito-

prosessien toimivuus. Palvelukokonaisuutta kehitetään osaksi tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintajärjestelmää. 

 

Muutoksia suunnitellaan ja muutoksen vaikutusten arviointi toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-

työnä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon 

kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, rekrytointien pegasos käyttöoikeus). 

 

Satakunnassa organisoitumista jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntauudistuksen ja sote-

uudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta valmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna 2019. Väli-

aikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan sote-järjestämistä maakuntahallitukselle.  

  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja ter-

veyspalveluista. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Uudistuksen yhteydes-

sä tulee huolehtia, että kuntiin jää riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntemusta. Maa-

kuntien tehtävänä on tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ-

hön. Alueellisen yhteistyön tarve terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tulee entisestään korostumaan. 

 

Kuntayhtymä on mukana vuonna 2019 jatkuvissa Satasoten maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat pal-

velujen kehittämistyötä. Näitä ovat mm. Sata-Lipake, Vesote, Satakunto, Sataosaa, Satula, Satakunnan polut 

hoitoon ja kuntoutukseen sekä Neuvokas perhe -hankkeet. Lisäksi kuntayhtymä on mukana ikäihmisten 

hoidon kehittämisen I&O -muutosohjelmassa ja Yhteensä sata -hankkeessa, jonka päämääränä on innostaa 

henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa.  
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Selvitetään sosiaalipalvelujen kehittämistä jäsenkuntien kanssa integraation parantamiseksi. 

 

Mittarien toteuma 2019: Satasoten piloteissa mukana oleminen ja valmistelutyössä mukana olevien mää-

rä/kattavuus kuntayhtymässä  

 

Sote-uudistuksen valmistelu loppui Sipilän hallituksen ilmoittaessa 8.3.2019 hallituksen eroamisen ja sote-

uudistuksen kaatumiseen. Alku vuoden sote- ja maakuntavalmistelua on tehty, mutta maaliskuun alkupuo-

len jälkeen Satakunnan maakunta valmistelun projektitoimistoa ajettiin alas, sekä työryhmätyöskentely lo-

petettiin. Kehittäminen ja suunnittelu maakuntavalmistelun osalta päättyi maaliskuussa.   

 

Jäsenkuntien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Kehy-ryhmä eli kuntayhtymän johto ja jäsenkuntien perus-

turvajohtajat ovat kokoontuneet kuukausittain yhteistyöasioissa ja muutostarpeita on viety systemaattisesti 

eteenpäin. Yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken on tehty mm. nepsy-koulutuksen hankinnassa 

ja päihdehuollon prosessien parantamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilaselvitystä jäsenkuntien kanssa 

on käynnistelty.  

 

Satakuntaliitto toteutti keväällä kuntakyselyn. Kyselyn mukaan kuntien tahtona oli sote-uudistuksen jatko-

valmistelusta siten, että yhteistyötä jatketaan hankkeittain ilman hallinnollista organisaatiouudistusta tässä 

vaiheessa. Ministeriön julkaistaessa uuden hallituksen hankerahoitushaun marraskuussa 2019 Satakunnan 

sote-valmistelu käynnistettiin.   

 

Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkunnat ovat tehneet kesäkuussa hallitustasoiset päätökset valmistelun 

aloittamisesta sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämiseksi Ksthky:lle. Valmistelu prosessi on käyn-

nistetty kesällä 2019 talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä. Loka-marraskuussa 2019 valmistelu käynnis-

tettiin työryhmävalmistelulla. 

 

1.3 Henkilöstö  

 
Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2019 oli yhteensä 268 henkilöä (vakinainen henkilöstö 214 henkilöä ja 

määräaikainen 54 henkilöä). Luku ei pidä sisällään Eurajoen ja Luvian terveysasemien ulkoistettua toimintaa, 

josta huolehtii kilpailutuksen perusteella valittu toimija. 

 

 Virkojen / toimien muutoksista tehtiin v. 2019 päätöksiä seuraavasti: 

 

 toimistosihteerin virka (vak. nro 2021-23) lakkautettiin ja perustettiin palvelusihteerin toimi 

 

 

 Seuraavassa taulukko henkilöstömenojen kehityksestä 2008–2019.  



12 

 

 

 

Henkilöstökustannusten kehitys 2008-2018 (1000 €:na)

2oo8 2oo9 2o1o 2o11**) 2o12 2o13 ***) 2o14 2o15 2o16 2017 2018 2019

Palkat/palkkiot 9 285 9 697 9 680 9 732 10 690 11 788 11390 10942 10449 9936 9945 10078

Sivukulut 2 452 2 485 2 395 2 558 2 827 3 101 3017 2965 2919 2510 2460 2418

Yhteensä 11 737 12 182 12 075 12 290 13 517 14 889 14407 13907 13368 12446 12405 14515

Muutos % 3,8 -0,9 1,8 10,0 10,2 -3,2 -3,5 -3,9 -6,9 -0,3 17,0

**) Eurajoki kuntayhtymään (henkilöstö ulkoistettu)

***) Luvia kuntayhtymään, terveysaseman henkilöstö ky:ään
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Henkilöstötalouden tunnusluvuista tarkempi selvitys vuoden 2019 henkilöstöraportissa.  

 

1.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittämiseen vai-

kuttavista seikoista 
 

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

räykset mm. hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain 

mukaan tilintarkastajan tehtävistä säädetään 123 §:ssä, jossa mm. todetaan, että tilintarkastajan on tarkastetta-

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

koskevien säännösten soveltamisesta kuntayhtymään säädetään kuntalain 64 §:ssä. 

 

Kuntayhtymän riskienhallintatyö perustuu hallintosäännön lukuun 10 ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta.  

 

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

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

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

vyydestä. Vahinko- ja omaisuusriskit on ajantasaistettu säännöllisesti vuosittain.  

 

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

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

nan kehittämisen ja uuden valmistelutyön kesken. Sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti sote-palveluiden jär-

jestämisvastuu piti alun perin siirtyä maakunnille 1.1.2021. Maan hallituksen eron myötä 8.3.2019 sote-

uudistus kaatui. Loppu vuonna 2019 Satakunnassa käynnisteltiin uutta Sote-hankehaku valmsitelua. Toimin-

nallisista riskeistä suurimpana ovat henkilöstöriskit, hoito- ja toimintaprosessien riskit ja tietojärjestelmiä kos-

kevat riskit. 

 

Taloudelliset riskit tilinpäätöksen 2019 mukaisesti ovat vähäiset, sillä kuntayhtymän taseessa on ylijäämää ja 

lainakanta on pienentynyt sekä tilinkauden tulos toteutui ylijäämäisenä. Taloudelliset heilahtelut voivat kuiten-

kin olla vuosien välillä merkittäviä toiminnan volyymi, tuottojen logiikka ja aiempien vuosien tarkastelu huo-

mioon ottaen. 
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Vuoden 2020 alusta Eurooppaan tullut koronavirus (Covid19) epidemia muuttaa tulevan kauden toimintaa 

oleellisesti. Suomen hallituksen linjaus 12.3.2020 ja siirtyminen poikkeusoloihin ja valmiuslain piiriin 

18.3.2020 muutti oleellisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa. Kansalaisten sosiaalisten kontaktien vä-

hentäminen ja riskiryhmien suojeleminen on vaikuttanut palvelutuotannon suunnitteluun. Kuntayhtymä joutuu 

koronatilanteeseen varautumisessa lisäämään resurssia, tekemään tarvittavia hankintoja ja tilaratkaisuja. Toi-

minnallisesti kiireetöntä toimintaa on jouduttu vähentämään ja varautumista on tehostettu. Suoritemäärät tulee 

ainakin varautumisen ajalta laskemaan ja kustannukset lisääntyvät monilta osin. Lopullisia taloudellisia ja toi-

minnallisia vaikutuksia on varautumisvaiheessa vaikea arvioida. Epidemian on arvioitu kestävän ainakin ke-

sään 2020 asti. Koronaepidemian mahdollisen päättymisen jälkeen toiminnallisena haasteena tulee olemaan 

siirrettyjen ei-kiireellisten terveyspalveluiden työmäärän kasautuminen syksyyn. Henkilöstön jaksaminen poik-

keusoloissa toimimisessa ja resurssin riittäminen epidemian aikana on työvoimavaltaisella palvelualalla suurin 

riskitekijä. Maailmanlaajuisella koronatilanteella on vaikutuksia Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayh-

tymän sekä toimintaan että talouteen.     

 

 

1.5 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä  
 

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

tymässä toteutettu asianmukaisella tasolla ja vähintäänkin tyydyttävästi. 

 

Näkemystään yhtymähallitus perustelee seuraavilla seikoilla: 

Kuntayhtymän säännöt ovat pääosin ajan tasalla. Kuntayhtymän perussopimus on tarkistettu 1.1.2017. Uusi pe-

russopimus on keväällä 2020 kuntien käsiteltävänä. 

 

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

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

noudattaen.  

 

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

Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sisäisestä valvonnasta omalla 

tehtäväalueellaan.  

 

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

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

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

• talouden ja maksuvalmiuden seuranta 

• sopimusehtojen seuranta ja sopimusten päivittäminen 

• palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä sopimusehtojen seuranta 

• toimintojen ja prosessien seuranta ja arviointi 

• asiakaspalautteen seuranta  

• henkilöstötalouden tilan seuranta 

• työsuojelutoiminnan kehittäminen 

• tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen 

• osaamisen varmistaminen eri ohjelmien hankinnan yhteydessä 

• käyttöoikeuksien myöntäminen 

• terveysasemien palosuunnitelmien tarkistaminen 

• hyvän hallintotavan ja johtamisen kehittäminen 

 

   Kuntayhtymällä ei ole päätoimista sisäistä tarkastajaa. 

 

 

Vuonna 2019 on toteutettu useita toimenpiteitä osana riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä. Mm. 

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

on tarkennettu, valmiussuunnitelmaa on päivitetty, arkistointiohjeistojen päivittämistä tehty sekä asiakirjahal-

linnon toimintaohjetta on päivitetty. 

 

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

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

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

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

yhteistyö sekä Effica Lifecare päivittämisen ohjausryhmät jne.). 
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Henkilöstöriskien valvonta ja riskienhallinta on toteutettu toiminnassa olevien raporttien ja suunnitelmien mu-

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

teutetaan henkilöstöinfojen ja osastokokousten muodossa sekä henkilöstökäsikirjan jatkuvan päivittämisen ja 

ohjeistuksien päivittämisen myötä. 

 

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

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

 

Taloudellisten riskien riskienhallinta on päivittäisjohtamista organisaation eri tasoilla. Valvontaa suoritetaan 

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

osa vuosittaista prosessia talouden riskien hallinnassa. Yhtymähallitusta informoidaan suurempien hankintojen 

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

perussopimuksen mukaisesti ja yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta. Talousraportit viedään myös 

tiedoksi jäsenkunnille. Vuosittain laadittu kustannuslaskentaraportti on osa riskien hallintaa suoritehintojen 

laskennan osalta ja samalla pystytään vertailemaan jäsenkuntien välistä kustannusten jakaantumista. 

  

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

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

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

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

naisuuksiin liittyen ovat yhteisessä käytössä. 

  

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

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

rä on laskenut pitkällä aikavälillä. Oikaisuvaatimusten ja valitusten trendi on ollut laskeva pitkällä aikavälillä. 

Pääsääntöisesti valitukset on hylätty eri oikeusasteissa. Muutamia asioita on palautettu uudelleen käsittelyyn 

osin uusin tiedoin ja muutamassa on muutettu kuntayhtymän päätöstä.  
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Tietoturvariskien varalta kuntayhtymällä on henkilökuntaa varten tietoturvaohjeistus sekä ajantasaiset palo-

muurit ja virustorjuntaohjelmat. Voimassa olevat ohjeistukset ovat: 

 tietoturvapolitiikka (2013) 

 tietoturvaperiaatteet (2013) 

 tietoturvatehtävät ja tietoturvan organisaatio (2013) 

 tietoturvarikkomusten seuraamusasteikko (2013) 

 tietosuojan seuranta ja valvonta suunnitelma (2013) 

 käyttökatko-ohjeisto (2015) 

 opiskelijan salassapito-ohje (2015) 

  

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

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

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

tävät virustorjuntaohjelmat. 

 

 

1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus  
 

 

Henkilöstökuluissa kustannukset nousivat edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna 1,7 prosenttia.  

 

Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 267.499 €. 

 

Luottotappioita kirjattiin (vuosilta 2018 – 2019) yhteensä 125.850,49 €. 

 

Kuntayhtymän kokonaistulos oli yhteensä 276.661,86 €. Vuosikate oli 18,68 €/asukas. 

 

Rahoitustoiminnan nettokassavirta vuonna 2019 oli -1.469.741,18 €, kun se vuonna 2018 109.231,69 €. 

 

Lainakanta/asukas 31.12.2019 oli 1,92 €, kun se vuonna 2018 oli 4,84 €.  
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1.6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 

 

 
ei rajattuT ei rajattu ei rajattu 1 ei rajattu 

                                TULOSLASKELMA 1-12 / 2019   1-12 / 2018   

 TOIMINTATUOTOT     

 MYYNTITUOTOT 28 361 569,86 

 

27 196 153,89 

  MAKSUTUOTOT 2 525 939,36 

 

2 542 884,39 

  TUET JA AVUSTUKSET 79 247,72 

 

84 355,30 

  MUUT TOIMINTATUOTOT 221 885,56  200 700,82  

 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  31 188 642,50  30 024 094,40 

 TOIMINTAKULUT     

 HENKILÖSTÖKULUT 

      PALKAT JA PALKKIOT -10 077 709,73  -9 944 797,25  

 HENKILÖSIVUKULUT 

 

 

  

 

 ELÄKEKULUT -2 053 054,50  -2 110 785,96  

 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -365 353,84  -349 410,06  

 PALVELUJEN OSTOT -12 613 281,76 

 

-12 066 586,38 

  AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 640 487,39 

 

-2 476 318,60 

  AVUSTUKSET -1 700 091,59 

 

-1 642 251,62 

  MUUT TOIMINTAKULUT -1 207 836,53  -1 177 792,53  

 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  -30 657 815,34  -29 767 942,40 

      

 TOIMINTAKATE        530 827,16        256 152,00 

      

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT     

 MUUT RAHOITUSTUOTOT 24 407,06 

 

26 987,60 

  KORKOKULUT -905,38 

 

-999,39 

  MUUT RAHOITUSKULUT -10 168,48  -10 666,32  

 RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT 
YHTEENSÄ 

 13 333,20  15 321,89 

      

 VUOSIKATE  544 160,36  271 473,89 

 POISTOT JA ARVONALENTUMISET     

 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS-
TOT 

 

-267 498,50 

  

-271 473,89 

 TILIKAUDEN TULOS  276 661,86  0,00 

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  276 661,86  0,00 

        

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT   

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,7 100,9 

Vuosikate/Poistot, % 203 100 

Vuosikate euroa/asukas 19 9 

Asukasmäärä 29 135 29 574 
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1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut  

   
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY 

 

 

RAHOITUSLASKELMA 1-12/2019 

 

 

                               
      2019   2018 

TOIMINNAN RAHAVIRTA     

  VUOSIKATE 544 160,36 544 160,36 271 473,89 271 473,89 

INVESTOINTIEN  RAHAVIRTA     

  INVESTOINTIMENOT -116 168,69 

 

-279 506,74 

    PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVU-
TUSTULOT 

31 353,64 -84 815,05 0,00 -279 506,74 

       

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  459 345,31  -8 032,85 

       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     

 LAINAKANNAN MUUTOKSET  

 

 

    PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -87 272,74 -87 272,74 -87 272,74 -87 272,74 

 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET  

 

 

    TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUU-
TOKSET 

-4 333,11 

 

-69 036,01 

    VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 2 332,18 

 

6 950,03 

    SAAMISTEN MUUTOS 276 384,87 

 

87 232,23 

    KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS  -1 656 852,38 -1 382 468,44 171 358,18 196 504,43 

       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  -1 469 741,18  109 231,69 

       

RAHAVAROJEN MUUTOS  -1 010 395,87  101 198,84 

            

           

RAHAVARAT 31. 12. 404 016,91  1 414 412,78  

1. 1. 1 414 412,78 -1 010 395,87 1 313 213,94 101 198,84 

           RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT  2019  2018 

Toiminnan ja investointen rahavirran kertymä 5 vuodelta, €  3 831 652,00  4 449 507,20 

Investointien tulorahoitus, %  468,4  97,1 

Laskennallinen lainanhoitokate  69,0  14,4 

Lainanhoitokate  7,1  3,1 

Kassan riittävyys, pv  5  17 

Asukasmäärä  29 135  29 574 
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1.6.3 Rahoitusasema ja sen muutokset  

                   
  TASE 1-12/2019 12/2019 12/2018 

 VASTAAVAA     

 PYSYVÄT VASTAAVAT     

   AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 46 927,58 53 141,11 

     AINEETTOMAT OIKEUDET 46 927,58 53 141,11 

       1005 Tietokoneohjelmistot 46 927,58 53 141,11 

   AINEELLISET HYÖDYKKEET 2 752 105,21 2 928 575,13 

     MAA- JA VESIALUEET 8 998,05 8 998,05 

       1100 Maa- ja vesialueet 8 998,05 8 998,05 

     RAKENNUKSET 2 140 703,15 2 298 048,24 

       1115 Hallinto- ja laitosrakennukset 2 140 703,15 2 298 048,24 

     KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 596 621,58 579 512,99 

       1131 Kadut,tiet ja sillat 420 462,01 456 930,19 

       1140 Johtoverkostot ja laitteet 88 931,59 100 641,85 

       1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai 87 227,98 21 940,95 

     KONEET JA KALUSTO 5 782,43 42 015,85 

       1171 Sairaala- ja terveydenhuollon 5 202,83 40 419,68 

       1172 Muut koneet ja kalusto 579,60 1 596,17 

   SIJOITUKSET 20 951,48 20 951,48 

     OSAKKEET JA OSUUDET 20 951,48 20 951,48 

       1208 Muut osakkeet ja osuudet 4 500,00 4 500,00 

       1212 Muut osakkeet ja osuudet 16 451,48 16 451,48 

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 819 984,27 3 002 667,72 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT     

   VAIHTO-OMAISUUS 141 573,31 143 905,49 

     AINEET JA TARVIKKEET 141 573,31 143 905,49 

       1505 Keskusvarasto/TK 141 573,31 143 905,49 

   SAAMISET 3 666 346,43 3 942 731,30 

     LYHYTAIKAISET SAAMISET 3 666 346,43 3 942 731,30 

       MYYNTISAAMISET 3 255 918,82 3 462 824,75 

       1738 Myyntisaamiset jäsenkunnalta 2 736 582,02 2 939 076,96 

       1740 Myyntisaamiset muilta 518 817,40 523 747,79 

       1741 Myyntisaamiset muu 519,40 0,00 

       MUUT SAAMISET 211 156,56 245 445,11 

       1806 Arvonlisäveron palautus verott 211 156,56 226 151,89 

       1810 Muut saamiset 0,00 19 293,22 

       SIIRTOSAAMISET 199 271,05 234 461,44 

       1826 Muut siirtosaam. muilta 111 059,79 147 593,99 

       1828 Muut siirtosaamiset kunnalta 88 211,26 86 867,45 

   RAHAT JA PANKKISAAMISET 404 016,91 1 414 412,78 

       1911 Harjavallan taloustoimisto 100,00 100,00 

       1930 Osuuspankki Harjavalta 366 370,44 1 369 340,25 

       1931 Osuuspankki Kokemäki 0,00 9 756,91 

       1932 Nordea 37 546,47 25 591,43 

       1933 Danske Bank 0,00 9 624,19 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 211 936,65 5 501 049,57 

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 031 920,92 8 503 717,29 
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VASTATTAVAA  2019  2018 

OMA PÄÄOMA     

  PERUSPÄÄOMA 1 234 201,67 1 234 201,67 

      2000 Peruspääoma 1 234 201,67 1 234 201,67 

  MUUT OMAT RAHASTOT 16 451,48 16 451,48 

      2015 Sijoitusrahasto 16 451,48 16 451,48 

  EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 547 134,43 1 547 134,43 

      2040 Edellisten tilikausien yli-/al 1 547 134,43 1 547 134,43 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 276 661,86 0,00 

        Tulostilit 276 661,86 0,00 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 074 449,44 2 797 787,58 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT     

  VALTION TOIMEKSIANNOT 52 331,04 56 664,15 

      2320 Muut valtion toimeksiantojen p 52 331,04 56 664,15 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 52 331,04 56 664,15 

VIERAS PÄÄOMA     

  PITKÄAIKAINEN 18 636,30 55 909,04 

    LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL 18 636,30 55 909,04 

      2410 Lainat kotimaisilta talletuspa 18 636,30 55 909,04 

  LYHYTAIKAINEN 3 886 504,14 5 593 356,52 

    LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. 37 272,74 87 272,74 

      2515 Lyh.osuudet rahoitus- ja vakuu 37 272,74 87 272,74 

    LYHYTAIKAISET OSTOVELAT 1 440 993,72 1 487 781,19 

      2538 Lyhytaik. ostovelat kunnalta 9 334,64 9 209,12 

      2549 Lyhytaik.ostovelat muille 1 431 659,08 1 478 572,07 

    MUUT VELAT 334 689,62 489 618,80 

      2557 Ennakonpidätysvelka 205 411,08 224 797,74 

      2558 Sosiaaliturvamaksuvelka 5 991,62 7 340,85 

      2559 Tulojen selvittelytili 474,90 736,07 

      2561 Ostoreskontran välitili 496,00 0,00 

      2563 Puolueverot 730,80 0,00 

      2564 Jäsenmaksut 5 619,52 6 310,19 

      2600 Kuel-eläkemenoperusteinen eläk 33 362,45 3 667,50 

      2601 KuEL-varhemaksut 0,00 6 595,97 

      2602 Kuel-työntekijän eläkemaksut 0,00 60 439,01 

      2603 Kuel-työnantajan palkkaperuste 0,00 138 122,18 

      2607 Työttömyysvakuutusmaksut, työn 34 902,78 977,08 

      2608 Tapaturma- ja työttömyysvak.ma 47 700,47 0,00 

      2700 Palkkojen selvittelytili 0,00 40 632,21 

    SIIRTOVELAT 2 073 548,06 3 528 683,79 

      2575 Siirtyvät korot muille 176,65 285,14 

      2580 Lomapalkkajaksotus 1 783 809,80 1 689 452,40 

      2588 Muut siirtovelat muille 204 395,61 23 205,14 

      2589 Muut siirtovelat kunnalle 85 166,00 1 815 741,11 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 905 140,44 5 649 265,56 

              

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 031 920,92 8 503 717,29 
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TASEEN TUNNUSLUVUT 2019 2018 

Omavaraisuusaste, % 43,7 32,9 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,5 18,8 

Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa 1015 983 

Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas 35 33 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 15,6 21,6 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa 1 824 1 547 

Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas 63 52 

Lainakanta 31.12., 1000 euroa 56 143 

Lainakanta 31.12., euroa/asukas 2 5 

Lainasaamiset, 1000 euroa 0 0 

Asukasmäärä 29 135 29 574 
 

   

 

1.7 Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot 

  

KUNTAYHTYMÄN  KOKONAISTULOT JA -MENOT 
  Ulkoinen 1000 €:na 

   

    TULOT € MENOT  € 

Toiminta 
 

Toiminta 
    Toimintatuotot 31 189    Toimintakulut 30 658 

   Verotulot 0     - Valmistus omaan käyttöön 0 

   Valtionosuudet 0    Korkokulut 1 

   Korkotuotot 0    Muut rahoituskulut 10 

   Muut rahoitustuotot 24    Satunnaiset kulut 0 

   Satunnaiset tuotot 0    Tulorahoituksen korjauserät 
    Tulorahoituksen korjauserät  

 
       Pakollisten varausten muutos 

       - Pysyvien vastaavien 
 

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

        hyödykkeiden luovutusvoitot 0         - Pysyvien vastaavien  
 Investoinnit 

 
           hyödykkeiden luovutustappiot 0 

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investoinnit 
    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu-

lot 31    Investointimenot 116 

Rahoitustoiminta 
 

Rahoitustoiminta 
    Antolainasaamisten vähennykset 0    Antolainasaamiset lisäykset 0 

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 87 

   Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0    Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 

   Oman pääoman lisäykset 0    Oman pääoman vähennykset 0 

Kokonaistulot yhteensä 31 244 Kokonaismenot yhteensä 30 872 

    Erotus  372 
  Tarkistus rahoituslaskelmaan  

   Muut maksuvalmiuden muutokset 1382 
  Kassavarojen  muutos 1010 
  Erotus 372 
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1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen 
 

Kuntalain 115 §:n mukaan yhtymähallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsit-

telystä. Vuodelle 2020 kohdistuva, yllättävä maailmanlaajuinen koronaepidemia tuo mukanaan talouden ja toi-

minnan vaikutuksia, nämä seikat huomioiden esitetään vuoden 2019 ylijäämän siirtämistä taseeseen.   

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2019 ylijäämäinen tulos yhteensä 276.661,86 € 

siirretään omaan pääomaan, tilikauden yli/alijäämätilille. 
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 

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

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

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

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

veydenhuollon vaikean henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu turvautumaan yksittäisiin ostopalveluhammaslääkä-

reihin. 

 

Ennaltaehkäisevän perusterveydenhuollon toiminta on perustunut valtakunnallisiin terveyden edistämisen suun-

nitelmiin sekä osaksi myös omassa toiminnassa esille tulleisiin kehittämistarpeisiin. 

 

Osaamistasoa on kehitetty asiantuntijahoitajajärjestelmää kehittämällä ja täsmentämällä henkilöstön koulutuksen 

vuosittaisia painopistealueita sekä parantamalla prosessien toimivuutta. Toiminnan painopisteen suuntaaminen 

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

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

veyskeskussairaalan paikkaluvun vähentämistä sekä kehitetty edelleen uusia kokeilussa olevia kotiin annattavia 

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

vaikuttavuutta sekä taloudellisten tavoitteiden saavutettavuutta. 

 

Erikoislääkärijohtoisen toiminnan myötä kuntayhtymä pystyy osaltaan vaikuttamaan jäsenkuntien terveyden-

huollon kokonaiskustannuksiin.   

 

2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla toteuma 1 - 12 

2.2.1 Hallinnon ja talouden tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, 

siivouspalvelut, välinehuolto sekä varastotoiminta), toimistopalvelu (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hal-

linnon palvelut (potilasasiamies, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) sekä luottamuselinhallinto 

(yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin).  

 

 TAVOITTEET: 

1. Asiakaspalvelun kehittäminen 

1. Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran valinnan palveluissa 

2. Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-ohjelmissa 

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

le 

4. Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen 

5. Muistutusten ja kanteluiden kehityksen seuraaminen ja reagointi tarvittaessa 

2. Toimivat ja tehokkaat tukipalvelut 

1. Arkistointisuunnitelman kehittäminen ja jalkauttamisen jatkaminen eri toiminnoille.  

2. Ostolaskujen kierron seuranta 

3. Kerätyn asiakaspalautteen perusteella kehitetään annettuja tukipalveluja (ravintohuolto, siivous, huolto, atk-

palvelut ja toimistopalvelut) ydintoiminnoille 

3. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 

1. Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota. Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin, mm. tyky-

setelit; yhteisöllinen harrastustoiminta. 

2. Kehityskeskustelut 

3. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet 

Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet 

4. Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle ja poistumisharjoitukset 

5. Tehtävät selvitykset digitaalisista/sähköisistä palvelimista ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto 

6. Säännölliset johdon henkilöstöinfot osana oman organisaation viestintää ja Satasote-muutosten osalta ajan-

tasainen tiedottaminen 

7. Muutosjohtamisen tuki, viestintä, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen 

 

 

 

  



23 

 

 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019 

 

Järjestelyerää koskevat neuvottelut saatiin valmiiksi keväällä. Satasoten muutosjohtamisvalmennus esimiehille 

toteutui kaksi kertaa tammi-helmikuussa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2019-2020 laadittiin ke-

vään aikana. Liikkeenluovutusneuvottelut Satadiag/röntgentoiminnot sekä yhteistoimintamenettely toteutettiin 

tammikuussa ja helmikuussa yhtymähallitus päätti liikkeenluovutusasian röntgentoimintojen siirtymisestä Sata-

diagille 1.4.2019 alkaen. Työterveyshuollon osalta käytiin liikkeenluovutusneuvotteluja kevään aikana, mutta ne 

päättyivät tuloksettomina johtuen liikkeenluovutuksen saajan toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto päätti 

19.9.2019/§ 10 kilpailuttaa oman työterveyshuollon palvelukokonaisuuden myymisen ulkopuoliselle toimijalle 

ja kilpailuttaa työterveyshuoltopalveluiden tuottamisen sekä järjestämisvastuun että kuntayhtymän henkilöstön 

osalta. 

 

Kuntayhtymän henkilöstökerho huolehtii henkilökunnan virkistystoiminnasta tukemalla yksilöllistä sekä yhtei-

söllistä harrastustoimintaa. Yhteisöllisenä toimintana henkilökunnalle on tiistaisin järjestetty liikuntaryhmiä sekä 

keväällä virkistysilta ja marraskuussa pikkujoulut. Yksiköllisenä toimintana työhyvinvoinnin tukemiseksi henki-

lökunnalle jaettiin toukokuun lopussa tyky-setelit. 

 

Kevään ja syksyn henkilöstöinfossa jokaisella terveysasemalla käytiin läpi tilinpäätösasioita, maakunta- ja sote-

uudistuksen valmistelun lopettamista, hyvää asiakaspalvelua, talousarviota 2020, Omaolo-toimintamallia, työ-

hyvinvointikysely, tietosuoja-asioita ja ajankohtaisia asioita henkilöstön kanssa. 

 

Kuntayhtymä toteutti loppuvuonna työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä Mitä kuuluu–työhyvinvointikyselyn. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 157 henkilöä (66 %). Kehityskeskustelun kertoi käyneensä 59,9 % vastanneista vii-

me vuoden aikana.  

 

Koulutuksissa oli käynyt yhteensä 174 henkilöä joulukuun loppuun mennessä, koulutusten kestot vaihtelivat 1-

14 päivän välillä. 

 

Kuntayhtymän keskeisten toimintojen turvanäkemyksiä edustaa tietoturvatyöryhmä, jonka asettaa kuntayhtymän 

johtaja. Tietototurvatyöryhmään kuuluvat vähintään tietoturvavastaava, tietosuojavastaava ja potilastietojärjes-

telmistä vastaavat. Tietoturvatyöryhmä vastaa yhdessä tietoturvavastaavan kanssa tietoturvan kehittämisestä ja  

toimeenpanon valmistelusta. Tietoturvatyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. 

 

Kuntalain 122 § mukaiset hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kaudelle 2019 – 2021 (+ optiot -22, -23 ja -24) 

kilpailutettiin kevään aikana. Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valittiin tarjouskilpailun perusteella BDO 

Audiator Oy (Yhtymävaltuusto 22.5.2019/§ 7).  

 

Potilasasiamiespalvelut hankitaan kuluvan vuoden osalta yksityiseltä palveluntuottajalta. 

 

Toimintaa ja taloutta koskevaa riskikartoitusta varten laadittiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan katsaus, 

johon koottiin tärkeimmät tehdyt toimenpiteet ja tulevat valmistelut riskienhallintaan liittyen (Yhtymähallitus 

12.6.2019 § 41) 

 

Tukipalveluiden osalta ict-palveluissa tapahtui vuonna 2019 muutoksia järjestelmissä sekä henkilöresursseissa, 

mitkä molemmat kuormittivat ICT-palveluja. Näitä olivat mm. virtuaaliympäristön uusimisen aiheuttama järjes-

telmien toimivuuden turvaaminen, suun terveydenhuollon Lifecare päivitykset, talous- ja sosiaalipalvelujen tie-

tokantapalvelimen päivitys, Windows 7 ja Windows Server 2008 tuen päättymiseen, ohjelmatukien kallistumi-

nen sekä vuoden aikana keskeiseksi nousseisiin tietoturvaongelmiin varautuminen. Atk-tuen henkilöstövaihdok-

set vaikuttivat myös osaltaan tukipalvelun kokonaistehokkuuteen. Huollon osalta kuntayhtymän kiinteistön pe-

rushuollot on toteutettu ja korjauksia tehty. Vainajien kylmiöpaikkoja on lisätty tk-sairaalan yhteyteen ja pien-

saneerausta on tehty tk-sairaalan omaistentilojen osalta sekä lääkkeenjakohuoneessa kalustomuutoksia toimin-

nan ja tilojenkäytön tehostamiseksi. Lääkärin vastaanoton ilmoittautumistilat muutettiin Harjavallan ja Nakkilan 

tk:ssa toimivammiksi sekä tietosuojan kannalta turvallisemmiksi. Kameravalvontaa on lisätty Kokemäen ja 

Nakkilan terveysasemille turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi yhteistyötä on tehty vammaispalvelun kanssa ko-

tien muutostöiden suunnitteluissa ja toteutuksissa sekä Vinnaren työpajan kanssa kuntouttavan työtoiminnan 

työkokeilujen muodossa erilaisissa huolto- ja varastopalveluissa. Lisäksi röntgenin saneeraus on toteutettu aj. 

13.5.- 20.6.2019 Satadiag:n uuden laiteasennuksen osalta. Siivous- ja ruokahuolto ovat toteutuneet suunnitellus-

ti, vaikka sijaisten saaminen on ollut haastavaa. Kuntayhtymä valmisteli syksyllä siirtymistä Sarastia Oy:n vuok-

ratekstiili sopimukseen, minkä seurauksena suojavaatteiden toimittaja vaihtui vuoden 2020 vaihteessa. Ravinto-

huolto kokeili uusi teemapäiviä toiminnassaan, mitkä onnistuivat hyvin. Myös ravintohuollon asiakaspalaute on 

ollut hyvää sekä henkilökunnalta että ateriapalveluasiakkailta. 
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Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tp 2019 N%tp18/19 N%ta19/tp19

Luottamuselinhallinto yht. 56 700 79 184 87 069 65 017 -17,9 -25,3

Valtuusto 8 615 4 924 8 443 5 758 16,9 -31,8

Tark.lautakunta 13 053 11 790 14 529 8 950 -24,1 -38,4

Yhtymähallitus 28 113 50 485 32 920 24 185 -52,1 -26,5

Yht.toim.menettely 6 918 11 985 32 200 26 124 118,0 -18,9
 

 

 

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tp 2019 N%tp18/19 N%ta19/tp19

Hallinnon ja tal. Ta yht. 4 584 198 4 536 348 4 809 478 4 637 433 2,2 -3,6

  Ravintohuollon palvelut 833 366 834 581 942 737 856 587 2,6 -9,1

  Huollon palvelut 1 423 641 1 425 124 1 411 907 1 412 307 -0,9 0,0

  Toimistopalvelut 1 570 391 1 547 413 1 624 708 1 594 109 3,0 -1,9

  Muut hallinnon palvelut 479 249 469 091 578 726 516 344 10,1 -10,8

Poistot 277 552 260 140 251 400 258 089 -0,8 2,7  
 

 

2.2.2. Avohoidon tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: alueellinen avohoito (lääkärinvastaanottotoiminta, 

neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto), keskitetty avohoito (päivystys, röntgen 31.3.2019 saakka, fysioterapia, 

työterveyshuolto sekä erikoislääkärijohtoinen toiminta) 

 

 TAVOITTEET: 

1. Tärkeimpien terveysongelmien toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen 

1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toimintamalleja koko tehtäväalueella yhteistyössä maakun-

nallisten hankkeiden toimijoiden kanssa 

2. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (verkko-

/mobiilipohjaiset menetelmät) 

2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista  

1. Kartoitetaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat ja otetaan heille käyttöön omahoita-

ja/omalääkärimalli. Omahoitaja/omalääkäri paneutuu laaja-alaisesti asiakkaiden yksilöllisen hoitosuun-

nitelman laatimiseen 

2. Yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-

suunnittelua tukeva toimintamalli vastaanottotyöhön ja vakiinnutetaan sosiaaliohjausta terveysasemilla 

3. Kustannusvaikuttavat ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut Työnjaon kehittäminen  

1. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja omahoidon merkityksen korostuminen 

2. Käypä hoito-suosituksien noudattaminen 

3. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen  

4. Erikoisosaamisen hankkiminen tarvittaessa ostopalveluilla 

5. Tietotekniikan ja tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen 

4. Hyvinvoinnin edistäminen avopalveluissa 

5. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa ja ollaan aktiivisesti mukana maakunnallisissa 

hankkeissa 

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

moniammatillisessa yhteistyössä.  

5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen 

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

2. Liikuntaneuvojan vastaanotto ja yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoi-

men kanssa niin, että asiakkaan hoitoketju saadaan joustavasti siirrettyä kuntien peruspalveluihin 

3. Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta 

6. Työterveyshuollon kehittäminen 

1. Keskitytään työkyvyn ylläpitoon, työn terveysvaarojen arviointiin ja työkyvyn alenemisen tunnistami-

seen. 

7.  Erikoislääkärijohtoinen toiminta 

1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähipalveluna 

2. Vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon 
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3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla 

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

jatkokuntoutuspaikkaan 

5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä erityisesti lastenneurologin, jäsenkuntien sosiaalityöntekijöiden sekä 

koulupsykologin kesken 

6. Lastenneurologin vastaanottojen 2018 alkanut kokeilu jatkuu 

9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä 

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

2. Lisätään kotisairaanhoitajien ja kotisairaalan sairaanhoitajien konsultaatioita ja päivystyksellisiä koti-

käyntejä 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019 
 

Avohoidon suoritteista sekä lääkäri- että hoitajasuoritteet ovat toteutuneet alle arvioidun mukaisesti tarkastelu-

jakson aikana. Tähän vaikuttaa mm. se, että tarkastelukausi 1-9/2019 on ollut rauhallinen infektiosairauksien 

osalta.  Lisäksi vastaanoton toimintamallien muutos etenee lisäten hoitajien työn vaikuttavuutta joka suunnitel-

lusti vähentää jonkin verran lääkärikäyntien määrää. Vastaanoton toimintatapojen muutos ja alkuvuoden hyvä 

lääkäritilanne nopeuttivat alkuvuonna kiireettömään hoitoon pääsyä. Ajalla 1-9/2019 keskimääräinen hoitoon 

pääsy aika 8,9 vrk (1-3/2019 8,5 vrk ja 1-7/2019) 9,7 vrk).  Koko tarkastelujaksolla kiireettömään hoitoon pääsy 

on ollut keskimäärin 13,9 vrk Harjavallan lääkärinvastaanotolle, 10,5 vrk Kokemäen lääkärinvastaanotolle ja 7,1 

vrk Nakkilan lääkärinvastaanotolle hoitotakuun lakisääteisen rajan ollessa 90 vrk.  

 

Ensiavun tiimin toiminta on vakiintunut. Hoitopolkukuvausten päivittämistä on jatkettu ja astmapotilaan hoito-

polku on nyt kuvattuna. Käypä hoito-suosituksien noudattamista parannettiin laatimalla vastaanottotyöhön kir-

jalliset ohjeet esim. korvatulehduksen ja flunssan hoitoon.  

Korvaushoidossa olevien potilaiden kuntoutumisen edellytyksiä ja lääkehoidon turvallisuutta on parannettu 

aloittamalla viikonloppujen valvotut lääkejaot myös Harjavallan terveysasemalla. Lisäksi käyttöön on otettu pit-

kävaikutteinen injektiovalmiste, joka vapauttaa aikaa valvonnasta varsinaiseen päihdehoitotyöhön. Viikonloppu-

jako on toteutettu lääkärinvastaanoton ja osaston yhteistyönä. Toimiva viikonloppujako helpottaa potilaiden hoi-

toa ja kotilääkeoikeuksien ansaitsemiseen liittyvien sääntöjen luomista.  

Lääkärinvastaanotolla on yhteistyössä koko henkilöstön kanssa suunniteltu uutta tiimityötoimintamallia, joka 

osaltaan tukee sähköisen Omaolo-palvelun käyttöönottoa. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen erityispätevyys 

on nyt yhdellä hoitajalla, kaksi hoitajaa on aloittanut koulutuksen. 

 

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille otettiin käyttöön kaikissa jäsenkunnissa. Perhesuunnitteluneuvolan käyntien 

määrä kasvoi n. 23 % tarkoittaen 45–100 käynnin lisäystä yksikkökohtaisesti.  

Kouluikäisistä lapsista tavoitetaan lähes kaikki. Kouluilla koulupäivän aikana toteutettuihin 5.- ja 8. -

luokkalaisten laajoihin terveystarkastuksiin osallistui vain 65–80 % vanhemmista. Vanhempien osallistuminen 

terveysasemalla toteutettuihin tarkastuksiin, joita järjestettiin myös virka-ajan ulkopuolella, oli aktiivisempaa 

(85–90 %). Ensimmäiselle luokalle tulevien lasten terveystarkastuksissa vanhempien osallistumisprosentti oli 

100. Keväällä järjestetyn kuntayhtymän ja jäsenkuntien sivistystoimen yhteisen kokouksen tavoitteena oli sopia 

selkeät käytännöt ja toimintamallit yhteistyötä edellyttävien toimintojen osalta (mm. suun terveydenhuollon ja 

kouluterveydenhuollon hyvät yhteistyökäytännöt) ja keskustella mahdollisista palvelutasomuutoksista. Koke-

mukset yhteistyökokouksesta olivat myönteisiä ja vastaavaa yhteistyötä toivottiin jatkettavan jäsenkuntien eri-

tyispiirteet huomioiden.   

Lastenneuvolatoiminnassa on aloitettu isäneuvolat. Ryhmäneuvola isille korvaa kuuden kuukauden ikäisen vau-

van käynnin. Tavoitteena on huomioida isät entistä enemmän neuvolatoiminnassa, vahvistaa isyyttä ja mahdol-

listaa vertaistuki jakamalla kokemuksia ja arjen tilanteita.  

Terveydenhoitajat ovat olleet mukana erilaisissa alueemme terveyttä edistävissä tempauksissa ja tapahtumissa, 

valtakunnallisessa Lue lapselle -kampanjassa ja mm. sairaanhoitopiirin painonhallintaan liittyvissä hankkeissa. 

Harjavallassa terveydenhoitajan vastaanottoa kokeiltiin Vinnaren työpajalla. Tavoitteena oli yhteistyön ja asiak-

kaiden osallistumisen parantaminen. Teknisten haasteiden vuoksi terveystarkastustoiminta palautui terveysase-

malle. Hyväksi koettua yhteistyötä asiakkaan, työpajan ja muiden työllistymispalvelujen kesken päätettiin jatkaa 

kuukausittaisina tiimivastaanottoina. Erinomaisena koettua työpajalla toteutettua psykiatrin ja fysiatrin yhteis-

vastaanottoa jatketaan edelleen. 

Alueen asukkaiden toivomaa CHAT-palvelua pilotoitiin. Kokemusten mukaan avoin keskustelukanava ei ole 

riittävä, vaan toiveena olisi henkilökohtaisempi palvelu. Neuvolan vuoden 2018 asiakaspalautekyselyn tulokset 

valmistuivat toukokuulla. Kuntayhtymän tulokset ovat samansuuntaisia kuin valtakunnalliset tulokset. Perheet 

kiittelivät ammattitaitoista toimintaa ja neuvolasta saamaansa tukea. Palautteissa toivottiin parempaa imetystu-

kea ja sähköisiä palveluja. Sähköisen asioinnin ja etenkin sähköisen ajanvarauksen kerrottiin toimivan huonosti.  
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Fysioterapiapalvelujen kysyntä on ollut arvioitua suurempaa. Ymmärrys palvelujen merkityksestä osana potilai-

den kokonaisvaltaista hoitoa on lisääntynyt. Tavoitteena on ollut palvelujen liittäminen kuntoutujan hoitoproses-

siin ja kiinteäksi osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kasvaneeseen kysyntään on vastattu tilapäisellä lisäre-

surssilla. Fysioterapeutin suoravastaanotto on alooitettu Harjavallan terveysasemalla. Alaselkäoireisten potilai-

den lisäksi vastaanotto laajeni olkapääoireisiin potilaisiin. Toiminta tuo kustannussäästöjä, koska asiakkaan ei 

tarvitse jonottaa ensin lääkäriin lähetteen saamiseksi ja sen jälkeen erikseen fysioterapiaan. Liikuntaneuvojan 

toiminta on vakiintunut ja kuntayhtymän toimintamallia on esitelty valtakunnallisissa tapahtumissa.  

  

Suunterveydenhuoltopalvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan melko hyvin tarkastelujakson aikana. Tarkas-

telujakson aikana kiireettömään suun terveydenhuoltoon odotusajat olivat keskimäärin kolme kuukautta. Tam-

mikuussa suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään tehtiin suuri päivitys (Efficasta Lifecareen). Käyt-

töönotto sujui ilman suurempia ongelmia. Suun terveydenhuollossa otettiin samalla Kanta-yhteys käyttöön. Pit-

kiä työvapaita ja sairauspoissaoloja on ollut keskimääräistä vuotta enemmän, mikä on vaikuttanut sijaisten käyt-

töön sekä osin myös toiminnan sujuvuuteen, suoritteisiin ja hoitoon pääsyyn. Työnjakoa on edelleen kehitetty, 

mikä näkyy hammashoitajakäyntien kasvuna viime vuoteen verrattuna (+12 %), vastaavasti hammaslääkäri-  ja 

suuhygienistikäyntejä oli yhtä paljon kuin viime vuonna. 

 

Työterveyshuollon palvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta seuraavaan uudelleenorganisointiin liittyvää selvitystyö-

tä on jatkettu. Syksyn aikana on valmisteltu kilpailutusta koskien työterveyshuollon palvelukokonaisuuden 

myyntiä ulkopuoliselle toimijalle. Työterveyshuollon lääkäriresurssia on tarvittaessa täydennetty lääkärinvas-

taanotolta. Painotusta KELA I käynteihin on pyritty lisäämään valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

 
 2019     2018 2017  

työpaikkaselvitykset               

lääkärit  3           2 8  

työterveyshoitajat 100       120 117  

työfysioterapeutti 18          33 38  

terveystarkastukset    

lääkärit 664        723 623  

työterveyshoitajat 1383      1104 919  

työfysioterapeutti 386        470 556  

psykologi 202         109 91  

työterveysneuvottelut    

lääkärit 84         76 72  

työterveyshoitajat 102       108 123  

sairaanhoitokäynnit    

lääkärit 3868        4699 4681  

työterveyshoitajat 1105       1268 1575  

 

Röntgenpalvelut siirtyivät liikkeenluovutuksena SataDiagille 1.4.2019. Liikkeenluovutuksen valmistelu eteni 

suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä.  Myös röntgenlaitteiden uusiminen ja tilojen saneeraus toteutuivat suunni-

tellussa aikataulussa. Sekä potilasturvallisuus että henkilöstön työtyytyväisyys ovat parantuneet tilojen ja laittei-

den päivityksen myötä. 

 

Erikoislääkäritoiminnassa uusinta palvelua on lastenneurologin erikoislääkärin toiminta. Kokemukset palvelusta 

ovat erittäin myönteisiä ja yhteistyö kuntayhtymän sisällä sekä kuntien työntekijöihin on ollut tiivistä. Tarve las-

tenneurologin varsinaiselle erikoislääkärivastaanotolle ja moniammatilliselle työskentelylle on osoittautunut 

vuoden kuluessa ennakoitua suuremmaksi ja vastaanotolle on heinäkuulla ollut n. 2kk jono. Erikoislääkärire-

surssin siirto koululääkärin työstä varsinaiseen erikoislääkärin vastaanottotyöhön on parantanut hoitoon pääsyä. 

Lastenneurologin vastaanoton tarve sekä geriatrin ja psykiatrin erikoislääkärityön tarve ovat olleet ennakoitua 

suurempia. Erikoislääkärisuoritteiden toteuma on 107 %. Uutena toimintana yhteistyössä Satakunnan sairaan-

hoitopiirin ja Harjavallan kaupungin kanssa aloitettiin kerran kuukaudessa toteutuva fysiatrin ja psykiatrin sekä 
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kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien moniammatilliset yhteisvastaanotot vajaakuntoisille työnhakijoille. Toi-

minta on kokemuksen perusteella erittäin tuloksellista ja asiakaskeskeistä vähentäen olennaisesti potilaiden hoi-

don pirstaloitumista sekä epätarkoituksenmukaista ja kustannustehotonta palveluiden käyttöä lisäten siten teh-

dyn työn kustannusvaikuttavuutta. 

 

AVOHOIDON KUSTANNUKSET:  
 

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tp 2019 N%tp18/19 N%ta19/tp19

Avohoidon ta yht. 14 387 752 15 046 289 14 449 332 14 843 839 -1,3 2,7

  LVO + päivystys 5 012 038 5 076 612 5 231 590 5 147 125 1,4 -1,6

  Neuvola 2 038 873 2 063 663 2 168 077 2 093 693 1,5 -3,4

  Hammashuolto 3 013 656 2 962 837 3 137 743 3 000 945 1,3 -4,4

  Laboratorio 1 110 424 1 183 569 1 051 500 1 095 924 -7,4 4,2

  Röntgen 346 908 329 116 365 317 462 007 40,4 26,5

  Fysioterapia 510 875 561 883 557 234 584 432 4,0 4,9

  Työterveyshuolto 953 842 838 095 600 711 806 251 -3,8 34,2

  Erikoislääkäripalvelut 1 461 808 2 025 640 1 337 160 1 636 027 -19,2 22,4

Tutkimustoiminta 0 4 874 0 17 435 257,7

Poistot 10 843 11 334 5 500 9 409 -17,0 71,1

 *)Rakennusten poistot sis.huollon poistoihin

 

.2.3 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue 

Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaala-kotisairaalatoiminnan. Terveyskeskussairaa-

lassa on Harjavallassa 30 ja Eurajoella 10 akuuttisairaansijaa. 

 

TAVOITTEET: 

1. Hoidon porrastuksen ja rajapintakäytäntöjen kehittäminen 

1. Toimitaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon vä-

lillä ilman rajapintoja 

2. Yhteistyön jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon ja jäsenkun-

tien sosiaalitoimen kanssa 

3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen 

tukemiseksi. 

4. Tehostetut kotikuntoutusjaksot 

 

2. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen 

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

2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 

3. Potilaan ja omaisten osallistaminen hoidon suunnittelussa 

4. Vastuuhoitajamallin kehittäminen 

3. Vanhuspalveluiden kehittäminen 

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

työssä alueen sosiaalitoimen kanssa 

4. Kotihoidon laajentaminen 

1.  Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä kotisairaalan, terveyskeskussairaalan 

ja kotisairaanhoidon sekä alueen kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa 

 

5. Saattohoidon edelleen kehittäminen 

1. Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden 

mm. sairaanhoitopiirin kanssa 

2. Kuntayhtymän alueen päivitetyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja 

toimintaa kehitetään edelleen 

3. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus turvataan 

4. Kehitetään kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon poliklinikan yhteistyötä 
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Mittarit: Osaston hoitopäivät ja –jaksot 

Kotisairaalan käyntimäärät 

Hoitoisuusluokka 

Keskimääräinen hoitoaika, Hoitajamitoitus ja kuormitusprosentti 

NPS asiakaspalaute 

 

  TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019 

 

1.1.–31.12.2019 kuormitusprosentti Harjavallan osastolla on ollut 78,6 (keskimäärin 23,6 potilasta) ja Eurajoen 

osastolla 78,8 (keskimäärin 7,9 potilasta). Hoitojaksojen pituus on Harjavallan osastolla ollut keskimäärin 6,4 

päivää ja Eurajoen osastolla 7,9 päivää.  

 

 

 

Harjavallan osastolla on hoidettu useita saattohoitoja. Palaute on ollut erinomaista. Omaiset ovat olleet aktiivi-

sesti mukana hoidossa. Omaisille tarkoitettu lepohuone osastolla on valmistunut. Kaksi osaston sairaanhoitajaa 

on aloittanut palliatiivisen hoidon erikoistumisopinnot. 

 

Potilashoidossa tarvittavia apuvälineitä on uusittu ja lisätty. Potilassiirtojen Ergonomiakortti-koulutukset on 

aloitettu. Koulutuksessa on määritelty fyysisten riskien hallintaan sekä potilaiden perusliikkumisen avustamisen 

turvalliseen hallintaan vaadittu tieto-taito -taso, jonka koulutukseen osallistuja todentaa näyttökokeella. 

 

Epidemiat kuormittivat helmi-maaliskuussa. Hoivapalveluissa asetettiin varotoimia konsultoimatta Satasairaalan 

infektioyksikköä. Kotiutushoitajan tehtävä on ollut hyvin haastava ja merkittävä. Jatkohoitojen sujuvassa toteut-

tamisessa (mm. intervallijaksot) on ajoittain ollut huomattavia kuntakohtaisia eroja. Jonotusaika on saattanut 

kestää jopa yli kuukauden. Siirtoviivemaksuja tuli maalis-huhtikuulla. Loma-ajan tauko Tekoja-tiimin toimin-

nassa vahvisti käsitystä, että Tekoja-tiimillä on huomattava vaikutus joustaviin ja nopeisiin kotiutuksiin.  

Keväällä Satasairaalan kanssa yhteistyössä käyttöön otettu Uoma-palvelu on osoittautunut hyvin toimivaksi ja 

erityisesti kotiutushoitajan työtä helpottavaksi. Palvelun avulla potilassiirtojen organisoinnista poistetaan aikaa 

vievä soitteluketju ja potilassiirtoja organisoidaan käyttäjäystävällisen mobiili- ja web-palvelun kautta. 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta tehtiin ennalta ilmoittamaton satunnaistarkastus Harjavallan osastolle 

kesäkuulla. Välitön tarkastuspalaute kertoi osaston resurssien ja toimintatapojen olevan asianmukaisia. Lopulli-

nen tarkastuskertomus saatiin alkuvuonna 2020. 

 

Tammi–syyskuun aikana Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan alueella kotisairaalan päivittäinen potilasmäärä on 

edelleen vaihdellut suuresti ollen minimissään yksi potilas ja maksimissaan 19 potilasta. Kuukausittain tarkastel-

tuna päivittäisissä keskimääräisissä potilas- ja käyntimäärissä ei ole yhtä suurta vaihtelua. 

 

 

 

 

 Terveyskeskussairaala 

 Harjavallan osasto (30 ss) Eurajoen osasto (10 ss) 

 kuormitus% pot. keskim. keskim. hoitoaika (pv) kuormitus% pot. keskim. keskim. hoitoaika (pv) 

tammikuu 71,3 21,4 5,5 85,8 8,6 8,4 

helmikuu 85,4 25,6 5,7 95,4 9,5 10,9 

maaliskuu 90,2 27,0 6,2 89,7 9,0 10,7 

huhtikuu 85,1 25,5 6,0 96,0 9,6 10,9 

toukokuu 75,6 22,7 6,0 89,7 9,0 6,8 

kesäkuu 74,7 22,4 6,2 72,0 7,2 6,4 

heinäkuu 68,9 20,7 5,6 59,4 5,9 5,9 

elokuu 80,8 24,2 6,5 52,9 5,3 6,0 

syyskuu 80,0 24,0 7,6 83,0 8,3 8,7 

lokakuu 80,2 24,1 7,1 72,3 7,2 7,6 

marraskuu 73,2 22,0 7,5 72,7 7,3 7,4 

joulukuu 79,3 23,8 7,6 79,4 7,9 7,6 
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Ruuhkahuipuista on selvitty kohdentamalla tilapäisesti kotisairaalan, osaston ja kotisairaanhoidon joustavaa ja 

ammattitaitoista hoitajaresurssia joko osastolle tai kotisairaalaan kuormitusta vastaavasti.  

 

Osastonlääkärin säännölliset kierrot Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan tehostetun palveluasumisen yksiköissä 

toteutuivat keväällä. Palveluasumisen asukkaiden kokonaisvaltainen terveyden arviointi sekä ennakoivien hoito-

suunnitelmien laatiminen saatiin pääsääntöisesti toteutettua Harjavallassa ja Nakkilassa. Ennakoivien hoitosuun-

nitelmien ja hoidon linjausten kirjaaminen on vähentänyt varsinkin virka-ajan ulkopuolista konsultaatiotarvetta 

sekä sairaalasiirtoja. Kuitenkaan geriatrian erikoislääkärin konsultaatiot eivät ole vielä tarkastelujaksolla vähen-

tyneet ennakoidusti, mikä näkyy avohoidossa erikoislääkärisuoritteiden toteumassa. Tavoitteena oli selvittää ko-

keilun kautta, kyetäänkö toiminnan kohdentamisella asumisyksiköihin painamaan Harjavallan osaston paikkalu-

kua alemmas siten, että vanhan nk. C-siiven tilat riittäisivät osaston käyttöön. Tarkastelujakson kokemuksen pe-

rusteella tämä ei vaikuta mahdolliselta. 

 

Päivystävä kotisairaanhoitaja -toimintakokeilu alkoi tammikuun lopulla Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilas-

sa. Lääkärikonsultaatioissa pilotoitiin etälaitteita, joista kuitenkin teknisten haasteiden vuoksi luovuttiin. Potilaat 

ohjautuvat nyt kotihoidosta entistä paremmin oikeaan aikaan oikeaan hoitopaikkaan. EKG-tutkimusten Nea-link 

sähköinen tietojärjestelmä on otettu myös kotisairaanhoidon käyttöön. Kokemäen kaupungin kotihoidon alku-

vuoden henkilöstövajeeseen vastattiin nopeasti lisäämällä sisäisin järjestelyin resursseja Kokemäen kotisairaan-

hoitoon. Pegasos Mukanan raportointimahdollisuuksia on hyödynnetty kotisairaanhoitajien toimintatapojen ar-

vioinnissa. Kotisairaanhoidossa on panostettu erityisesti paljon palveluja käyttävien kotihoidon asiakkaiden seu-

ranta- ja arviointikäyntien säännöllisyyteen ja viiveettömiin konsultaatiokäynteihin.  

 

Jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä järjestettiin Kaatumisen ehkäisyn -työkonferenssit. Keskeisim-

mät kehitettävät asiat ovat riskien ja riskiasiakkaan tunnistaminen sekä yhteistyöhön ja tiedonkulkuun liittyvät 

kysymykset. Konferenssissa sovittiin yhteisestä alueellisesta arviointimallista. 

  

 

KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET: 

 

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tp 2019 N%tp18/19 N%ta19/tp19

Koti- ja sairaalatoiminta yht.3 815 317 3 616 534 3 655 000 3 616 534 0,0 -1,1

  Tk-sairaala 2 550 979 2 267 218 2 348 643 2 357 732 4,0 0,4

  Kotisairaanhoito 1 065 255 1 019 942 1 149 670 1 048 919 2,8 -8,8

  Kotisairaala 199 082 329 373 335 593 373 606 13,4 11,3

Poistot 12 380 0 0 0
rakennusten poistot sis. keskitetysti huollon poistoihin

 
 

 

 Harjavalta, Kokemäki, Nakkila  

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

tammikuu 7 18 11,7 596 19,2 169 

helmikuu 5 17 8,3 340 12,1 134 

maaliskuu 3 15 8,0 396 12,8 91 

huhtikuu 4 19 9,5 520 17,3 117 

toukokuu 5 15 9,2 507 16,4 125 

kesäkuu 4 13 8,1 363 12,1 117 

heinäkuu 2 17 7,6 354 11,7 71 

elokuu 5 14 8,8 442 14,3 114 

syyskuu 3 12 7,5 379 12,6 99 

lokakuu 5 16 9,5 523 16,9 112 

marraskuu 1 13 6,7 370 12,3 90 

joulukuu 5 13 7,9 392 12,6 83 
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2.2.4 Erityispalvelujen tehtäväalue  

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: psykososiaaliset erityispalvelut (Psykologipalvelut, 

perheneuvola, puheterapiapalvelut ja kuntoutusohjaus) sekä sosiaalipalvelut (vammaispalvelut, psykososiaaliset 

asumispalvelut sekä lastenvalvojan palvelut) 

 

Tehtäväaluetta koskevat mittarit:  
Sosiaalipalvelut:  

- Oikaisuvaatimusten, valitusten ja muistutuksien/kantelujen lukumäärä 

- Päätösten pitävyys oikeusasteissa  

- Käsittelyajat  

Psykososiaaliset palvelut: 

- NPS –palaute  

 

 Yksikkö: Psykososiaaliset erityispalvelut 

 
 Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit 

 TAVOITTEET: 

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

voimavaroja ja hallintakeinoja. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa. 

2. Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toimintakyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi. 

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

varhaista tukea ja tarvittavia kuntoutustoimia. 

4. Kehitetään psykologipalveluja osana terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää. 

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

soveltuvan avun piiriin. 

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

oppilaitoksille.  

7. Kehitetään edelleen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä käytäntöjä.  

8. Vakiinnutetaan yhteisöllistä psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan yksilöllistä psyykkisen 

hyvinvoinnin ja oppimisen tukea. 

 

 Perheneuvola 

TAVOITTEET: 

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

tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen; tarvittaessa ohjanta erikoissairaanhoitoon. 

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

3. Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ongelmatilanteessa 

4. Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden tukemisessa 

5. Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia 

tarpeita 

 

Puheterapiapalvelut 

TAVOITTEET:  

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

Arvioidaan lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä vaikeuksia. 

2. Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville. 

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

oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen kanssa. Pyritään vaikuttamaan 

ennaltaehkäisevästi vaikeuksien kasaantumiseen. 

4. Kehitetään yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa puheterapiaresurssin kohdentamiseksi ja toiminnan 

suunnittelemiseksi. 

 

Kuntoutusohjaus 

TAVOITTEET: 

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

aikainen toteutuminen. 

2. Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa. 

Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja 

hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien tuntemusta. 

3. Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien 

lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 



31 

 

 

 

4. Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen 

työryhmässä. 

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

omaistensa kanssa. 

  

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019 

  

Psykososiaalisten erityispalveluiden suoritteiden toteuma jäsenkunnilta vuoden loppuun mennessä on 93 %. Mi-

käli myös muut kunnat huomioidaan, on toteuma 98 %. Opintopsykologin työ kohdistuu oppilaitosten toisen as-

teen opiskelijoihin kotikunnasta riippumatta. Perheneuvolassa, puheterapiassa ja koulupsykologipalvelussa on 

ollut resurssivajetta. Yksikön toiminnasta ei ole tullut valituksia. Koulutuksiin on osallistuttu suunnitelmien mu-

kaan ammattitaidon ylläpitämiseksi.  

 

Terveyskeskus- ja opiskeluhuollon psykologitoiminnasta kertyi vuoden aikana 2200 käyntisuoritetta ja 705 kon-

sultaatiota. Psykologipalvelut ovat sisällöllisesti toteutuneet suunnitellusti. Erityisesti lastenneurologin työhön 

liittyvien tutkimusten tarve on kasvanut vuoden aikana. Konsultatiivinen työmalli otettiin koulupsykologityössä 

käyttöön ja epätarkoituksenmukaiset laajat tutkimukset ovat vähentyneet konsultaatioiden myötä. Kokonaisuu-

tena lasten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen sairauksien diagnostiikka ja hoito on suurelta osin toteutu-

nut peruspalveluissa erikoissairaanhoidon sijaan.  

 

Perheneuvolan suoritteita kertyi 1366 ja konsultaatioita 126. Perheneuvolan palveluiden kysyntä on ollut suurta 

ja palveluun on ollut jonoa. Jonotilanteen vuoksi heinäkuulla aloitti osa-aikainen sosiaalityöntekijä työskentelyn 

perheneuvolassa tarjoten perhe- ja pariterapiapalveluita. Perheneuvolan psykologi aloitti osallistumisen Harja-

vallan ja Nakkilan systeemisen lastensuojelun tiimiin ja loppuvuodesta suunniteltiin Eurajoen moniammatillista 

tiimiä lapsille ja nuorille osana verkostoituvaa perhekeskusta. Psykologin tutkimuksia ostettiin suunnitellusti yk-

sityiseltä palveluntuottajalta perheneuvolan resurssipulan takia ja terapiajaksoja on samoin tuotettu ostopalvelu-

na yksityisten ammatinharjoittajien toimesta. Lastenvalvojien kanssa on yhteistyötä kehitetty ja työntekijöiden 

säännölliset tapaamiset ovat noin 3 viikoin välein. 

 

Puheterapian suoritteita kertyi vuoden aikana 2330 ja konsultaatioita 374. Puheterapiapalveluja on toteutettu 

suunnitellulla tavalla. Vuoden 2019 aikana pidettiin lapsille suunnattu terapiaryhmä. Osittain on turvauduttu lää-

kinnällisenä kuntoutuksena myönnettyihin ostopalveluihin erityisesti kuntoutusjaksojen osalta. Nielemisvai-

keusarvioita on ostettu alkuvuodesta yksityiseltä palveluntuottajalta. Tarkastelukaudella asiakastyytyväisyyden 

seurantaan on panostettu suunnitellusti.  Asiakaspalautekysely tehtiin suunnatusti puheterapian asiakkaille (90 

vastausta). Yhtenä osana kyselyä kartoitettiin palvelun NPS-lukua, joka oli 88,00. 

 

Kuntoutusohjauksen suoritteita kertyi 959 ja konsultaatioita 610. Kuntoutuksen työryhmien asiakaskäsittelyitä 

oli yhteensä 275. Kuntoutusohjaus ja kuntoutuksen työryhmät ovat toteutuneet tarkastelukaudella suunnitellusti. 

Yhteistyö jäsenkuntien toimijoiden kanssa on kehittynyt ja moniammatillisia vastaanottoja on toteutettu kuntou-

tussuunnitelmien laatimiseksi. Psykososiaalisten erityispalveluiden asiantuntijat osallistuvat aiempaa enemmän 

yhdessä kuntayhtymän erikoislääkäreiden ja muun henkilöstön kanssa kuntoutussuunnitelmien laatimiseen tilan-

teissa, joissa aiemmin on tarvittu erikoissairaanhoidon palveluja. Lasten neuropsykiatrisiin ja muihin kehityksel-

lisiin häiriöihin liittyvä osaaminen on vankistunut kuntoutusohjaajan valmistuttua neuropsykiatriseksi valmenta-

jaksi. 

 
 

 Yksikkö: Sosiaalipalvelut  

 

Vammaispalvelut ja psykososiaaliset asumispalvelut 

TAVOITTEET: 

1. Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut 

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

esteitä ja haittoja 

3. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen tukeminen ja koordinaattorina toimiminen 

erikoissairaanhoidon ja kuntien palvelujen välillä 

4. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa 

5. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 

6. Laadukas asiakastyö 

7. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 
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  Lastenvalvojan palvelut 

TAVOITTEET:                      
1. Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen sopimusteitse 

2. Uuden isyyslain mukainen toiminta isyyden selvittämisessä ja tunnustamisessa     

3. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 

4. Verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisen toimintatavan valmistelu ja toteuttaminen 

5. Laadukas asiakastyö 

6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

 

  TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019 

Vammaispalvelun ja lastenvalvonnan toiminta on toteutunut suunnitellusti, psykososiaalisissa asumispalveluissa 

on ollut arvioitua enemmän kysyntää ja palvelun tarvetta. 

 

Vammaispalveluissa on valmisteltu palvelusetelisääntökirjaa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa vammaisten ja 

kehitysvammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan. Yhteistyötä on tehty myös Porin perusturvan 

kanssa. Sääntökirja on hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa 8.1.2020, ja palvelusetelit sekä Effector-

palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2020 alkaen.  

 

Kuntayhtymä, jäsenkunnat ja Samk on aloittanut yhteistyössä perustason työntekijöiden neuropsykiatrisen val-

mentajien koulutuksen. Jäsenkuntien työntekijöistä 10 henkilöä on aloittanut syksyllä 2019 koulutuksen, ja kun-

tayhtymä on tehnyt Samk:n kanssa sopimuksen koulutuksen järjestämisestä. Neuropsykiatrisen valmennuksen 

tarve vammaispalvelun asiakkailla on lisääntynyt, ja tavoitteena on vahvistaa erityisosaamista perustasolla ja 

painottaa ennaltaehkäisevää työtä. Kuntayhtymä on toiminut asiassa koordinoijana. 

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien psykososiaaliset asumispalvelut on kilpailutettu loppuvuodesta 2018 ja 

hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa on laadittu sopimukset 1.2.2019 alkaen. Jäsenkuntien kanssa on ollut 

vuoden 2019 aikana kolme yhteistyöneuvottelua päihdekuntoutujien palveluista ja hoitoprosesseista, ja tavoit-

teena on kehittää ja tehostaa yhteistyötä jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken. Päihdekuntoutujien palvelut ja 

hoitopolut on kuvattu kunnittain keväällä 2019. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn arviointiin 

tarkoitettu Tuva-mittari on otettu käyttöön syyskuussa 2019 sekä jäsenkunnissa että kuntayhtymässä. Toiminnan 

painopiste on avohuollon palveluissa. 

 

Lastenvalvojan palveluissa on kouluttauduttu uusiin lakeihin, 1.4.2019 on tullut voimaan äitiyslaki ja 1.12.2019 

laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Uuden lain myötä lastenvalvojille on tullut uusia työtehtäviä ja las-

tenvalvojan oikeuksia on lisätty, mm. lastenvalvojat voivat vahvistaa oheishuoltosopimuksia. Perheneuvolan 

kanssa säännölliset yhteistyötapaamiset on toteutunut noin 3 viikoin välein.   

 

Sosiaalipalveluissa on osallistuttu aktiivisesti Kessote –valmisteluun syksyn 2019 aikana. Johtava sosiaalityön-

tekijä on toiminut vammaispalvelun valmistelutyöryhmän puheenjohtajana. Sosiaalipalveluista on osallistuttu 

myös aikuis- ja lapsiperheiden palvelujen valmistelutyöryhmiin. Kuntayhtymä on käynyt yhteistyöneuvotteluja 

sosiaalipalvelujen tarjoamisesta myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille. 
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VAMMAISPALVELUT

PSYK.SOS.ASUMISPALVELUT

Kunnilta siirtyneet

päätökset

KULJETUSPALVELU 1.1.2011 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Eurajoki 79 96 84 122 116 115

Harjavalta 152 164 147 147 142 135

Kokemäki 154 148 136 145 125 112

Nakkila 122 124 107 102 102 97

Luvia 41 35 0 0 0

YHTEENSÄ 507 573 509 516 485 459

HENKILÖKOHTAINEN APU

Eurajoki 5 18 24 38 40 39

Harjavalta 9 45 45 44 46 48

Kokemäki 16 41 44 38 39 37

Nakkila 9 24 29 26 27 27

Luvia 6 8 0 0 0

YHTEENSÄ 39 134 150 146 152 151

ASUMISPALVELUT

Psykososiaaliset

Eurajoki 6 9 10 11 10 11

Harjavalta 9 16 17 18 19 25

Kokemäki 15 13 14 14 18 16

Nakkila 9 12 10 11 11 10

Luvia 3 3 0 0 0

YHTEENSÄ 39 53 54 54 58 62

Vpl:n mukaiset

Eurajoki 3 2 1 5 5 5

Harjavalta 5 11 7 9 9 8

Kokemäki 3 7 8 9 10 8

Nakkila 1 4 4 3 3 5

Luvia 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 12 24 20 26 27 26

Palveluasuminen kotona

Eurajoki 3 7 6 11 10 10

Harjavalta 1 3 3 5 3 2

Kokemäki 11 10 8 8 7 6

Nakkila 0 5 6 6 6 5

Luvia 7 5 0 0 0

YHTEENSÄ 15 32 28 30 26 23

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA VÄLINEET JA LAITTEET 2014 2016 2017 2018 2019

Eurajoki 19 7 5 4 10

Harjavalta 16 5 11 7 9

Kokemäki 15 6 4 10 11

Nakkila 2 4 8 10 8

Luvia 6 2 0 0 0

YHTEENSÄ 58 24 28 31 38
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Elatussopimukset

2011 2014 2016 2017 2018 2019

Eurajoki 32 53 19 76 99 76

Harjavalta 63 40 86 69 80 73

Kokemäki 34 59 77 88 79 67

Luvia 31 45 0 0 0

Nakkila 32 34 51 39 48 51

yhteensä 161 217 278 272 306 267

Huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset

2011 2014 2016 2017 2018 2019

Eurajoki 45 40 36 98 95 89

Harjavalta 66 52 85 80 96 64

Kokemäki 38 64 82 69 78 70

Luvia 35 35 0 0 0

Nakkila 43 41 60 30 48 52

yhteensä 192 232 298 277 317 275

Isyyden selvittäminen

2011 2014 2016 2017 2018 2019

Eurajoki 38 14 17 29 37 29

Harjavalta 43 31 26 27 29 14

Kokemäki 22 25 30 26 26 23

Luvia 12 15 0 0 0

Nakkila 29 15 18 14 22 15

yhteensä 132 97 106 96 114 81

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle

2011 2014 2016 2017 2018 2019

Eurajoki 1 1 3 1 3 3

Harjavalta 2 0 1 1 2 1

Kokemäki 1 1 4 0 3 2

Luvia 0 2 0 0 0

Nakkila 2 0 2 2 2 2

yhteensä 6 2 12 4 10 8  
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ERITYISPALVELUJEN KUSTANNUKSET:  

 
Erityispalvelujen kustannukset yhteensä

Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tp 2019 muutos 18/19 mu ta 19/tp19

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

Perheneuvola 219 369 181 800 192 132 207 336 14,0 7,9

Psykologipalvelut 212 438 240 715 288 462 243 655 1,2 -15,5

Puheterapiapalvelut 143 723 167 238 198 674 145 195 -13,2 -26,9

Kuntoutussuunnittelu 139 538 182 857 177 266 173 749 -5,0 -2,0

Päihde- ja mielenterv. 2 043 761 1 977 121 2 012 335 2 249 735 13,8 11,8

Vammaispalvelut 3 874 462 4 168 550 4 189 135 4 072 020 -2,3 -2,8

Lastenvalvonta 114 795 102 510 103 263 108 056 5,4 4,6

Poistot 0 0 0 0 0,0  
 

 

Oikaisuvaatimukset ja valitukset vammaispalvelun viranhaltijapäätöksistä Keski-Satakunnan thky:ssä 

         

 

Vuosi 
Oikaisu- 

vaatimukset 
 

Valitus  
Hallinto-

oikeuteen 
Valitus  
hylätty 

 

Valitus  
Kork.  

Hallinto-oikeuteen 

Valitus 
hylätty 

 
2011 10 

 
4 3 

 
0 0 

 
2012 10 

 
3 3 

 
1 1 

 
2013 13 

 
5 5 

 
1 1 

 
2014 11 

 
2 2 

 
0 0 

 
2015 20 

 
7 6 

 

2 2 

 
2016 25 

 
10 6 

 

2 1 

 

2017 18 
 

8 5 
 

1 1 

 
2018 10 

 
5 2 

 

2 0 

 
2019 14 

 
3 2 

 

0 1 

         

 

Oikaisuvaatimukset palveluittain 
     

 

vv. 2011 - 
2015 2015 2016 2017 2018 2019 palvelu 

 

 

20 12 10 10 7 5 kuljetuspalvelu 
 

 

7 3 3 6 1 5 henkilökohtainen apu 
 

 

4 0 5 1 0 1 hankinnat 
 

 

3 0 3 0 0 0 asumispalvelu 
 

 

9 5 4 1 2 3 asunnon muutostyöt 
 

 

1 0 0 0 0 0 neuropsyk. valmennus 
 

 

Oikaisuvaatimukset kunnittain 
     

 

vv. 2011 - 
2015 2015 2016 2017 2018 2019 kunta 

 

 

7 2 5 5 3 6 Eurajoki 
 

 

14 10 8 7 3 4 Harjavalta 
 

 

13 3 5 6 2 3 Kokemäki 
 

 

2 3 3 0 0 0 Luvia  
 

 

8 2 4 0 2 1 Nakkila 
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2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen (mukana myös kuntien maksuosuudet) 

 
2.3.1 Käyttötalouden toteutuminen  

 
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY 

     Tuotot/kulut € / ulkoiset 
      Tammikuu-Joulukuu 2019 
      Summatasot: Toimielin 

 
Ta Lisämääräraha Tot 2019 

Poikkeama 
alitus/ylitys 

TOT 
% Tp-2018 

 

        10 Luottamuselinhallinto 
       Tuotot  0 0 0 0 0 0 

 Kulut  -87069 0 -65017 22052 74,7 -79184 
 Netto  -87069 0 -65017 22052 74,7 -79184 
 

        20 Hallinto ja talous 
       Tuotot  876700 0 960259 83559 109,5 953859 

 Kulut  -4809478 50000 -4637434 122044 97,4 -4536320 
 Netto  -3932778 50000 -3677175 205603 94,7 -3582460 
 

        30 Avohoito 
       Tuotot  17190527 0 18014934 824407 104,8 16381588 

 
Kulut  

-
14579480 0 

-
15229656 -650176 104,5 

-
14668009 

 Netto  2611047 0 2785278 174231 106,7 1713579 
 

        40 Koti ja sairaalapalvelut 
       Tuotot  4907587 -50000 4746038 -111549 97,7 5259180 

 Kulut  -3833906 0 -3780257 53649 98,6 -3616534 
 Netto  1073681 -50000 965781 -57900 94,3 1642646 
 

        50 Erityispalvelut 
       Tuotot  7327778 0 7454205 126427 101,7 7310890 

 Kulut  -7161267 0 -7199745 -38478 100,5 -7020792 
 Netto  166511 0 254460 87949 152,8 290098 
 

        80 Rahoitus 
       Tuotot  15100 0 24407 9307 161,6 26988 

 Kulut  -14200 0 -11074 3126 78 -11666 
 Netto  900 0 13333 12433 1482 15322 
 

        RAPORTTI YHTEENSÄ 
       Tuotot 30317692 -50000 31199844 932152 103,1 29932504 

 
Kulut 

-
30485400 50000 

-
30923182 -487782 101,6 

-
29932504 

 Netto -167708 0 276662 444370 -165 0 
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2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY 

  
       TULOSLASKELMA 

 

TA-2019 TA-2019 TP-2019 TOT-% TP-2018 

   
muutos 

   Toimintatuotot 
        Myyntituotot 
 

27 239 592 
 

28 361 569,86 104,1 27 077 604,89 

  Maksutuotot 
 

2 841 900 -50 000 2 525 939,36 90,5 2 542 884,39 

  Tuet ja avustukset 
 

44 000 
 

79 247,72 180,1 84 355,30 

  Muut toimintatuotot 
 

177 100 
 

221 885,56 125,3 200 672,02 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 

 

30 302 592 -50 000 31 188 642,50 103,1 29 905 516,60 

       Toimintakulut 
        Henkilöstökulut 
 

-13 474 875 
 

-12 496 118,07 92,7 -12 404 993,27 

     Palkat ja palkkiot 
 

-10 826 458 
 

-10 077 709,73 93,1 -9 944 797,25 

     Henkilösivukulut 
 

-2 648 417 
 

-2 418 408,34 91,3 -2 460 196,02 

        Eläkekulut 
 

-2 226 228 
 

-2 053 054,50 92,2 -2 110 785,96 

        Muut henkilösivukulut 
 

-422 189 
 

-365 353,84 86,5 -349 410,06 

  Palvelujen ostot 
 

-11 648 600 -50 000 -12 613 281,76 108,7 -11 948 037,38 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 

-2 253 115 

 

-2 640 487,39 117,2 -2 476 289,80 

  Avustukset 
 

-1 621 700 
 

-1 700 091,59 104,8 -1 642 251,62 

  Muut toimintakulut 
 

-1 216 010 
 

-1 207 836,53 99,3 -1 177 792,53 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 

 

-30 214 300 -50 000 -30 657 815,34 101,6 -29 649 364,60 

       TOIMINTAKATE 

 

88 292 

 

530 827,16 601,2 256 152,00 

       Rahoitustuotot ja -menot 
        Muut rahoitustuotot 
 

15 100 
 

24 407,06 161,6 26 987,60 

  Korkokulut 
 

-1 000 
 

-905,38 90,5 -999,39 

  Muut rahoituskulut 
 

-13 200 
 

-10 168,48 77,0 -10 666,32 

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEEN-

SÄ 900 

 

13 333,20 1 481,5 15 321,89 

       VUOSIKATE 

 

89 192 

 

544 160,36 610,1 271 473,89 

       Poistot ja arvonalentumiset 

        Suunnitelmanmukaiset poistot 

 

-256 900 

 

-267 498,50 104,1 -271 473,89 

  Arvonalentumiset 

      
       TILIKAUDEN TULOS 

 

-167 708 

 

276 661,86 165,0 0,00 

       Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 

      Varausten lisäys (-)/vähennys (+) 

      Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+) 

      TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -167 708 0 276 661,86 165,0 0,00 
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 2.3.3 Investointien toteutuminen 

 Kuntayhtymässä toteutettiin vuonna 2019 seuraavat investoinnit: 

a. Kuvantamisen tilojen saneeraus Satadiag:n käyttämiin tiloihin uutta natiiviröntgenlaitetta varten. 

b. Ohjelmistohankinnoista toteutui Microsoft lisenssit 

2.3.4 Rahoitusosan toteutuminen 

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

tus, investoinnit, ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.  

 

          
RAHOITUSLASKELMA 

 

TA-2018 

 

TP-2019 TOT-% TP-2018 

       TULORAHOITUS 

        Vuosikate 

 

89 192 

 

544 160,36 610,10 271 473,89 

TULORAHOITUS YHTEENSÄ 

 

89 192 

 

544 160,36 610,10 271 473,89 

       Investoinnit 

        Käyttöomaisuusinvestoinnit 

 

-280 000 

 

-116 168,69 41,49 -279 506,74 

  Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot 0 

 

31 353,64 

  INVESTOINNIT YHTEENSÄ 

 

-280 000 

 

-84 815,05 30,29 -279 506,74 

       VARSINAISEN TOIMINNAN JA 

      INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIR-

TA -190 808 

 

459 345,31 -240,74 -8 032,85 

       RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA 

     Lainakannan muutokset 

        Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

 

-87 273 

 

-87 272,74 

 

-87 272,74 

  Lyhytaikaisten lainojen muutokset 

   
0,00 

 

0,00 

Lainakannan muutokset yhteensä 

   
-87 272,74 

 

-87 272,74 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

        Toimeksiantojen varojen ja pääomien 

  
-4 333,11 

 

-69 036,01 

  Vaihto-omaisuuden muutos 

   
2 332,18 

 

6 950,03 

  Saamisten muutos 

   
276 384,87 

 

87 232,23 

  Korottomien velkojen muutos 

   
-1 656 852,38 

 

171 358,18 

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 

 

-1 382 468,44 

 

196 504,43 

       RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 

 

-1 469 741,18 

 

109 231,69 

       KASSAVAROJEN MUUTOS 

   
-1 010 395,87 

 

101 198,84 

       Kassavarojen muutos 

        Kassavarat 31.12. 

   
404 016,91 

 

1 414 412,78 

  Kassavarat 01.01 

   
1 414 412,78 

 

1 313 213,94 

Kassavarojen muutos 

   
-1 010 395,87 

 

101 198,84 
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2.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (1000 €)  

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN  

      TOTEUTUMISESTA 
            

    

Määrära-
hat me-
not                                                                              Määrärahat tulot     Netto     

  

Si-
to-
vuu
s 
N/B 

Alkup. 
talous-
arvio 

TA:n 
muu
-tok-
set 

TA 
muu-

tos-ten 
jälkeen 

Toteu-
ma 

Poik-
keama  

Alkup. 
ta-

lous-
arvio 

TA:n 
muu-
tok-
set 

TA 
muu-
tos-
ten 
jäl-

keen 
Toteu-

ma 

Poik
-

kea
ma  

Talous-
arvio 
netto 

Toteu-
ma 

netto 

Poik-
kea
ma 

                              

KÄYTTÖTALOUS-OSA                             

Hallinto ja talous N 4 645 -50 4 595 4 444 151 877 0 877 960 83 -3 718 -3 484 -234 

Avohoito N 14 574 0 14 574 15 233 -659 2 617 0 2 617 3 268 651 -11 957 -11 965 8 

Laitostoiminta N 3 834 0 3 834 3 780 54 648 -50 598 555 -43 -3 236 -3 225 -11 

Erityispalvelut N 7 161 0 7 161 7 200 -39 701 0 701 811 110 -6 460 -6 389 -71 

Jäsenk.  maksuos. N 0 0 0 0 0 25 461 0 25 461 25 594 133 25 461 25 594 -133 

TULOSLASKELMA-
OSA                 

  
        

Muut rah.tulot N   
   

  15 0 15 24 9 15 24 -9 

Korkomenot N 1 0 1 1 0   
   

0 -1 -1 0 

Muut rah.menot N 13 0 13 10 3 0 0 0 0 0 -13 -10 -3 

Poistot N 257 0 257 267 -10   
   

  -257 -267 10 

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

INVESTOINTIOSA                             

Vuosikorjaukset ja ict-
laitteistot/-ohjelmat B 50 0 50 38 12   

   
    

 
  

Tk-kiintiestön kor-
jaus/röntgenin sanee-
raus B 100 0 100 78 22   

   
    

 
  

Ultraäänilaiitteen myynti 
Satadiagille B   

   
  0 0 0 31 31   

 
  

RAHOITUSOSA                             

Lainakannan muutokset     
   

  
    

    
 

  

   Pitkäaik.lainojen lis B   
   

  0 0 0 0 0   
 

  

   Pitkäaik.lainojen väh, B 87 0 87 87 0 
    

    
 

  
   Lyhytaik. lainojen 
muutos N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
  

Oman pääoman muu-
tokset   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
  

Vaikutus maksuvalmiu-
teen   0 0 0 1382 -1 382 405 0 405 0 405       

YHTEENSÄ   30 722 -50 30 672 32 520 -1 848 30 724 -50 30 674 31 243 
1 

379 -166 277 -443 

Valtuustoon sitovien määrärahojen osalta vain avohoidon tehtäväalueiden nettokustannus ylittyi 8.462 €:a muut tehtäväalueet  
  jäivät alle budjetoidun määrärahan.   

            Valtuusto päätti 4.2.2019 §19 määrärahamuutoksesta. Siirrettiin hallinnon ja talouden tehtäväalueelta 50.000 € 
    koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueelle.  

           Tarkemassa tilikohtaisessa tarkastelussa tuli esiin alla olevia tilikohtaisia huomioita. 
       Isoimmat ylitykset avohoidon palveluiden ostoissa kohdistuivat asiakaspalveluiden ostot muilta Eurajoen hammashoidon, 

työterveyshuollon ja perustason er.sairaanhoidon/Eurajoki kustannuspaikoilla. 
   Tutkimukset julkisyhteisössä kustannukset ylittyivät, koska talousarviota tehtäessä ei ollut tietoa röntgentoiminnan ulkoistamisesta.  

  Työvoiman vuokrakustannukset ylittyivät erityisesti työterveyshuollossa, mutta myös Kokemäen hammashoidossa ja psykiatriassa on jouduttu 
turvautumaan ostolääkäreiden vuokraamiseen toiminnan varmistamiseksi. 

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

   Erityispalveluiden osalta suurimmat tiliylitykset tulivat vammaispalveluiden palveluasuminen kotona, vammaisille annetut avustukset 
sekä mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut tileille. Sosiaalipalvelut laskutetaan perussopimuksen perusteella jäsenkunnilta läpilas-
kutuksena toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Luottotappioksi kirjattiin vuosilta 2018-19 saamisia 125.850,49 €. 
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2.4 Yksikköhintalaskelmat 
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2.5 Jäsenkuntien kuntalaskutetut suoritteet/kk  
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2.6 Suoritteet ja kuntalaskutus kunnittain 
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT  
  3.1 Tuloslaskelma  
 

       TULOSLASKELMA 
 

1.1.-31.12.2019 
  

1.1.-31.12.2018 
 

       Toimintatuotot 
        Myyntituotot 
 

28 348 364,26 
  

27 077 604,89 
   Maksutuotot 

 
2 525 939,36 

  
2 542 884,39 

   Tuet ja avustukset 
 

79 247,72 
  

84 355,30 
   Muut toimintatuotot 

 
221 885,56 

  
200 672,02 

 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 
  

31 175 436,90 
  

29 905 516,60 

       Toimintakulut 
        Henkilöstökulut 
           Palkat ja palkkiot 
 

-10 077 709,73 
  

-9 944 797,25 
      Henkilösivukulut 

              Eläkekulut 
 

-2 053 054,50 
  

-2 110 785,96 
         Muut henkilösivukulut 

 
-365 353,84 

  
-349 410,06 

   Palvelujen ostot 
 

-12 600 076,16 
  

-11 948 037,38 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 
-2 640 487,39 

  
-2 476 289,80 

   Avustukset 
 

-1 700 091,59 
  

-1 642 251,62 
   Muut toimintakulut 

 
-1 207 836,53 

  
-1 177 792,53 

 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 
  

-30 644 609,74 
  

-29 649 364,60 

       TOIMINTAKATE 
  

530 827,16 
  

256 152,00 

       Rahoitustuotot ja -menot 
        Muut rahoitustuotot 
 

24 407,06 
  

26 987,60 
   Korkokulut 

 
-905,38 

  
-999,39 

   Muut rahoituskulut 
 

-10 168,48 
  

-10 666,32 
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 13 333,20 

  

15 321,89 

       VUOSIKATE 
  

544 160,36 
  

271 473,89 

       Poistot ja arvonalentumiset 
        Suunnitelmanmukaiset poistot 
 

-267 498,50 
  

-271 473,89 
   Arvonalentumiset 

      

       

       TILIKAUDEN TULOS 
  

276 661,86 
  

0,00 

       Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 
      Varausten lisäys (-)/vähennys (+) 
      Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+) 
      TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

 
276 661,86 

  

0,00 
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3.2 Rahoituslaskelma  

 
 

RAHOITUSLASKELMA  
 

1.1.-31.12.2019 
  

1.1.-31.12.2018 
 

       TULORAHOITUS 
        Vuosikate 
 

544 160,36 
  

271 473,89 
 TULORAHOITUS YHTEENSÄ 

  

544 160,36 
  

271 473,89 

       Investoinnit 
        Investointimenot 
 

-116 168,69 
  

-279 506,74 
   Rahoitusomaisuudet investointei-

hin 
 

0,00 
  

0,00 
   Pysyvien vastaavien hyödykkei-

den 
 

31 353,64 
  

0,00 
 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 

  

-84 815,05 
  

-279 506,74 

       TOIMINNAN JA 
      INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
  

459 345,31 
  

-8 032,85 

       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
      Lainakannan muutokset 
        Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
 

0,00 
  

0,00 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

 
-87 272,74 

  
-87 272,74 

   Lyhytaikaisten lainojen muutokset 
 

0,00 
  

0,00 
 Lainakannan muutokset yhteensä 

  

-87 272,74 
  

-87 272,74 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
        Toimeksiantojen varojen ja pää-

omien -4 333,11 
  

-69 036,01 
   Vaihto-omaisuuden muutos 

 
2 332,18 

  
6 950,03 

   Saamisten muutos 
 

276 384,87 
  

87 232,23 
   Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velko-

jen -1 656 852,38 
  

171 358,18 
 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -1 382 468,44 

  
196 504,43 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
  

-1 469 741,18 
  

109 231,69 

       RAHAVAROJEN MUUTOS 
 

-1 010 395,87 -1 010 395,87 
 

101 198,84 101 198,84 

       

         Rahavarat 31.12. 
 

404 016,91 
  

1 414 412,78 
   Rahavarat 01.01 

 
1 414 412,78 

  
1 313 213,94 

 Rahavarojen muutos 
  

-1 010 395,87 
  

101 198,84 
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3.3 Tase 

 
 

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ 

   
         TASE 

        
         VASTAAVAA 

 

2019 

 

2018 VASTATTAVAA 

 

2019 2018 

         PYSYVÄT VASTAAVAT 

    
OMA PÄÄOMA 

    Aineettomat hyödykkeet 

    
 Sidottu pääoma 

      Aineettomat oikeudet 

 

46 927,58 

 

53 141,11   Peruspääoma 

 

1 234 201,67 1 234 201,67 

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 

 

46 927,58 

 

53 141,11   Sijoitusrahasto  

 

16 451,48 16 451,48 

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

 Aineelliset hyödykeet 

    
  Tilikauden yli-/alijäämä 276 661,86 0,00 

  Maa- ja vesialueet 

 

8 998,05 

 

8 998,05 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 074 449,44 2 797 787,58 

  Rakennukset 

 

2 140 703,15 

 

2 298 048,24 

      Kiinteät rakenteet ja laitteet 

 

596 621,58 

 

579 512,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 

    Koneet ja kalusto 

 

5 782,43 

 

42 015,85   Muut valtion toimeksi- 

    Keskeneräiset hankinnat 

 

0,00 

 

0,00   antojen pääomat 

 

52 331,04 56 664,15 

 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 

 

2 752 105,21 

 

2 928 575,13 

    
          Sijoitukset 

    
VIERAS PÄÄOMA 

     Muut osakkeet ja osuudet 

 

20 951,48 

 

20 951,48  Pitkäaikainen 

    Sijoitukset yhteensä 

 

20 951,48 

 

20 951,48   Lainat  

 

18 636,30 55 909,04 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 819 984,27 

 

3 002 667,72  Pitkäaikainen yhteensä 18 636,30 55 909,04 

         VAIHTUVAT VASTAAVAT 

    
 Lyhytaikainen 

    Vaihto-omaisuus 

    
  Lainat rah. ja vak.laitok. 37 272,74 87 272,74 

  Aineet ja tarvikkeet 

 

141 573,31 

 

143 905,49   Ostovelat 

 

1 440 993,72 1 487 781,19 

 Vaihto-omaisuus yhteensä 

 

141 573,31 

 

143 905,49   Muut velat 

 

334 689,62 489 618,80 

     
  Siirtovelat 

 

2 073 548,06 3 528 683,79 

     
 Lyhytaikainen yhteensä 3 886 504,14 5 593 356,52 

 Lyhytaikaiset saamiset 

    
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 905 140,44 5 649 265,56 

  Myyntisaamiset 

 

3 255 918,82 

 

3 462 824,75 

      Muut saamiset 

 

211 156,56 

 

245 445,11 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 031 920,92 8 503 717,29 

  Siirtosaamiset 

 

199 271,05 

 

234 461,44 

     Saamiset yhteensä 

 

3 666 346,43 

 

3 942 731,30 

    
          Rahat ja pankkisaamiset 

 

404 016,91 

 

1 414 412,78 

    
         VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN-

SÄ 4 211 936,65 

 

5 501 049,57 

    
         VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 

7 031 920,92 

 

8 503 717,29 
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         4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
  

 

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

     Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet 
   

 

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. 
 

 

Osa joulukuun palkkojen lisistä maksettu maksuperusteisesti tammikuussa. 
 

     

 

Pysyvien vastaavat 
   

 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen  
 

 

hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rahoitusosuuksia 
 

 

ei ole saatu. 
   

     

 

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 

 
Poistosuunnitelma uudistettiin 1.1.2013 alkaen Kilan ohjeiden mukaiseksi. Poistosuunnitelman  

 
mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetietokohdassa, 

 
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 

  

     

 

Sijoitusten arvostus 
   

 

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. 
 

     

 

Vaihto-omaisuuden arvostus 
   

 

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaan. 
  

     

 

Rahoitusomaisuuden arvostus 
   

 

Rahoitusomaisuus arvostus nimellisarvoon 
  

     

 

Johdannaissopimusten käsittely 
  

 

Ei ole 
   

     

 

Avustusten käsittely  
   

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 2) Tuloslaskelman esittämistavan muutos 
  

 

Ei ole 
   

     

     Liitetieto 3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin 
  

 

Ei ole 
   

     

     Liitetieto 4) Edellisten tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
  

 

Lomapalkkalaskelmassa käytetty v. 2020 sivukuluja kirjanpitolautakunnan 
 

 

kuntajaoston lausunnon 120 mukaisesti eli tilikaudet 2019-2020 ovat vertailukelpoisia. 
 

     Liitetieto 5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset 
 

 

Ei ole 
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4 Tuloslaskelman liitetiedot 
  

     Liitetieto 6) Kuntayhtymän toimintatuotot  
   

     

 

Toimintatuotot     
 

 

  2019 2018 
 

 

Jäsenkuntien maksuosuudet 25 593 982,53 24 217 058,67 
 

 

Muut myyntituotot 2 754 381,73 2 860 546,22 
 

 

Maksutuotot 2 525 939,36 2 542 884,39 
 

 

Tuet ja avustukset 79 247,72 84 355,30 
 

 

Muut tuotot 221 885,56 200 700,82 
 

 

Yhteensä 31 175 436,90 29 905 516,60 
 

     Liitetieto 7) Verotulojen erittely 
   

 

Ei ole  
   

     Liitetieto 8) Valtionosuuksien erittely 
   

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 9) Palveluiden ostojen erittely 
   

 

Palveluiden ostot     
 

 

  2019 2018 
 

 

Asiakaspalveluiden ostot 5 640 912,83 5 586 742,41 
 

 

Muiden palveluiden ostot 6 959 163,33 6 361 294,97 
 

 

Palveluiden ostot yhteensä 12 600 076,16 11 948 037,38 
 

     Liitetieto 10) Valtuustoryhmille annetut tuet 
   

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 11) Suunnitelman mukaiset poistoajat 1.1.2013 lukien 
  

  

Poistomenetelmä Poistoaika 
 

 

Aineettomat hyödykkeet 
   

 

  a. aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta 
 

 

  b. Muut pitkävaikutteiset menot   
  

 

       * perustamis- ja järjest.menot tasapoisto 2 vuotta 
 

 

       * tutkimus- ja kehittämismenot tasapoisto 2 vuotta 
 

 

       * atk-ohjelmistot tasapoisto 3 vuotta 
 

 

       * muut tasapoisto 2 vuotta 
 

 

Aineelliset hyödykkeet 
   

 

Rakennukset ja rakennelmat  
   

 

       * Hallinto- ja tstorak, kivinen tasapoisto 40 vuotta 
 

 

       * Sairaalarakennukset,kivinen tasapoisto 40 vuotta 
 

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 
   

 

       * kadut, tiet ja sillat (parkkipaikka) tasapoisto 15 vuotta 
 

 

       * Puh.verkko, keskusasema,alak. tasapoisto 10 vuotta 
 

 

       * Muut kiint. Kon.,laitt. Ja rakenteet tasapoisto 10 vuotta 
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Koneet ja kalusteet 

 

       * Muut kevyet koneet tasapoisto 5 vuotta 
 

 

       * Sairaala-,terveydenhuolto yms.lait. tasapoisto 5 vuotta 
 

 

       * ATK-laitteet tasapoisto 3 vuotta 
 

 

       * Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3 vuotta 
 

 

Muut aineelliset hyödykkeet 
   

 

       * Arvo- ja taide-esineet ei poistoa 
  

 

       * Osakkeet ja osuudet ei poistoa 
  

 

Aktivointiraja 
 

25 000 € 
  

Liitetieto 12) Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset 
 

 

Ei ole  
   

     Liitetieto 13) Pysyvien vastaavien hyödykkyiden myyntivoitot ja -tappiot 
  

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 
  

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 15) Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot  jotka saatu muista yhtiöistä 
 

 

  2019 2018 
 

 

  
 

  
 

 

Osinkotuotot 17 365,20 20 754,60 
 

     Liitetieto 16) Poistoeron muutokset 
   

 

Ei ole  
   

     
         5.Tasetta koskevat liitetiedot 

  

 

5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
  

     Liitetieto 17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot  
 

 

ja pääoma-alennukset 
   

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvon määritysmenetelmät 
  

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 19) Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
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        Liitetieto 20-
22) Omistukset muissa yhteisöissä 

   

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 23) Saamisten erittely 
   

     

 

 

 
 

   

     

     

     

     

     

     

     

     Liitetieto 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
  

     

 

Siirtosaamiset     
 

 

  2019 2018 
 

 

Pitkäaikaiset siirtosaamiset     
 

 

     Siirtosaamiset 0,00 0,00 
 

 

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yht. 0,00 0,00 
 

 

  
 

  
 

 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 
 

  
 

 

  Tulojäämät 
 

  
 

 

     Kelan korvaus työterv.huollosta 49 400,00 71 500,00 
 

 

     Lääkäreiden koulutuskorvaukset 39 383,10 42 216,25 
 

 

     Eurajoen kunta 35 001,33 34 011,85 
 

 

     Harjavallan kaupunki 28 654,81 28 499,34 
 

 

     Kokemäen kaupunki 3 504,00 0,00 
 

 

     Nakkilan kunta 21 051,12 21 416,26 
 

 

     Hyvityslaskut v. 2019 2 031,23 15 717,52 
 

 

     Muut tulojäämät 20 245,46 21 100,22 
 

 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht. 199 271,05 234 461,44 
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5.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 Liitetieto 25) Oman pääoman erittely 

   

     

 

Oma pääoma     
 

 

  2019 2018 
 

 

Peruspääoma 1.1. 1 234 201,67 1 234 201,67 
 

 

   Lisäykset 0,00 0,00 
 

 

  Vähennykset 
 

  
 

 

Peruspääoma 31.12. 1 234 201,67 1 234 201,67 
 

 

  
 

  
 

 

Muut rahastot 16 451,48 16 451,48 
 

 

  Rahaston pääoma 1.1. 
 

  
 

 

  Siirrot rahastoon 
 

  
 

 

  Siirrot rahastosta 
 

  
 

 

Rahaston pääoma 31.12. 16 451,48 16 451,48 
 

 

  
 

  
 

 

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 1 547 134,43 1 547 134,43 
 

 

  Siirto vahinkorahastoon 
 

  
 

 

  Edellisten tilik. Virheiden oikaisu 0,00 0,00 
 

 

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 547 134,43 1 547 134,43 
 

 

  
 

  
 

 

Tilikauden yli-/alijäämä 276 661,86 0,00 
 

 

  
 

  
 

 

Oma pääoma yhteensä 3 074 449,44 2 797 787,58 
 

     

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Liitetieto 26) Erittely poistoeroista 
   

 

Ei ole 
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Liitetieto 27) 
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat 
Ei ole 

    

 

    Liitetieto 28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista 
  

 

Ei ole 
   

     

Liitetieto 29) 
Erittely pakollisista varauksista 
Ei ole 

   

 

 

 

   Liitetieto 30) Pitkä- ja lyhytaikaiset velat jäsenkunnille 
  

     

 

 

 
 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

   Liitetieto 31) Sekkilimiitti 
   

     

 

Sekkilimiitti     
 

 

  2019 2018 
 

 

Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 4 500 000,00 4 500 000,00 
 

 

 - siitä käyttämättä oleva määrä 4 500 000,00 4 500 000,00 
  

 

    Liitetieto 32) Muut velat -erän jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin velkoihin 
 

     

 

Muiden velkojen erittely     
 

 

  2019 2018 
 

 

Muut velat      
 

 

      Liittymismaksut 0,00 0,00 
 

 

      Muut velat 334 689,62 489 618,80 
 

 

Muut velat yhteensä 334 689,62 489 618,80 
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Liitetieto 33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
  

     

 

Lyhytaikaiset siirtovelat     
 

 

  2019 2018 
 

 

  Tuloennakot     
 

 

  Menojäämät 
 

  
 

 

     Palkkojen  ja henk.kust. jaksotus 1 783 809,80 1 689 452,40 
         Korkojaksotus 176,65 285,14 
 

 

     Eurajoen kunta 3 132,29 547 317,07 
 

 

     Harjavallan kaupunki 2 460,37 479 244,79 
 

 

     Kokemäen kaupunki 77 667,21 478 778,48 
 

 

     Nakkilan kunta 1 906,13 310 400,77 
 

 

     Keva 194 100,90 0,00 
 

 

     Muut menojäämät 10 294,71 23 205,14 
 

 

Yhteensä 2 073 548,06 3 528 683,79 
 

     

 

6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitteet 
 

     Liitetieto 34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 
  

 

Ei ole 
   

     Liitetieto35-37) Vakuudet  
   

 

Ei ole 
   

     Liitetieto 38) Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset 
  

     

 

Vuokravastuut     
 

 

  2019 2018 
 

 

Toimitilojen vuokravastuut 670 155,29 668 670,20 
 

 

Leasing-vastuiden yhteismäärä 288 786,90 171 434,34 
 

 

Yhteensä 958 942,19 840 104,54 
 

 

  Seuraavalla kaudella maksettavat 782 788,90 768 362,47 
 

 

      
 

 

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon  
 

 

mukaisia vastuita.     
 

     Liitetieto 39) Kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien puolesta 

 
Ei ole 

   

     Liitetieto 40) Muut vastuusitoumukset 
   

 

Ei ole 
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Liitetieto 41) Muut  kuntayhtymää koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt 
 

     

 

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt   
 

 

Järjestelyjen tarkoitus 2019 2018 
 

 

Sopimusvastuu 
 

  
 

 

      Suomen Terveystalo/Attendo 5 193 030,11 4 917 181,82 
 

 

       Eurajoen terveysasemien 
 

  
 

 

       toiminnan ulkoistaminen 
 

  
 

 

       sopimus 31.12.2020 
 

  
 

 

       sekä sosiaalipalveluiden 
 

  
 

 

       palveluasuminen 
 

  
 

 

       Sopimus toistaiseksi 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

   Suomen Terveystalo Oy 377 014,28 402 704,04 
 

 

      erikoislääkäripalvelut, mammo-   
 

 

      grafiaseulonnat, röntgen- ja 
 

  
 

 

      ultraäänilausunnot, työterveys-   
 

 

      huollon henkilöstön  tth-palvelut   
 

 

     Sopimus toistaiseksi 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

   Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 978 922,65 1 580 752,82 
 

 

       Laboratorio- ja röntgentoiminnan   
 

 

       ulkoistaminen sekä  
 

  
 

 

       lääkehuolto sekä 
 

  
 

 

       sosiaalipalveluiden 
 

  
 

 

       asumispalvelu 
 

  
 

 

       Sopimus toistaiseksi 
 

 
  

 
 

   Trinitas 181 023,88 162 321,00 
 

 

       geriatrialääkärin  
 

  
 

 

       etävastaanotto 
 

  
 

 

       Sopimus 31.12.2020 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

   Cgi 290 905,25 226 321,74 
 

 

       talous- ja palkkahallinnon  
 

  
 

 

       atk-järjestelmät, Pegasos 
 

  
 

 

       potilastietojärjestelmä 
 

  
 

 

       Sopimus toistaiseksi 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

   Esperi Care 290 905,25 265 551,63 
 

 

      Sosiaalipalveluiden  
 

  
 

 

      asumispalvelu 
 

  
 

 

      Sopimus toistaiseksi 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  Mehiläinen Oy 271 263,50 312 541,79 
 

 

     Sosiaalipalveluiden 
 

  
 

 

     asumispalvelu 
 

  
 

 

    Sopimus toistaiseksi 
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  Dna Oy 260 455,07 250 785,21 
 

 

     Puhelin - ja tietoliikenne 
 

  
 

 

     yhteydet 
 

  
 

 

     Sopimus toistaiseksi 
 

  
 

 

  
 

  
 

 
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. 31 344,76 31 344,76 

 

     

 

7. Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 

 

Ei ole 
 

   

 

8. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat  
 

 

liitetiedot 
   

     Liitetieto 42) Henkilöstön lukumäärä osastoittain 
  

 

Henkilöstön lukumäärä 31.12.     
 

 

  2019 2018 
 

 

  
 

  
 

 

Hallinto ja talous 60 62 
 

 

Avohoito 139 143 
 

 

Koti- ja sairaalapalvelut 52 58 
 

 

Erityispalvelut 17 18 
 

 

Yhteensä 268 281 
 

     Liitetieto 43) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulujen aktivointi taseeseen 

 
Ei ole 

   

     Liitetieto 44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle 
 

 

tilitetyt luottamushenkilömaksut 
  

 

Puolueyhdistys     
 

 

  2019 2018 
 

 

Eurajoen sosialidemokraatit 225,00 234,00 
 

 

Harjavallan sosialidemokraatit 256,50 249,75 
 

 

Kokemäen sosialidemokraatit 108,00 135,00 
 

 

Luvian työväenyhdistys 45,00 72,00 
 

 

Nakkilan työväenyhdistys 27,00 27,00 
 

 

Eurajoen kokoomus 27,00 18,00 
 

 

Harjavallan kokoomus 33,75 101,25 
 

 

Nakkilan kokoomus 54,00 58,50 
 

 

Kokemäen kokoomus 162,00 144,00 
 

 

Eurajoen keskustapuolue 21,60 21,60 
 

 

Suomen keskustan Kokemäen kunnallisjär-
jestö 171,00 166,50 

 
 

Keskustan Nakkilan kunnallisjärjestö 45,00 90,00 
 

 

Vasemmistoliitto Harjavallan yhdistys 198,00 252,00 
 

 

Vasemmistoliitto Kokemäen osasto 36,00 36,00 
 

 

Luvian perussuomalaiset 9,00 0,00 
 

 

Yhteensä 1 418,85 1 605,60 
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Liitetieto 45) Tilintarkastajan palkkiot 
   

     

 

Tilintarkastajan palkkiot     
 

 

BDO Audiator Oy 2019 2018 
 

 
Tilintarkastuspalkkiot 5 279,21 7 181,31 

 
 

Tilintarkastajan lausunnot 0,00 0,00 
 

 
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 1 653,42 1 630,98 

 
 

Muut palkkiot 0,00 0,00 
 

 
Yhteensä 6 932,63 8 812,29 

 

     Liitetieto 46) Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta 
 

 

 Ei ole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   





59 

 

 

 

 

Luettelot ja selvitykset 
  

     

 

Tilikaudella 1.1.–31.12.2019 olivat käytössä seuraavat kirjanpitoaineistot. 

 
 

Tilinpäätös sidottuna paperisena 

  

 

Tilinpäätöserittelyt paperisena 

   

 

Peruskirjanpito/päiväkirja sähköisesti 

  

 

Pääkirjanpito/pääkirja sähköisesti 

  

 

Tositteisto paperisena 

   

 

Osakirjanpitojen tapahtumaluettelot  

  

 

    Palkkakirjanpito,  käyttöomaisuuskirjanpito paperisena 

  

 

    Myyntireskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti  

  

 

    Ostoreskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti 

  

 
 

   

 

Sähköisesti kolmella eri medialla eli cd-kopio, muistitikku ja g-asema. 

 
 

 
   

 

Tilikaudella 01.01.–31.12.2019 olivat käytössä seuraavat tositelajit 

 
 

ALKUSA Alkusaldot 

  

 

BUD Talousarvio 

  

 

BUDL Lisämääräraha 

  

 

KOMTOS Käyttöomaisuus 

  

 

MATKAT Populus Matkat 

  

 

MUIST0 Saatavien poistot 

  

 

MUIST1 Muistiotositteet 1 

  

 

MUISTP Muistiotositteet, tilinpäätös 

  

 

MUISIS Muistiotositteet, sisäinen 

  

 

OMAKS2 Ostoresk.man.maksut 

  

 

OMAKSU Ostoreskontra maksut 

  

 

OSTOT Ostolaskut 

  

 

PALKAT Palkkatositteet 

  

 

PANKKI Pankkien tiliotteet 

  

 

SISLAS Sisäiset laskut Proe 

  

 

VARLAA Varasto, Sonet 

  

 

YMR01 Ennakkomaksut 

  

 

YMR10 MR Laskulaji 10 Pegasos potilaslaskutus 

 
 

YMR11 MR Laskulaji 11 Pegasos vuodeosastolaskutus 

 

 

YMR12 
MR Laskulaji 12 Pegasos työterveyshuollon las-
kutus 

 

 

YMR13 
MR Laskulaji 13 Pegasos kotisairaanhoidon las-
kutus 

 
 

YMR14 MR Laskulaji 14 Pegasos kuntalaskutus 

 
 

YMR20 MR Laskulaji 20 Effica hammashuollon laskutus 

 
 

YMR21 MR Laskulaji 21 Effica uusi hammashuollon laskutus/testivaihe 

 

YMR30 
MR Laskulaji 30 Pro eLasku-
tus 

  

 

YMRHYV MR hyvityslaskun kuittaus 

  

 

YMRMAN MR Manuaalisuoritukset 

  

 

YMRVII MR Viitesuoritukset 

  

 

YMRK Tileistä poisto 
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1. JOHDANTO 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstöraportti 2019 noudattaa vuoden 2013 

henkilöstövoimavarojen arviointi –suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. 

Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä, jossa määritellään henkilöstöä koskevat 

tavoitteet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn 

tuloksellisuus.  

Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti tai koko kalenterivuodelta. 

Raportin tiedot ja tulokset käsitellään kuntayhtymän yhteistoimintaelimessä ja työsuojelujaostossa. 

Henkilöstöraportti esitellään vuosittain toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen kanssa 

luottamuselinhallinnolle.  

Henkilöstöraportissa kuvataan kehittämisen eri painopisteitä. Valtakunnallisen työelämän 

kehittämisstrategian painopistealueita ovat innovointi ja tuloksellisuus, luottamus ja yhteistyö, 

työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. 

KSTHKY:N VUODELLE 2019 ASETETUT PAINOPISTEALUEET HENKILÖSTÖASIOISSA 

 
 Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 
Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja 
järjestämisvastuun muutoksesta. Muutoksessa olennaisinta on saada henkilöstö 
muutokseen mukaan siten, että muutos toteutuu mahdollisimman hallitusti, 
suunnitellusti ja vaiheistetusti. Sote-uudistus koskee kaikkia; sekä julkisia että yksityisiä 
sosiaali- ja terveyspalvelutyöntekijöitä.  
 

 Tuetaan henkilöstöä muutoksessa 

 Tiedotetaan asioista riittävästi 

 Pidetään yllä hyvää työnantajaimagoa 

 Tuetaan henkilöstön hyvinvointia 

 Tuetaan kuntayhtymän tehtävän mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä 
 
 

Mittarien toteuma 2019:  
- henkilöstön vaihtuvuus 31.12.2019: 13,08 (31.7.2019: 9,04) 
- sairauspoissaolot melko samalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna, vuonna 2019 7,66 

% (vuonna 2018 7,57 %) 
- kiinnostus avoimiin tehtäviin: tammikuu-joulukuu 2019 välisenä aikana avoimia 

toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä/virkoja oli 13 kpl, joihin hakijoita oli yhteensä 33 
- koulutuksia yhteensä 174 henkilöllä joulukuun loppuun mennessä 
- työhyvinvointikysely toteutettiin 29.10.-1.12.19 välisenä aikana. Mitä kuuluu –

kyselyyn vastasi kaikkiaan 157 henkilöä (66 %). 
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2. VISIO JA ARVOT 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perustehtävänä on ylläpitää ja edistää alueensa 

asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista 

sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita 

terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostamalla vaikuttaviin 

hoitokäytäntöihin. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, 

jolla on osaava henkilökunta. 

Kuntayhtymän arvot perustuvat toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön, toisaalta 

organisaation itse määrittelemiin arvoihin, kuten: 

 oikeus hyvään hoitoon, jolloin asiakas/potilas kokee olevansa luotettavissa käsissä ja tulevansa 

ymmärretyksi ja hyväksytyksi 

 ihmisarvoinen hoito ja kohtelu tulee olla jokaisen terveydenhuollossa toimivan keskeinen tavoite. 

Tärkeimpiä ihmisarvon kunnioittamisen elementtejä ovat arvostus, vuorovaikutteisuus, 

tiedonsaannin sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. 

Ihmisarvon kunnioittaminen tulee ilmetä myös henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

 henkilökunnasta välittäminen, joka ilmenee oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, 

työhyvinvoinnin edistämisellä, ihmisläheisellä ja ammattitaitoisella johtamisella 

 ammattitaito ja työn hallinta, hyvän hoidon edellytys on ammattitaito, jonka ylläpitäminen tulee 

olla jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Sisältöosaamisen lisäksi 

ammattitaitoa tarvitaan sekä yhteistyö- että vuorovaikutustilanteissa 

 tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen. 

 

 

3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ 

 

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

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

edustajista. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset 

alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. 

Vuonna 2019 yhteistoimintaelin kokoontui 6 kertaa ja käsitteli mm. seuraavia asioita: 

- Liikkeen luovutus kuvantaminen KSTHKY/SataDiag 

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 

- Henkilöstöraportti 2018 

- Työsuojelujaoston pöytäkirjat vuodelta 2018 

- Omaolo –toimintamalli 

- Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä 

- Vuoden 2020 talousarvioluonnos ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 

- Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshuollon yrityksille myytävien 

sairaanhoidollisten palveluiden liikkeenluovutus Turun Seudun Työterveystalo Oy:lle 

- työterveyshuollon valmistelutilanne 

- Mitä kuuluu –työhyvinvointikyselyn esittely 

- Savuton terveyskeskus –mallin päivitys 

- työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
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Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintaelimen lisäksi työsuojelujaosto, joka vastaa työsuojelun 

yhteistoiminnasta. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja 

työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja 

vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Työsuojelujaosto 

kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.  

 

Työsuojelujaosto osallistui työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin, joita oli vuoden aikana 

2 kpl.  

 

Työterveyshuollon raportti vuodelta 2018 ja kustannukset vuodelta 2018 käytiin läpi 

työsuojelujaostossa. Lisäksi päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2019. 

Työpaikkaselvitykset vuoden 2019 osalta selvitettiin. Ergonomiakorttikoulutuksista saatiin tietoa 

työfysioterapeutilta. Savuton terveyskeskus –mallia päivitettiin. Työsuojelun vuosikelloa laadittiin. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020 käytiin läpi. 

 

 Haipro- läheltä piti ja turvallisuusilmoitukset käsiteltiin työsuojelujaoston kokouksissa ja laadittiin 

toimintaehdotuksia ilmoituksiin liittyen. Koko henkilöstölle järjestettiin turvallisuuskoulutusta 

kymmenessä koulutustilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä 140 työntekijää. 

 

Kuntayhtymän keskeisten toimintojen turvanäkemyksiä edustaa tietoturvatyöryhmä, jonka asettaa 
kuntayhtymän johtaja. Tietototurvatyöryhmään kuuluvat vähintään tietoturvavastaava, 
tietosuojavastaava ja potilastietojärjestelmistä vastaavat. Tietoturvatyöryhmä vastaa yhdessä 
tietoturvavastaavan kanssa tietoturvan kehittämisestä ja toimeenpanon valmistelusta. 
Tietoturvatyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. 
 

4. OSAAVA TYÖVOIMA 

 

Henkilöstövoimavaroilla tarkoitetaan henkilöstöä ja sen kykyä toteuttaa organisaation toiminta-

ajatusta. Organisaation muita voimavaroja ovat käytössä oleva talous ja tekniikka. 

Henkilöstökeskeisessä palveluorganisaatiossa henkilöstöllä, sen osaamisella ja 

kehitysmahdollisuuksilla sekä työhön sitoutumisella on positiivisen tuloksen ja laadun 

saavuttamiseksi suuri merkitys. 

 

Henkilöstövoimavarojen määrä ja laatu varmistetaan pätevyyden, työtyytyväisyyden ja 

työhyvinvoinnin kehittämisellä. Toimivan kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen, 

keskustelujen kattavuus ja laatu ovat yksi osio kehittämisen painopistealueissa. Koulutustarpeet 

tulevat kehityskeskustelujen kautta. 

 

Osaamisen kehittämisen tapoihin luetaan kuuluviksi mm. koulutus, työnkierto ja perehdyttäminen. 

Koulutuksista kerrotaan tarkemmin henkilöstön osaamisen kehittämisen luvussa. 
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Vahvuudet (Strengths): 

- ammattitaitoinen 

henkilöstö 

- koulutusmyönteisyys 

- säästötoimenpiteisiin 

osallistuminen  

 

 

 

Ohessa SWOT-analyysi henkilöstö: 

 

 

Sisäinen ympäristö 

 

 

 

 

 

Ulkoinen ympäristö 

 

 

 

 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja 

työhönsä motivoitunutta. Oikein mitoitettu, sitoutunut henkilöstö takaa tuloksellisen ja hyvän 
palvelun. Sitoutuminen työhön näkyy myös vähäisenä vaihtuvuutena sekä koulutus- ja 
kehitysmyönteisyydessä. Osaamisen kehittäminen ja yhteisöllinen oppiminen luovat edellytykset 
palveluiden hyvälle laadulle. 
 
Ikärakenteeseen liittyen huomiota pitää jatkossa kiinnittää mahdolliseen osaamisvajeeseen, kun 
eläköityjien määrä lisääntyy. Samoin työkykyjohtaminen vaatii tuekseen toimivia 
raportointijärjestelmiä. 
 
Sote-ratkaisut voidaan Swot-analyysissä nähdä sekä mahdollisuuksina että uhkina: uuden 
palvelutuottajan perustaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, asiakaslähtöiset 
toimintamallit, palvelujen järjestäjän ja tuottajan eriyttäminen sekä asiakkaan valinnanvapauden 
piirissä olevan toiminnan yhtiöittäminen tuovat olennaisia, merkittäviä muutoksia henkilöstön 
asemaan. 
 
Kuntayhtymässä kerätään asiakaspalautteita sähköisellä asiakaspalautejärjestelmällä. 

Asiakaspalaute mitataan NPS-luvulla, joka voi vaihdella -100 ja 100 välillä. Arvoja seurataan kokonais-

NPS-luvun kautta sekä kahden viikon seurannalla (kuva 1), joka päivittyy kuntayhtymän intranettiin 

päivätasolla annettujen palautteiden mukaisesti. Asiakas voi antaa palautteen arvosanalla 1-10. 

Asiakaspalautteet käydään läpi johtoryhmässä.   

Heikkoudet (Weaknesses): 

- ikärakenne 

- raportointijärjestelmät 

Uhat (Threats): 

- Sote-ratkaisut 

 

Mahdollisuudet 

(Opportunities): 

- Sote-ratkaisut 



7 
 

 

Kuva 1. Asiakaspalaute NPS viimeiset kaksi viikkoa seuranta vuosi 2019. 

Asiakaspalautemittarin arvot – NPS-luku asiakaspalautteesta vuodelta 2019 oli 58, nousua edelliseen 

vuoteen verrattuna (arvo 53 vuonna 2018). Jonotusaikaan oltiin tyytymättömiä (32 % vastauksista) 

ja tyytyväisiä oltiin ammattitaitoon (53 % vastauksista). Kokonaisvastausmäärä oli 4522 joulukuun 

loppuun mennessä.  

Kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti (asteikolla 1-10) suosittelisit palvelua 

tuttavallesi/lähipiirillesi?” 84 % vastauksista tuli asteikolle 7-10 (erittäin todennäköisesti tai 

todennäköisesti suosittelisi). Vastausmäärät tähän kysymykseen näkyvät kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Asiakaspalaute NPS tammi-joulukuu 2019. 
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5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS 

Työterveyspalvelut 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan henkilöstön 

työterveyshuollon palveluista vastasi vuonna 2019 yhtymän oma työterveyshuolto sekä 

työterveyshuollon henkilöstön osalta heidän työterveyshuollon palveluistaan Terveystalon 

työterveyshuolto Harjavallassa. Henkilökunnalle tarjottu työterveyshuolto käsittää sekä 

lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoidon.  

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2015-2019 ja toimintasuunnitelma 
päivitettiin vuoden 2019 osalta. Siihen kuuluvat lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto 
(Kelan korvausluokka I) ja työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kelan korvausluokka II). 
Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat yhteistyön lisääminen työpaikan ja 
työterveyshuollon välillä, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden 
ehkäisy, työkykyä uhkaavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja työssä selviytymisen tukeminen 
sekä luoda terveelliset työtavat, työolosuhteet ja työympäristö yhteistyössä työpaikan henkilöstön 
kanssa. Lisäksi loppuvuonna 2019 kilpailutettiin työterveyshuoltopalvelut ja päivitettiin 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 

 
Työpaikkaselvitykset tehdään yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa ja niillä täydennetään 
työpaikan riskinarviointeja. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelujaoston kokouksiin 
ja työsuojelutarkastuksiin työpaikalla. Riskiarviointi tehtiin koko henkilöstölle loppuvuodesta 2015 
ja tulokset raportoitiin ja analysoitiin keväällä 2016. Riskiarvioinnit tehdään viiden vuoden välein. 

  
Työpaikkaselvitys tehdään aina, kun siihen ilmenee tarvetta, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein. 
Ennen työpaikkakäyntiä tehdään työpaikkaselvityksen esikysely. Työyhteisön kanssa keskustellaan 
kyselyn tuloksista ja käynnin yhteydessä tehdyistä havainnoista. Työfysioterapeutti tekee 
ergonomisia työpistekäyntejä uusille työntekijöille, työpisteitä suunniteltaessa, työpisteiden 
vaihtuessa, tuki- ja liikunta-elinvaivojen antaessa aihetta sekä erityistyölasien tarvetta arvioitaessa.  

 
Työpaikkaselvityksiä tehtiin kahteen kohteeseen vuonna 2019: puheterapian ja perheneuvolan 

yksiköihin.   

Vuonna 2018 työfysioterapeutti järjesti ensimmäisen Potilassiirtojen Ergonomiakorttikoulutuksen 
KSTHKY:ssä, jota jatkettiin myös vuonna 2019.  Koulutus sisälsi verkko-opintoja ja lähiopetusta 
potilaan siirtymisen avustamiseen liittyen. Vuonna 2019 koulutukseen osallistui 7 hoitajaa (vuonna 
2018 5 hoitajaa). Ergonomiaosaamisen lisääminen hoitohenkilöstöllä on tutkimusten mukaan 
vaikuttavaa ja ennaltaehkäisee sekä vähentää hoitajien tuki- ja liikuntaelinten kuormittumista.   

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat 118 702,66 euroa työterveyshuollon 

osalta. Vuonna 2019 kustannukset olivat 442,90 euroa per henkilö (vuonna 2018: 498 euroa/hlö). 

Kustannusten suhde Kela I ja Kela II oli 35,7 % / 64,3 % (vuonna 2018 Kela I 42,7 %  ja Kela II 57,3 

%).  Alla tilasto työterveyshuollon kustannukset/henkilö vuodesta 2013 lähtien. Henkilöstön 

työterveyshuollosta vastasi Terveystalo vuosina 2013-2014 ja kuntayhtymän oma työterveyshuolto 

vuodesta 2015 lähtien. Sairaanhoidon kustannukset laskivat n.  15 %:lla vuoteen 2018 verrattuna.  
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Työnohjausta annettiin oman työterveyshuollon kautta 14 työntekijälle. Psykologikäyntejä oli 18 
kertaa vuoden 2019 aikana. 
 

 

 Kuva 3. TTH:n kustannukset/hlö.  

6. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 

Henkilöstömäärä kattaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään palvelussuhteessa olevan 

henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan 

hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstömäärää ja sen 

kehitystä on tarkasteltu palvelussuhteen mukaan sekä sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

Palvelussuhde 
31.12.2019 

Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% 
ed. 
vuodesta 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018  

Vakinaiset 
Määräaikaiset 
- joista 

työllistettyjä 

14 
15 

13 
16 

200 
39 
 

213 
39 

214 
54 

226 
55 
 
 
 

-5,3% 
-1,8 % 

Yhteensä 29 29 239 252 268 281  

 

Vakituisen henkilöstön määrän väheneminen vuonna 2019 sisälsi kuvantamistoimintojen  

liikkeenluovutuksen SataDiagille (2 henkilöä). Naisten määrä väheni suhteellisesti enemmän kuin miesten. 

Kokoaikaisten lukumäärä:  

- naiset 200, miehet 25 
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Osa-aikaisten lukumäärä: 

- naiset 37 (vuonna 2018: 36), miehet 4 (vuonna 2018: 4) 

Kuvassa 4 näkyy osa-aikaisten määrän kehitys suhteessa koko henkilöstömäärään vuodesta 2015 lähtien ja 

kuvassa 5 koko henkilöstömäärän kehitys vuodesta 2009 lähtien. 

N. 15 % henkilöstöstä teki osa-aikaista työtä vuonna 2019 ja vuonna 2018 osa-aikatyön määrä oli n. 14 % 

(vuonna 2017 n. 12 %). Osa-aikatyön tekemisen syinä ovat esim. lasten tai omaisten hoito, terveydelliset 

syyt tai opiskelu. 

 

Kuva 4. Osa-aikaisten lkm/koko hlömäärä. 

Osa-aikaeläkeläisten lukumäärä: 

- naiset 7 (vuonna 2018: 8), miehet 0 (vuonna 2018:0) 

Osa-aikaeläkeläisten määrä pieneni yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Henkilöstömäärän kehitys 2009 - 2019 

 

 Kuva 5. Henkilöstömäärän kehitys 2009-2019. 

7. HENKILÖTYÖVUOSI 

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, 

että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin 

henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12.  

Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-

aikaprosentti/100). 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen 

henkilöstö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko 

vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. 

Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden päiviin (esim. työssä 1.3. – 

31.5. = 92/365=0,25 henkilötyövuotta). Edellä mainitulla tavalla lasketut henkilötyövuodet lasketaan 

yhteen. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä 

normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. 

Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä 
2019 

Yhteensä 
2018 

Muutos -% ed. 
vuodesta 

Henkilötyövuodet 
palvelussuhteessa 

24,22 228,95  253,17 265,26 -4,6% 

 

8. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 

Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon 

tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien 

oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja 

poissaoloista. 
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Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään 

lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua 

esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). 

Tehty työaika = teoreettinen säännöllinen työaika – vuosilomat – terveysperusteiset poissaolot – kaikki 

muut palkalliset poissaolot – kaikki muut palkattomat poissaolot – vapaana annetut työaikakorvaukset + 

rahana korvatut lisä- ja ylityöt. 

Kuva 6. Työajan jakautuminen 

 Tunnit Työpäivät % teoreett. 
säänn.  
vuosityöajasta  
vuonna 2019 

% teoreett. säänn.  
vuosityöajasta  
vuonna 2018 

Kalenterivuoden päivät 
– vähennetään 
lauantait, sunnuntait, 
työaikaa lyhentävät 
arkipyhät = 
Teoreettinen 
säännöllinen 
vuosityöaika (työpäiviä) 
 
Vähennetään 
työpäivinä: 
- vuosilomat ja muut 

lomat 
- terveysperusteiset 

poissaolot 
(palkalliset) 

- perhevapaat 
- koulutus 
- muut palkalliset 

poissaolot 
- muut palkattomat 

poissaolot 
- vapaana annetut 

työaikakorvaukset 

 
 
 
 
 
 
519147 
 
 
 
 
57111 
 
24913 
 
 
9595 
4307 
8211 
 
31132 
 
 
 

97823 
 
 
 
 
 
67316 
 
 
 
 
7792 
 
3672 
 
 
1319 
586 
1038 
 
4237 

 
 
 
 
 
 
68,8 % 
 
 
 
 
8 % 
 
3,8 % 
 
 
1,4 % 
0,6 % 
1,1 % 
 
4,3 % 
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+     rahana korvatut 
lisä- ja ylityöt 

 
(987+3144)=4131 

= Tehty vuosityöaika 369428 50460   

 

Verrattuna vuoteen 2018 voidaan todeta, että terveysperusteisten palkallisten poissaolojen määrä on 

pienentynyt 0,6 % ja muiden palkattomien poissaolojen määrä on suurentunut 0,4 %. Vuosilomien määrä 

nousi 0,2%, loppuvuoden säästötoimien osalta suosittiin lomia pidettävän joulun sulkuajankohtana. 

 Perhevapaiden määrä on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna 0,5 %. Suomen syntyvyys romahti vuonna 

2019 Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan, lapsia syntyi 45597 eli 1980 lasta vähemmän kuin vuonna 

2018. Lapsia on syntynyt viimeksi vähemmän nälkävuotena 1868 ja 1830-luvun lopulla. Tämä vaikutus 

näkyy myös kuntayhtymän perhevapaiden määrän pienentymisessä. 

Teoreettisen säännöllisen vuosiajan kehitys on kuvattu alla kuvassa 7 vuodesta 2015 lähtien sekä muut 

poissaolot kuvassa 8 vuodesta 2015 lähtien.  

 

Kuva 7. Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika             Kuva 8. Muut poissaolot 

 

9. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 

Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden 

henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. 
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Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus 

alle 30 22 8,2 

30-39 60 22,4 

40-49 63 23,5 

50-59 82 30,6 

60-64 34 12,7 

65 ja yli 7 2,6 

Yhteensä 281 100 % 

Keski-ikä vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä oli 46,9 vuotta (vuonna 2018 46,3 vuotta). 

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta ja määräaikaisen 40,4 vuotta.  Keski-ikä pysyi lähes samana 

vakinaisen henkilöstön osalta, mutta nousi vuoteen 2018 verrattuna määräaikaisessa henkilöstössä (2018: 

vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,6 vuotta ja määräaikaisen 36,9 vuotta). 

10. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen 

suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon 

kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. 

Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja 

tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. 

Osaamisen kehittämisen taustaksi raportoidaan vakinaisen henkilöstön koulutustaso. 

Koulutustaso vakinainen henkilöstö: 2019  

Perusaste 16 

Keskiaste (opistotaso, alin korkea-aste) 160 

Korkea-aste (alempi- ja ylempi korkeakoulututkinto) 38 

Yhteensä 214 

Osaamisen kehittämiseen sisältyvät sekä ammatillinen henkilöstökoulutus (täydennys-, uudelleen- ja 

jatkokoulutus) että myös erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat. 
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Osaamisen kehittäminen Osallistujien 
määrä 

Päiviä/osallistuja 

Ammatillinen henkilöstökoulutus, josta 

 lakisääteistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
täydennyskoulutusta 

 Johtamis- ja 
esimieskoulutus/valmennusta 

 Muu osaamisen kehittäminen 
 
Opintovapaalla oleva henkilöstö 
 

 
155 
 
 
7 
 
10 
 
2 

 
1-14 
 
 
1-3 
 
1-2 

Yhteensä 174  

 

Näiden koulutusten lisäksi järjestetään sisäisiä ilmaisia koulutuksia, mm. lääke-esittelyfirmat järjestävät 

koulutuksia lääkäreille.  

11. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT 

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, 

työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja 

palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. 

Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on 

pyrittävä vähentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon 

kanssa. Kustannusseurannassa kustannuksista vähennetään Kela- ja muut korvaukset.  

Terveysperusteiset 
poissaolot 

kalenteri
-päivät 
2019 

kalenteri
-päivät 
2018 

% työajasta  
2019 
(työpäivistä 

% työajasta  
2018 
(työpäivistä) 

1000 
euroa 
2019 

1000 
euroa 
2018 

Lyhyet poissaolot 
alle 4 pv 
4-29 pv 
30-60 pv 
61-90 pv 
91-180 päivää 
Yli 180 päivää 
 
Yhteensä 
 

 
738 
2146 
532 
152 
335 
0 
 
3903 

 
827 
2589 
1014 
257 
489 
560 
 
5736 

 
1,45 % 
4,21 % 
1,04 % 
0,30 % 
0,66 % 
0 % 

 
1,09 % 
3,42 % 
1,34 % 
0,34 % 
0,65 % 
0,74 % 
 
7,57 % 

 
30,2 
107,0 
17,5 
11,2 
2,5 
0 
 

 
33,3 
104,2 
34,2 
7,8 
29,4 
0 
 

 

Vuonna 2019 68 työntekijällä (edellisvuonna 60:lla) ei ollut yhtään sairauspoissaoloa. Oma ilmoitusten 

määrä 242 kpl, näitä oli yhteensä 137 työntekijällä (vuonna 2018 148 työntekijällä). Eniten 

työntekijämääräisesti sairausloman pituuden mukaan katsottuna poissaoloja oli kategoriassa alle 4 pv (175 

työntekijää), toisena 4-29 pv (87 työntekijää).  

Diagnoosityypeittäin/poissaolopäivittäin katsottuna suurimmaksi nousivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

1510 päivää ja 50 työntekijällä sekä mielenterveys 863 päivää ja 20 työntekijällä (vuonna 2018: 950 päivää 

ja 18 työntekijää).  
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Työtapaturmat/työmatkatapaturmat 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä työtapaturmia sattui vuonna 2019 9 kpl, näistä 

sairauspoissaolopäiviä yhteensä 60 päivää. Tapaturmien syynä olivat (vakuutusyhtiön luokituksen mukaan) 

haavat ja pinnalliset vammat ( 4 kpl) ja sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset ( 1 kpl), tärähdykset ja 

sisäiset vammat (2 kpl), luunmurtumat (1 kpl), ei tietoa 1 kpl. Ammattitauteja oli 0 vuonna 2019.  

 

Kuva 9. Työtapaturmat 2013-2019. 

Työmatkatapaturmia sattui vuonna 2019 4 kpl, näistä sairauspoissaolopäiviä yhteensä 4 päivää.  

 

Kuva 10. Työmatkatapaturmat 2009-2019. 
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Turvallisuusilmoitukset 

Vaara-ja läheltäpiti -tilanteiden raportoinnissa Haipro-järjestelmässä seurataan henkilöstön tekemiä 

turvallisuusilmoituksia. Turvallisuusilmoituksia tehtiin kaikkiaan 39 kpl vuonna 2019. Läheltä piti / 

uhkatilanne-ilmoituksia näistä oli 16 kpl (vuonna 2018 12 kpl) ja tapaturma/väkivaltatilanne –ilmoituksia oli 

23 kpl (vuonna 2018 23 kpl). Alla kuvassa 11 ilmoitukset vuonna 2019. 

 

Kuva 11. Läheltä piti/uhkatilanne ja tapaturma/väkivaltatilanne –ilmoitukset vuonna 2019. 

Vaaratyypeittäin kuvattuna turvallisuusilmoitukset vuodelta 2019 näkyvät kuvassa 12. Edellisvuoteen 

verrattuna väkivaltatilanteiden osalta ilmoitukset ovat suurentuneet +4 kpl (vuonna 2019 8 kpl ja vuonna 

2018 4 kpl) samoin pisto-tyyppiset ilmoitukset suurenivat +6 kpl (vuonna 2019 13 kpl ja vuonna 2018 7 kpl) 

sekä äkillinen fyysinen/psyykkinen kuormittuminen kasvoivat +3 kpl (vuonna 2019 6 kpl ja vuonna 2018 3 

kpl). Läheltä piti –liukastumis-/kaatumistilanteet pienenivät vuonna 2019 -5 kpl (vuonna 2019 5 kpl ja 

vuonna 2018 10 kpl).

 

 Kuva 12. Turvallisuusilmoitukset vaaratyypeittäin vuodelta 2019. 
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12. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kuntayhtymässä alkaneet ja päättyneet 

palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä 

sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden 

lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 

Vakinaiset Lukumäärä 
2019 

Lukumäärä 
2018 

Vaihtuvuus-% 
 2019 

Vaihtuvuus-%  
2018 

Alkaneet palvelussuhteet 14 8 6,5 3,6 

Päättyneet palvelussuhteet 28 21 13,08 9,3 

 

Henkilöstön vaihtuvuuden ja sen syiden seuranta antaa tietoa mm. työntekijöiden sitoutumisesta 

organisaatioon, uusien työntekijöiden palkkaamisen ja perehdytyksen onnistumisesta sekä organisaation 

kilpailukyvystä rekrytointimarkkinoilla. 

 

13. ELÄKÖITYMINEN 

Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja –ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation 

palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä 

henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeelle aloittaneiden lukumääränä.  

 Yhteensä 
2019 

Yhteensä 
2018 

Yhteensä 
2017 

Yhteensä 
2016 

Yhteensä 
2015 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 7 7 9 5 12 
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14. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 

Työvoimavaltaisella alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen 

kehittämiseen muodostavat merkittävän osan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen 

seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat 

kuntayhtymään palvelussuhteessa olevan henkilöstön. 

1000 euroa 2015 2016 2017 2018 2019 

Työvoimakustannukset yhteensä 
josta 
 
- 1. Palkat yhteensä, josta 
- vuosiloma-ajan palkat 
- terveysperusteisten poissaolojen  

palkat (palkat-Kela-korvaus) 
- perhevapaiden palkat 
- muut lakisääteisten/sopimusperusteisten 

poissaolojen palkat 
- 2. Työnantajan eläke- ja muut 

sosiaalivakuutusmaksut 
- 3. Henkilöstöinvestoinnit 

 Työterveyshuolto, netto 

 koulutus- ja muu kehittäminen 

 kuntoutus 

 työpaikkaruokailu 

 yhteistoiminta  

13907 
 
 
10942 
1131 
(363- 
100)=263 
120 
81 
 
 
2965 
 
125 
50 
0 
36 
6 

13368 
 
 
10449 
1240 
(342- 
126)=216 
75 
65 
 
 
2919 
 
113 
50 
0 
35 
0 

12446 
 
 
9936 
1121 
(346- 
150)=196 
47 
60 
 
 
2510 
 
133 
78 
0 
28 
7 

12405 
 
 
9945 
1069 
(401- 
165)=236 
48 
59 
 
 
2460 
 
144 
61 
0 
25 
12 

12496 
 
 
10078 
1086 
(306-
145)=161 
34 
75 
 
 
2418 
 
124 
57 
0 
28 
26 
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15. MITÄ KUULUU -TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2019 

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu –työhyvinvointikysely järjestettiin 29.10.-1.12.2019 välisenä aikana. 

Kyselyyn vastasi KSTHKY:stä 157 henkilöä (66 %). Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä, työntekijöille 

lähetettiin henkilökohtaiset linkit sähköpostilla. 

Kyselyyn osallistui 10 organisaatiota:  
Organisaatiot: Siun sote, Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri (Eksote), Päijät-Hämeen sosiaali-ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä, POP-maakunta / Pohjois-Pohjanmaan SHP, Etelä-Savon sosiaali-ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Kainuunsote, NordLab, Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote) ja kuntayhtymä Kaksineuvoinen. 
 
Asteikolla 1= paras ja 100 heikoin, KSTHKY:n kokonaissijoitus oli 53. Osa-alueittain tarkasteltuna TYÖ-
mittarin osalta tulos oli 50., TYÖYHTEISÖ-mittari 58. ja JOHTAMINEN 51. 
 
Päätulokset TYÖ-osa-alueelta: 
 

- 90 % vastaajista kokee panostavansa työhönsä: 

•Vajaa 4/5 vastaajista kokee työn imua. 

•Vajaa 4/5 vastaajista uskoo jatkavansa eläkeikään saakka. Työn voimavaratekijät paremmalla tasolla 
kuin MK2019 muilla organisaatioilla. 
 
*16 % vastaajista kokee työstressiä. 
 
•1/3 vastaajista kokee, että häneltä edellytetään kohtuutonta työmäärää (työpaineet); 40 % vastaajista 
huolta työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn.  

•56 % vastaajista raportoi, että työssä joutuu pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita. 
 
Päätulokset TYÖYHTEISÖ-osa-alueelta: 

- Työyhteisöt ovat tavoitteellisia (65 %). 

•Työyhteisöissä on paljon sosiaalista pääomaa (65 %). 

•Reilu 1/3 vastaajista koki, että oma työyhteisö on innovatiivinen. 

 
Työyhteisötulokset saman suuntaiset kuin MK2019 muilla organisaatioilla. 
 
 
Päätulokset JOHTAMINEN -osa-alueelta: 

- 77 % vastaajista kokee työnsä mielekkäänä (MK2019, 68 %). 

•73 % vastaajista kokee lähiesimiesten toiminnan oikeudenmukaisena. 

•35 % vastaajista kokee oman organisaation päätöksenteon oikeudenmukaiseksi ja 39 % päätökset 
johdonmukaisiksi (MK2019 38 % ja 43 % muilla organisaatioilla). 

•78 % vastaajista suosittelisi työnantajaansa (MK2019, 66 %). 

•70 % vastaajista pitää organisaation toimintaa asiakaslähtöisenä (MK2019, 67 %). 
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Päätulokset TYÖTURVALLISUUS -osa-alueelta: 
 
- 39 % vastaajista kokenut väkivalta-tai uhkatilanteita asiakkaan taholta. 

• Koti-ja sairaalapalvelut 79 % 
•10 % vastaajista on itse kokenut syrjintää (yhdenvertaisuuslaki). 
•18 % vastaajista on itse kokenut työpaikkakiusaamista 
 

Päätulokset TYÖTERVEYS -osa-alueelta: 
 

- 19 % vastaajista kokee työkykynsä alentuneen. 

•24 % kokee terveydentilansa alentuneeksi. 
•23 % kokee psyykkistä rasittuneisuutta.  
•61 % palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta. 
•15 % vastaajista on hoivavastuussa läheisestään, heistä neljäsosa hoivaa läheistään 2h tai 
enemmän päivässä. 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET: 

MK-työhyvinvointikyselyn johtopäätöksenä voidaan todeta työn kuormitustekijöinä 1) Koettu työmäärä 

ja huoli työmäärän kasvusta yli sietokyvyn sekä 2) Työn eettinen kuormitus. Asiakasväkivaltaa on 

kokenut yli kolmannes vastanneista. 

Työyhteisö on innovatiivinen: työn voimavaratekijöinä työn imu, työn mielekkyys ja työhön 
panostaminen. Sosiaalista pääomaa (yhteisöllisyyttä, me-henkeä) on työyhteisöissä. 
 
Oikeudenmukaisuus edistää työhyvinvointia ja jaksamista. Toiminnan tulee perustua nollatoleranssi 
ajatteluun työpaikkakiusaamisen, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän suhteen. Lähiesimiesten toiminta 
koetaan oikeudenmukaisena. Lähes 4/5 vastaajista suosittelisi työnantajaansa.  

Työyksiköt kehittävät omia tavoitteitaan saatujen tulosten perusteella intrassa olevaan MK-kyselyn 
portaaliin. Yhteisenä tavoitteena on yhteisöllinen kehittäminen työmäärän ja työn kuormitustekijöiden 
yhteensovittamiseksi. 
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16. TYKY-TOIMINTA 2019 

Henkilöstökerhon ideoimana ja vetämänä toteutettiin henkilöstölle tyky-toimintaa seuraavasti: 

- Tyky-seteleitä oli mahdollista saada 100 euron arvosta/työntekijä liikuntaan ja kulttuuriin, 178 henkilöä 

ilmoitti halukkuutensa saada tyky-seteleitä keväällä 2019. 

- yhteisöllistä tyky-toimintaa järjestettiin Harjavallassa erilaisten jumppien osalta tiistai-iltapäivisin 

yhteensä 36 kertaa. Lisäksi järjestettiin toukokuussa henkilöstölle Oivan Päivän ilta ja marraskuussa 

pikkujoulut. 
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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 
HALLINTOSÄÄNTÖ  

LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET  

 

1 § Soveltaminen                       

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (jäljempänä kuntayhtymä) tehtävistä sekä hallin-

non ja toiminnan yleisestä järjestämisestä ovat jäsenkunnat sopineet kuntayhtymän perussopimukses-

sa. 

 
Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän organisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, 

yhtymävaltuustosta, johtamisesta, taloudenhoidosta, asiakirjahallinnosta, valvontajärjestelmästä ja ris-

kienhallinnasta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkus-

tussäännöstä.  

 
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään kuntalain edellyttämässä vuosittaises-

sa talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa Vuosittainen seuranta esitetään toimintakertomuksessa.  

Tämän hallintosäännön nojalla siirretystä päätösvallasta on pidettävä keskitettyä päätösluetteloa.  

 

Tämä hallintosääntö kumoaa yhtymävaltuuston 16.5.2017 hyväksymän hallintosäännön.   

 
2 § Tehtävät 

         Kuntayhtymän tehtävät on määritelty perussopimuksen 3 §:ssä. 

 

 

LUKU 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN 

 

3 § Johtamisjärjestelmä 

Kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntayhtymän strategiaan, perussopimukseen, taloussuunnitel-

maan, talousarvioon sekä muihin yhtymävaltuuston päätöksiin. 

Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa 

ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.  

 

Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta. 

 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayh-

tymän toiminnan yhteensovittamisesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäises-

tä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.  

 

Kuntayhtymän johtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja 

muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväk-

si.  

 

4 § Esittely yhtymähallitukselle 

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan ollessa poissa tai 

esteellinen, esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö.  

 

5 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja 

1. johtaa yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymäl-

lä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä 

sopivin tavoin yhteyttä jäsenkuntiin ja sidosryhmiin; 

2. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituk-

sen ja yhtymävaltuuston kytkemistä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3. vastaa siitä, että kuntayhtymän johtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikes-

kustelut.  

 

 

 



3 

6 § Kuntayhtymän viestintä 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. Yhtymä-

hallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimittää viestinnästä 

vastaavat viranhaltijat.  

 

Yhtymähallitus sekä johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kuntayhtymän alueen asukkaat ja palvelui-

den käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat 

osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. 

 

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon alueen eri asiakasryh-

mien tarpeet. 

 

LUKU 3 ORGANISAATIO 

 

7 § Luottamushenkilöorganisaatio 

 Luottamushenkilötoimieliminä toimivat perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto ja -hallitus se-

kä tarkastuslautakunta sekä yhteistoiminnasta määrättyjen säädösten mukainen yhteistoimintaelin. 

Edellä mainitut toimielimet valitaan siten kuin perussäännössä perussopimuksessa on määrätty. 

 

8 § Vaikuttamistoimielimet 

Kuntayhtymässä toimii jäsenkuntien yhteinen vammaisneuvosto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta 

ja toimintaedellytyksistä päättää yhtymähallitus. 

 

9 § Johtavat viranhaltijat 

 Kuntayhtymän operatiivisena johtajana toimii kuntayhtymän johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen 

alaisuudessa kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, suunnittelua sekä muuta toimintaa. Hän toimii 

myös hallinnon ja talouden tehtäväalueen sekä sosiaalipalvelujen yksikön johtajana. 

 

 Kuntayhtymän johtajan ollessa esteellinen tai estynyt tai viran ollessa avoin tehtäviä hoitaa henkilös-

töpäällikkö, joka toimii myös toimistopalvelujen esimiehenä sekä vastaa kuntayhtymän johtajan alai-

sena henkilöstöhallinnon ja työsuojelun toteuttamisesta. 

  

Kuntayhtymän kansanterveys- ja terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii joh-

tava ylilääkäri, joka johtaa ja valvoo kuntayhtymän terveyden- ja sairaanhoitoa, vastaa perustervey-

denhuollon yhteydessä tarjottavien erikoislääkäripalvelujen kehittämisestä ja toimii myös avohoidon 

sekä koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueen johtajana. Johtavan ylilääkärin alaisuudessa toimivat 

avohoidon tehtäväalueesta vastaava avoterveydenhuollon ylilääkäri, koti- ja sairaalapalveluiden tehtä-

väalueesta vastaava koti- ja laitoshoidon ylilääkäri, suun terveydenhuollosta vastaava ylihammaslää-

käri, psykososiaalisista erityispalveluista vastaava johtava erikoispsykologi ja hoitotyöstä vastaava 

johtava hoitaja.  

 

Hoitotyön vastuullisena johtajana toimii johtava hoitaja. Hoitotyöllä tarkoitetaan työtä, jota hoitohen-

kilökunta tekee lääkärin välittömästä valvonnasta riippumatta oman koulutuksensa ja asiantuntemuk-

sena puitteissa osana yksilöiden, perheiden ja yhteisön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, sai-

rauksien ja tapaturmien ehkäisyä, kärsimyksen lievittämistä sekä sairaiden ja kuolevien hoitamista. 

 

Erityispalvelujen, lukuun ottamatta sosiaalipalveluja, esimiehenä toimii johtava ylilääkäri tai muu yh-

tymähallituksen nimeämä johtava viranhaltija. Sosiaalipalvelujen esimiehenä toimii johtava sosiaali-

työntekijä.  

 

 Edellä tarkemmin mainitut viranhaltijat ovat samalla kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia.   

 

 Vastuullisten johtajien ja esimiesten ollessa esteellinen tai estynyt tai virkojen ollessa avoimia sijaise-

na toimii yhtymähallituksen määräämä viranhaltija. 

 

10 § Toiminnan organisointi 

  Kuntayhtymän organisaatio jaetaan yhtymähallituksen vahvistamiin tehtäväalueisiin, keskitettyihin ja 

hajautettuihin tulosyksiköihin sekä kustannuspaikkoihin. Epäselvissä tapauksissa yhtymähallitus rat-

kaisee, mihin jokin toiminta tai toimenhaltija tai asia kuuluu. Kuntayhtymän organisaatiokaavio on 

hallintosäännön liitteenä.  
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  Kansanterveystyön toimeenpanoa sekä muita perussopimuksessa mainittuja tehtäviä varten kuntayh-

tymässä on seuraavat tehtäväalueet 

1. Hallinnon ja talouden tehtäväalue (sis. luottamuselinhallinnon) 

2. Avohoidon tehtäväalue 

3. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue 

4. Erityispalveluiden tehtäväalue 

 

11 § Tehtäväalueiden tehtävät 

 * Hallinnon ja talouden tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän yleis-, talous- ja henki-

löstöhallinnosta mukaan lukien luottamuselinhallinnosta sekä päätösten täytäntöönpanosta ja vastata 

toimitiloista, teknisestä huollosta, tietohallinnosta, välinehuollosta, siivous- ja vaatehuollosta, ravinto- 

ja materiaalihuollosta sekä potilasasiamiespalvelusta. 

 

 Tehtäväalue on jaettu seitsemään (7) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 Luottamuselinhallinto 

 Atk-palvelut 

 Kiinteistöhuolto sisältäen laitehuollon 

 Ravintohuolto 

 Siivouspalvelut sisältäen välinehuoltopalvelut 

 Toimistopalvelut 

 Varastopalvelut  

   

  Tehtäväalue huolehtii myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinoinnista. 

 

* Avohoidon tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia kansanterveyslaissa, terveydenhuoltolaissa sekä 

muissa laeissa säädetyn avohoidossa toteutettavan terveyden- ja sairaanhoidon toteuttamisesta ja ke-

hittämisestä.  

 

 Tehtäväalueen tehtävänä on lisäksi huolehtia erikoislääkärijohtoisen toiminnan toteuttamisesta ja ke-

hittämisestä sekä jäsenkuntien niin halutessa niiden puolesta huolehtia erikoissairaanhoitolain tarkoit-

tamasta jäsenkuntien väestön erityistason palveluiden seurannasta ja kehittämisestä. 

 

 Tehtäväalue jakautuu seitsemään (7) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 Lääkärin ja hoitajan vastaanottotoiminta  

 Neuvolatoiminta sisältäen äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, 

yleiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset 

 Suun terveydenhuolto 

 Työterveyshuolto  

 Fysioterapia 

 Erikoislääkärijohtoinen toiminta 

 Diagnostiikkapalvelut (Laboratorio- ja röntgentoiminta) 

 

 * Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia kotisairaanhoidosta, määräai-

kaisesta tehostetusta kotisairaanhoidosta eli kotisairaalatoiminnasta sekä sairaanhoidosta ja kuntou-

tuksesta terveyskeskussairaalassa. 

 

 Tehtäväalue jakautuu kolmeen (3) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 Kotisairaanhoito  

 Kotisairaalatoiminta 

 Terveyskeskussairaalatoiminta 

 

*Erityispalvelujen tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia perussopimuksessa mainittujen ja muuten 

kuntien kanssa sovittujen psykososiaalisten erityispalvelujen ja sosiaalipalveluiden toteuttamisesta ja 

kehittämisestä. Tehtäväalue jakaantuu kahteen (2) tulosyksikköön, jotka ovat: 

 

Psykososiaaliset erityispalvelut 

o Perheneuvola ja koulupsykologi  

o Puheterapia 

o Terveyskeskus- ja opintopsykologi  

o Kuntoutusohjaus  
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Sosiaalipalvelut 

o lastenvalvonta 

o päihde- ja mielenterveyspalvelut 

o vammaispalvelut (ei kuitenkaan kehitysvammahuoltoa)  

 

12 § Tehtäväalueiden yhteiset tehtävät 

Tehtäväalueiden yhteisenä tehtävänä on toimia tiiviissä yhteistyössä toisten tehtäväalueiden sekä si-

dosryhmien kanssa. 

 

13 § Johtoryhmä 

  Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri, johtava hoitaja, ylihammaslääkäri, 

johtava sosiaalityöntekijä, johtava erikoispsykologi ja henkilöstöpäällikkö.  

 

  Johtoryhmään voidaan kutsua tarvittaessa myös muita tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä ja 

muita asiantuntijoita sekä kuntayhtymän viranhaltijoita ja työntekijöitä.  

   

 Johtoryhmän tehtävänä on: 

 koordinoida kuntayhtymän toimintaa ja toiminnan suunnittelua sekä vastata ydintehtävien ja 

tukipalveluiden ohjauksesta ja yhteensovittamisesta 

 valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio kuntayhtymän päättäville elimille  

 tehdä yhteistyötä yhtymähallituksen asioiden valmistelussa 

 seurata tavoitteiden toteuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta Kuntayhtymän luotta-

mushenkilöhallinnolle 

 visioida ja tehdä esityksiä sekä aloitteita toiminnan kehittämiseksi 

 edistää kuntayhtymän sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa 

 tehdä yhteistyötä työn vaativuuden arvioinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä 

 seurata henkilöstöhallinnon kehittämistä ja tehdä sitä koskevia aloitteita 

 määritellä henkilöstön osaamisen kehittämisalueet 

 valmistella ja seurata kuntayhtymän tutkimus- ja kehittämistoimintaa  

 varmistaa kuntayhtymän sisäinen tiedonkulku 

  

 Johtoryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii kuntayhtymän johtaja. Johtoryhmän kokouk-

sesta laaditaan muistio, joka on nähtävänä kuntayhtymän sisäisessä intranetissä.  

 

14 § Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen  

Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja/tai valinnanvapauslainsäädäntö edellyttää määräaikaista 

kuntayhtymän tehtäväalueiden uudelleen järjestelyä voidaan yhtymähallituksen päätöksellä valmis-

tautua muutokseen ja tehdä tarpeen edellyttämät ratkaisut.  

 

 

LUKU 4 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

 

15 § Yhtymävaltuusto   

 Yhtymävaltuustosta ja sen tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa.  

 
Sen lisäksi yhtymävaltuusto 

 vahvistaa kuntayhtymän hallintosäännön 

 päättää omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta on yli 

100.000 €.  

 valitsee kuntayhtymän johtajan  

 
16 § Yhtymähallituksen tehtävät  

 Yhtymähallituksesta ja sen tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa. 

  
Sen lisäksi, mitä edellä mainituissa on säädetty tai määrätty, hallitus 

 toimii sosiaalihuoltolain 7 §:n ja kansanterveyslain 6 §:n mukaisena monijäsenisenä toimielime-

nä, joka huolehtii myös muussa sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännössä monijäseni-

sen toimielimen tehtäväksi määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin ne ovat perussopimuksessa kun-

tayhtymälle delegoitu. 
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 seuraa yleistä kehitystä kuntayhtymän eri toimialoilla ja tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä 

 johtaa ja valvoa kuntayhtymän arkistotointa 

 ohjaa kuntayhtymän toimintaa ja taloutta 

 antaa toimintaa koskevia yleisohjeita ja sääntöjen soveltamisohjeita 

 huolehtia lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty 

 huolehtii yhteistyöstä jäsenkuntien, muiden kuntien ja kuntayhtymien sekä eri viranomaisten ja 

alalla toimivien järjestöjen kanssa 

 valvoo annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, päätösten täytäntöönpanoa sekä 

myönnettyjen määrärahojen käyttöä 

 huolehtii yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan järjestämisestä 

 vastaa henkilöstöpolitiikasta ja sen kehittämisestä. 

 vastaa yhteistoimintamenettelystä mukaan lukien työsuojelu 

 päättää muista kuntayhtymän tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkin muun toimielimen tai viran-

haltijan tehtäväksi 

 toimii perussopimuksen 3§:n mukaisesti raittiustoimesta vastaavana toimielimenä 

 

17 § Yhtymähallituksen ratkaisuvalta 

  Yhtymähallituksen tehtävänä on ratkaista seuraavat asiat: 

 selityksen, vastineen tai lausunnon antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos hal-

litus yhtyy valtuuston päätökseen 

 julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoi-

tajan määrääminen 

 määrittelee johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimivat sekä työnantajaa edustavat viranhaltijat 

tai työntekijät 

 määrää kuntayhtymän työsuojelupäällikön 

 hyväksyy vuosittaisen käyttösuunnitelman sekä vahvistaa tulos/tehtäväyksiköille osamäärärahat 

ja toiminnan osatavoitteet 

 päättää tarpeellisista virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano-ohjeista   

 määrää perussopimuksessa kuntayhtymälle sovittujen tehtävien palveluperiaatteet  

 päättää kuntayhtymän maksujen ja korvausten perusteista sekä tilien käyttöoikeuksista 

 päättää käytöstä poistetun omaisuuden myynnin periaatteista 

 päättää kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisen periaatteista 

 päättää lyhytaikaisen rahoituksen periaatteista sekä pitkäaikaisten lainojen ottamisesta 

 päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa korvauksen määrä ylittää kun-

tayhtymän johtajalle määrätyn eurorajan ja jossa kuntayhtymä on katsottava korvausvelvolliseksi 

  päättää investoinneista 

  päättää kuntayhtymän kassavarojen sijoittamisen periaatteista 

  päättää käyttöomaisuuden myymisestä 

  hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ja suunnitelman  

 päättää niistä asioista, joissa asianosainen on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen yhtymä-

hallituksen käsiteltäväksi 

  päättää omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden 

 kauppahinta on yli 25.000 €.   

  

Yhtymähallitus voi siirtää päätösvaltaansa viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.  

 

18 § Johtajien ja muiden esimiesten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 

 Johtajien ja muiden esimiesten yleisenä tehtävänä on toimialallaan/vastuualueellaan: 

 johtaa toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä tehdä esityksiä ja aloitteita toiminnan 

kehittämiseksi 

 vastata ja raportoida johtamansa yksikön vahvistetun talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta 

 määritellä ja varmistaa toimintojen laatu 

 huolehtia osaltaan talousarvion, suunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden asioiden val-

mistelusta 

 huolehtia osaltaan henkilöstösuunnittelusta, henkilöstön tehokkaan työajan käytöstä ja tehtävien 

tarkoituksenmukaisesta järjestelystä 

 päättää vastuualueellaan työvoiman tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta, hyväksyä alaisensa 

henkilökunnan työ- ja päivystysjärjestykset sekä valvoa niiden noudattamista 

 huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, asianmukaisesta perehdyttämisestä tehtäviinsä sekä henki-
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löstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhtymähallituksen hyväksymien kehittä-

misperiaatteiden mukaisesti 

 huolehtia henkilöstön yhteistoiminnan kehittämisestä ja sisäisestä tiedotustoiminnasta vastuualu-

eellaan 

 huolehtia sisäisestä ja paikallisesta yhteistyöstä sekä verkostoitumisesta ja sen kehittämisestä  

 päättää virka- ja työtehtävien edellyttämiin täydennyskoulutuksiin osallistumisesta annettujen 

määrärahojen ja koulutussuunnitelman mukaisesti sekä antaa virkamääräykset 

 myöntää vuosilomat 

 myöntää virkavapaudet tai työvapaat mikäli ei tule harkittavaksi palkan määrää 

 vastata siitä, että valvontaviranomaisille annetaan pyydetyt selvitykset määräajassa 

 hyväksyä alaisensa matkalaskut 

 suorittaa yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtajan määräämät muutkin tehtävät 

 

19 § Viranhaltijoiden muut tehtävät ja ratkaisuvalta 

   

Kuntayhtymän johtaja 

 toimii kuntayhtymän henkilöstöasioista vastaavana johtajana ja siinä tehtävässään hyväksyy teh-

täväalueen johtajan tai johtavan hoitajan esityksestä henkilökohtaiset palkanlisät sekä tehtävä-

kohtaiset palkat yhtymähallituksen antamien toimeenpano-ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin 

ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty työantajan harkintaan  

 käyttää puhevaltaa yhtymähallituksen puolesta  

 päättää talousarvion ja yhtymähallituksen antamien valtuuksien mukaisesti kiinteistöjen muutos-  

ja kunnossapitotöistä  

 hyväksyy sopimukset, joiden taloudellinen tai muu merkitys ei vaadi sen käsittelemistä yhtymä-

hallituksessa 

 vastaa kuntayhtymän tietoturvastrategiasta 

 päättää talousarviomäärärahojen puitteissa atk- ja muista hankinnoista 40.000 euroon saakka  

 vastaa kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen organisoinnista ja riskienhallinnan koordinoinnista 

 päättää työsuojelukoulutuksen järjestämisestä, ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutukseen 

osallistumisesta ja vastaa luottamushenkilöstön koulutuksesta 

 päättää yhtymähallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta 

 päättää huomionosoituksista tavanomaisiin tarkoituksiin yhtymähallituksen vahvistamien ohjei-

den mukaisesti 

 päättää tarvittavien virkamiestyöryhmien asettamisesta valmistelua varten 

 päättää neuvottelu-, tiedotus- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä kuntayhtymän edusta-

jien määräämisestä em. tilaisuuksiin 

 vastaa taloussuunnittelu- ja tilinpäätösprosessista 

 päättää käytöstä poistettujen irtaimiston myynnistä sekä käyttöön soveltumattoman materiaalin 

poistamisesta kuntayhtymän varastosta 

 päättää talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta sekä kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta 

yhtymähallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti 

 päättää kuntayhtymän tileissä avoimena olevien saatavien valvonnasta, perinnästä ja niihin liitty-

västä sopimisesta 

 hyväksyy poistettavaksi kuntayhtymän tileistä ne maksusaatavat, joita ei ole ulosottoteitse pystyt-

ty perimään tai joiden periminen ei muista syistä ole mahdollista 

 koordinoi kuntayhtymän hanketoimintaa 

 vahvistaa alaistensa vuosilomat 

 

Kuntayhtymän johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa muille viranhalti- 

joille.  

 

20 § Eräiden viranhaltijoiden päätösvalta 
Johtavan sosiaalityöntekijän, lastenvalvojan, sosiaalityöntekijän, psykologin ja sosiaaliohjaajan tehtä-

vänä on sen lisäksi, mitä on säädetty tai muutoin määrätty:  

 päättää vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä vahvistettujen 

perusteiden mukaisesti,  

 päättää sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja lausuntojen antamisesta 

sekä  

 päättää myöntämiensä palvelujen asiakasmaksuista.  
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Päätöksenteko perustuu vahvistettuihin perusteisiin, ohjeisiin ja sovittuun työnjakoon.  

 

21 § Tehtäväkuvaukset 

Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät, vastuut, raportointi-

velvollisuus sekä sijaisuudet. Tehtäväkuvaus voi olla yhteinen usealle saman tehtäväalueen / tulosyk-

sikön henkilölle. 

 

Lähin esimies valmistelee tehtäväkuvauksen yhteistyössä asianomaisen henkilön tai henkilöstöryh-

män kanssa. Tehtäväkuvaus tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä ja muulloinkin tarpeen niin 

vaatiessa. Lähin esimies myös vahvistaa tehtäväkuvauksen. 

 

 

LUKU 5 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA  

 

22 § Henkilöstö  

Kuntayhtymän toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista varten kuntayhtymällä on tarpeelli-

nen määrä henkilöstöä.  

 

23 § Viran/toimen perustaminen ja lakkauttaminen 

 Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisessa tulee noudattaa yhtymävaltuuston hyväksymää ta-

lousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimike-

muutoksista päättää yhtymähallitus. 

 

24 § Viran/toimen haku 

Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran tai toimen haltija. 

 

25 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osalta noudatetaan lakia sosiaalihuollon ammatillisen hen-

kilöstön kelpoisuudesta (272/2005) ja lakia terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta 

(559/94). Yhtymähallitus voi tarvittaessa määritellä erityiskelpoisuuden, mikäli tehtävän hoitaminen        

 sitä edellyttää. Muiden virka- ja työsuhteiden osalta kelpoisuuden määrittelee valinnan suorittava vi-

ranomainen. 

 

  Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 

 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen 

erityisistä kelpoisuusvaatimuksista  riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 mo-

mentin mukaisesti.  

26 § Henkilöstön ottaminen ja ero  

Yhtymähallitus täyttää johtavan ylilääkärin, ylihammaslääkärin, vastaavan työterveyslääkärin, johta-

van hoitajan, henkilöstöpäällikön, johtavan erikoispsykologin, johtavan sosiaalityöntekijän sekä teh-

täväalueiden johtajien ja tulosyksikköjen esimiesten virat.  

Muut virat ja työsuhteet täyttää kuntayhtymän johtaja kuultuaan asianomaisen tehtäväalueen johtajaa, 

tulosyksiköiden esimiehiä sekä hoitotyön osalta johtavaa hoitajaa. 

Kuntayhtymän johtajalla on tarvittaessa oikeus ottaa tehtäväalueen johtaja, johtava hoitaja sekä tulos-

yksikön johtaja enintään vuoden sijaisuuteen, ellei  yhtymähallitus ole sijaisuudesta erikseen päät-

tänyt. 

   

Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sekä lomauttaa sama viranomainen, jonka teh-

tävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen.  

27 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen  

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa tai sen raukeamisen toteaa palvelussuhteeseen ottamisesta päät-

tänyt viranomainen. Yhtymävaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin yhtymähalli-

tus.  

 
28 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan  

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viran-



9 

omainen, jolla on toimivalta molempiin virkojen ottamiseen. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siir-

tämisestä päättää yhtymähallitus.  
 
29 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen  

Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19§:n nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä kuntayhtymän johtajalta sekä kuntayhtymän johtajan määräämisestä 

terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.  

 
Kuntayhtymän johtaja tai johtavat viranhaltijat päättää kunnallisen viranhaltijalain 19§:n nojalla ter-

veydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämises-

tä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.  

30 § Virantoimituksesta pidättäminen  

Kunnallisen viranhaltijalain 48§:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan virantoi-

mituksesta pidättämisestä. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja voi ennen yhtymävaltuuston kokousta 

päättää kuntayhtymän johtajan väliaikaisesta virantoimituksen pidättämisestä.  

Yhtymähallitus päättää alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä.  

Kuntayhtymän johtaja voi ennen yhtymähallituksen kokousta päättää yhtymähallituksen alaisen vi-

ranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.   

31 § Viran tai toimen muuttaminen osa-aikaiseksi.  

Viran tai toimen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelusuhteeseen ottava viranomainen.  

 
32 § Lomauttaminen  

Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteet.  

 
33 § Palvelussuhteen päättäminen  

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä 

päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Viranhaltijan ja työntekijän ilmoitus palvelussuhteen 

irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävän viranomaisen tietoon.  

 
34 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen  

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää henki-

löstöpäällikkö. 

 
35 § Palkan takaisinperintä  

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinpe-

rinnästä päättää henkilöstöpäällikkö. 

 
36 § Salassapito  

Salassapitovelvollisuudesta on voimassa mitä kansanterveyslain 42 §:ssä ja sosiaalihuollon asiakas-

lain 15 §:ssä sekä mitä muualla on asiasta säädetty.  

 
37 § Koeaika 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun koeajan määräämisestä tai siitä sopimi-

sesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa viranhaltijan palvelukseen.  

 

Työsuhteisten työntekijöiden osalta koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta 

päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.  

 
38 § Sivutoimilupa 

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää 

kuntayhtymän johtaja yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

 

39 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä 

tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin 

ottamisesta.  
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40 § Virka- ja työvapaa 

Hallintosäännön 24 §:n 1 momentissa mainittujen viranhaltijoiden osalta virka- ja työvapaan myöntää 

kuntayhtymän johtaja.  Kuntayhtymän johtajan virka- ja työvapaan myöntää yhtymähallitus.  

 

  Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. 

 

 

LUKU 6 ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 

 

41 § Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät 

Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määri-

telty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä  

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,  

2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtajan viranhaltijan, 

3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viran-

haltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 

4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan 

vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole 

määrätty rekisterinpitäjää 

 

42 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa 

kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpa-

nosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 

3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 

5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjei-

den mukaisesti sekä 

6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  

 

 

LUKU 7 YHTYMÄVALTUUSTO  

 

43 § Yhtymävaltuuston toiminta 

 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt 

Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja, ja 

kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 

    Yhtymävaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi. 

  

   Yhtymävaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa yhtymävaltuuston 

puheenjohtaja, jollei yhtymävaltuusto tosin päätä. 

 

   Yhtymävaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii 

yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija. 

    Valtuustoryhmän muodostaminen 

    Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 

 

   Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen 

ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään yhtymäval-

tuuston puheenjohtajalle. 

 

   Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoi-

tuksen. 
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   Yhtymävaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryh-

mästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantu-

misvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. 

 

 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 

   Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti yhtymävaltuus-

tolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

 

   Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti 

yhtymävaltuustolle. 

 

 Istumajärjestys 

   Valtuutetuille voidaan tarpeen mukaan laatia istumajärjestys, jonka yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

hyväksyy. 

 

44 § Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus 

  Valtuutettujen aloiteoikeus 
   Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä 

kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohta-

jalle. 

 

   Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään yhtymähallituksen valmisteltavaksi. 

Yhtymävaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmis-

teltava. 

 

   Yhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo 

valtuutettujen tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen 

vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

         

  Yhtymähallitukselle osoitettava kysymys 
   Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä yhtymähallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen 

kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kysymys on esitettävä viimeistään 10 päivää ennen 

seuraavaa valtuuston kokousta. 

 

    Yhtymähallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään seuraavassa yhtymävaltuuston kokouksessa. 

 

   Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä 

tarkoitettua asiaa, yhtymävaltuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä. 

 

  Kyselytunti 
   Valtuutetulla on oikeus esittää yhtymähallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden 

minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kuntayhtymän hallinnon ja talouden 

hoitoa koskevista asioista. 

 

   Kyselytunti järjestetään välittömästi yhtymävaltuuston kokouksen päätyttyä ja se saa kestää enintään 45 

minuuttia. 

 

   Kysymys on kirjallisena toimitettava kuntayhtymän taloustoimistoon viimeistään 10 päivää ennen 

yhtymävaltuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla 

ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapu-

misjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vas-

taamisjärjestys. 

   

Saatuaan yhtymähallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää ly-

hyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua. 

 

    Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii yhtymävaltuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen. 
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45 § Yhtymävaltuuston kokoukset 

 Yhtymävaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous 

   Yhtymävaltuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 

kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestel-

mää.  

 

   Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen 

yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtymävaltuuston säh-

köistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

 

   Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät 

tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 

 

   Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset 

laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

 

  Valtuuston kokouskutsu 
   Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen 

kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kuntayhtymän 

jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla.  Ko-

kouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainitta-

va, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata ko-

kousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

 

  Esityslista 
   Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on 

lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Yhtymävaltuusto voi päättää, 

kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. 

 

  Kokouksesta tiedottaminen 
   Yhtymävaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa 

yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. 

 

  Varavaltuutetun kutsuminen 

   Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin 

asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta yhtymävaltuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoi-

tus voidaan jättää myös yhtymävaltuuston sihteerille. 

 

   Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on 

kutsuttava valtuutetun sijaan varavaltuutettu. 

 

   Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys 

yhtymävaltuuston ratkaistavaksi. 

 

  Yhtymähallituksen edustus valtuuston kokouksessa 

   Yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan, johtavan ylilääkärin ja johtava hoitaja on oltava 

läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 

         

   Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän 

ole samalla valtuutettu. 

 

  Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja 
   Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä yhtymävaltuuston 

kokouksessa.  Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy 

sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  

 

   Puheenjohtaja voi tarvittaessa yhtymävaltuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa 

varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 
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   Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan 

kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja. 

  

  Nimenhuuto 

   Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti nimenhuudolla, joka toimitetaan 

aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä 

olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

   Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole 

ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissa oleviksi. 

 

   Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se 

läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. 

 

Esteell    Esteellisyys 

   Ennen asian käsittelyä aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden 

aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asian käsitellään 

suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta. Puheenjohtajan on tarvittaessa saa-

tettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvit-

taessa antaa selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan 

pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan. 

 

   Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 

vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetuissa poikkeustilanteissa. 

     

 

    Asioiden käsittelyjärjestys 

   Asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin pää-

tä.   

     

   Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on yhtymähallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai 

tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. 

 

   Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa 

ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus.  

 

    Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. 

 

    Puheenvuorot 

    Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

 

   Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle 

kirjallinen puheenvuoropyyntö. 

 

    Puheenvuorot annetaan pyydettäessä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa: 

1)  asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mu-

kaisessa järjestyksessä;   

2)  puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja 

tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita; 

sekä 

3)  repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 

  Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 

   

    Puheenvuorojen käyttäminen 
    Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta. 

 

   Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa, puheenjohtajan on kehotettava 

häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta 

puhettaan. 
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  Pöydällepanoehdotus 

   Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, jonka 

hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta 

rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskuste-

lua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylä-

tään, jatkuu käsittely. 

   

   Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran yhtymävaltuustolle eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun 

yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista 

sitä pyytää. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. 

 

  Ehdotukset 
    Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

 

   Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälkeen 

hänen on esitettävä yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. 

 

   Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsiteltävän 

asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus ja ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan 

kuitenkin äänestettäväksi, vaikka niitä ei olisi kannatettu. 

 

   Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se 

valtuuston päätökseksi. 

 

  Äänestystapa ja äänestysjärjestys 

   Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla tai 

äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi 

toimitettava uudelleen nimenhuudolla tai äänestyskoneella. 

   Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjes-

tyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että:  

1. ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voitta-

nut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja 

näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin, jos äänes-

tykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava vii-

meisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan;  

2. jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdo-

tuksen hyväksyminen tai hylkääminen, ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa jär-

jestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää ää-

nestetä;  

3. sekä jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuk-

sista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen. 

              

   Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoi-

tettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 

    

  Toimenpidealoite 

   Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen yhtymävaltuusto voi hyväksyä yhtymähallitukselle osoi-

tettavan toimenpidealoitteen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa 

yhtymävaltuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä. 

 

  Pöytäkirja  

Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei 

yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 

46 § Enemmistövaali ja suhteellinen vaali 

   Vaalien yleiset määräykset 
   Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava kokoon taitettu niin, ettei sen sisältö ole 

näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. 

 

    Äänestysliput annetaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. 
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   Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskus-

telussa ehdotettu tai kannatettu. 

    

   Vaalitoimituksen avustajat 
   Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla 

ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. 

  

   Yhtymävaltuuston vaalilautakunta 

   Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. 

Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

 

    Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 

    Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

  Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto  
   Yhtymävaltuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava yhtymävaltuuston 

puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.  

 

  Ehdokaslistojen laatiminen 

   Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja 

varajäseniä. 

   

   Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista on vähintään kahden 

valtuutetun allekirjoitettava.  Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa sen yhtymäval-

tuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen hallintolain 29 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 

 

  Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 

   Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, yhtymävaltuuston puheenjohtaja antaa 

ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa on virheelli-

syys, annetaan asiamiehelle tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. 

 

   Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana kahdella tai 

useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen 

nimensä jätetään. 

 

  Ehdokaslistojen yhdistelmä 
   Sitten kun edellä hallintolain 29 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilauta-

kunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjes-

tysnumero. 

 

   Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista yhtymävaltuuston 

istuntohuoneeseen nähtäväksi ja julkiluettava yhtymävaltuustolle. 

   

  Vaalitoimitus 
   Kunkin valtuutetun on nimenhuudon määräämässä järjestyksessä annettava yhtymävaltuuston 

puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron. 

 

  Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen 
   Nimenhuudon päätyttyä yhtymävaltuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii 

niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista 

säädetään. 

 

   Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, joka il-

moittaa vaalin tuloksen yhtymävaltuustolle. 

 

   Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa niitä on käytetty, on saanut 

lainvoiman. Sama koskee arvonnassa käytettyjä lippuja. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, ne on säily-

tettävä suljetussa päällyksessä. 
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LUKU 8 KOKOUSMENETTELY 

 
47 § Kokousaika ja –paikka ja toimielimen päätöksentekotavat 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  

Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä ko-

kouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestel-

mää.  

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköi-

sen yhteyden avulla (sähköinen kokous).  

 

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokous-

ta (sähköinen päätöksentekomenettely).  

 

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätök-

sentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia 

ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.  

 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.  

 

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tie-

dot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. 

Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. 

 
Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimie-

limen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tätä määräystä ei sovelleta yhtymä-

kokoukseen.  

 

48 § Kokouksen koollekutsuminen 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsu-

taan koolle myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

  Yhtymävaltuuston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai yhtymähallitus.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Jos asia 

käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on 

käsiteltävä sähköisesti. 

 

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 

tai –velvollisuus olla kokouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.  

 
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seu-

rata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
 

49 § Jatkokokous  

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, 

johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto 

jatkokokouksesta.  

 

50 § Varajäsenen kutsuminen 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mil-

loin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua 

jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös pu-

heenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 
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51 § Kokouksen pitäminen 

 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. 

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

  

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.  

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellään sellaisenkin asian, jota ei ole mai-

nittu kokouskutsussa.  

52 § Kokouksen johtaminen 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen 

kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäy-

tyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  

53 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, vali-

taan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  

54 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 

Yhtymähallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston pu-

heenjohtajilla, kuntayhtymän johtajalla, johtavalla ylilääkärillä, johtavalla hoitajalla, henkilöstö-

päälliköllä. 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen 

toimielin.  

Yhtymävaltuuston kokouksessa on valtuutettujen lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen 

jäsenillä, kuntayhtymän johtajalla, tehtäväalueiden johtajilla, johtavalla hoitajalla, henkilöstöpäälli-

köllä. 

 

55 § Esittely  

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.  

Yhtymävaltuustossa asiat päätetään yhtymähallituksen esityksestä.  

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla ole-

vaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. 

Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.  

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta il-

man viranhaltijan esittelyä.  

Asiat ratkaistaan yhtymähallituksen kokouksissa kuntayhtymän johtajan esittelystä.  

Yhtymähallituksen esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt tai tämän poissa ollessa toimii esittelijänä 

se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin hänen virkatehtäviensä hoitaminen ellei yhtymä-

hallitus erityisestä syystä muuta päätä. 

56 § Esteellisyyden toteaminen 

Toimielimen jäsenen, asian esittelijän ja muun, jolla on oikeus olla läsnä toimielimen kokouksessa, on 

ilmoitettava puheenjohtajalle esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on saatettava jäsenen 

tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi ja päätettäväksi. 

Myös esteellisyyden peruste tulee merkitä esteellisyyden hyväksymispäätöksestä laadittavaan pöytä-

kirjatekstiin.  

57 § Äänestys ja vaalit 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 7 luvussa määrätään äänes-

tysmenettelystä yhtymävaltuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat luvussa 7 § 45. 
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58 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh-

taja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja 

voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätök-

siä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Pöytäkirja pidetään ylei-

sesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää 

aiemmin on ilmoitettu. 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

1) järjestäytymistietoina: 

toimielimen nimi; merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, 

yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä) kokouksen alkamis- ja 

päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; 

sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

2) asian käsittelytietoina: 

asiaotsikko; 

selostus asiasta; 

päätösehdotus; 

esteellisyys; 

tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; 

 

äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä 

äänestyksen tulos; 

vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; 

päätöksen toteaminen; sekä 

eriävä mielipide. 

 

3) laillisuustietoina: 

oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; 

puheenjohtajan allekirjoitus; 

pöytäkirjanpitäjän varmennus; 

merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-

sesti nähtävänä. 

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen te-

kemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusai-

ka ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samal-

la mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 

Yhtymähallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin.  

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön teke-

miin päätöksiin.  

59 § Päätösten tiedoksianto  

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimuksineen pidetään 

tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140§:ssä tarkem-

min säädetään. 

   

60 § Yhtymähallituksen otto-oikeus 

Viranhaltijan päätöksen ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus tai 

yhtymähallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja.  

Viranhaltijan on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään päätöksistä neljäntoista (14) päivän ku-

luessa päätöksen tekemisestä, ellei kysymyksessä ole sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisistä teh-

tävistä. 
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61 § Ratkaisuvallan edelleen siirtäminen 

Viranhaltija voi päättää sille tässä säännössä annetun ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viranhal-

tijalle. 

 

  Ratkaisuvallan siirtopäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 

 

 

LUKU 9 TALOUDENHOITO  

62 § Talousarvion ja taloussuunnitelma 

Talousarviosta ja -suunnitelmasta, kuntien maksuosuuksista, suunnitelmapoistoista ja muutosmenette-

lystä määrätään perussopimuksessa.  

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talou-

den tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio otetaan ta-

lousarvioon nettomääräisenä. 

63 § Talousarvion täytäntöönpano 

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Yhtymävaltuusto voi talous-

arvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

 

64 § Toiminnan ja talouden seuranta 

Seurannasta määrätään perussopimuksen 12 §:ssä. Kuntayhtymän on seurattava taloutta ja toimintaa 

ajantasaisella seurantajärjestelmällä sekä raportoitava jäsenkunnille säännöllisesti kuitenkin vähintään 

kolmannesvuosittain. 

 

65 § Talousarvion sitovuus 

Talousarviosta päättäessään yhtymävaltuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät 

toiminnan tavoitteet. Yhtymävaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten 

talousarvio ja sen perustelut sitovat kuntayhtymän viranhaltijoita. 

 

66 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 

Yhtymävaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai 

hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pien-

hankintarajan. 

 

67 § Rahatoimen hoitaminen 

Yhtymähallitus päättää talousarvion mukaisesti lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta si-

joitustoimintaa koskevista periaatteista.  

68 § Maksujen määrääminen 

Kuntayhtymän johtaja päättää maksuista sekä palvelujen myymisestä muille yhteistyötahoille yhty-

mähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

69 § Laskutus- ja perintä 

Laskutus ja perintä suoritetaan vahvistettujen taksojen, hinnoitteluohjeiden, päätösten tai sopimusten 

perusteella. Kuntayhtymän laskut asiatarkistaa ja hyväksyy kuntayhtymän johtaja ja tilivastuulliset 

tehtäväaluejohtajat ja esimiehet.  

 

Liikaa peritty ja maksettu maksu palautetaan asiakkaalle välittömästi, kun virhe on huomattu. Palau-

tukselle ei makseta korkoa. Alle 10 euron liikasuoritus palautetaan erikseen vain, mikäli asiakas sitä 

pyytää ja ilmoittaa tilinumeron palautusta varten. 

 

Enintään 30 vuorokauden maksulykkäysksen voidaan myöntää taloustoimistosta kuntayhtymän johta-

ja tai hänen tehtävään delegoima työntekijä/viranhaltija. Yli 30 vuorokauden maksulykkäyksestä päät-

tää kuntayhtymän johtaja. Lykkäyksessä sovitaan uusi eräpäivä tai jos sovitaan suorituksesta mak-

suerissä, näiden eräpäivistä. 

 

Mikäli velallinen saa kuntayhtymästä palkkaa, voidaan saatava pidättää kuntayhtymän maksamasta 

palkasta ilman ulosmittaukseen oikeuttavaa päätöstä palkansaajan suostumuksella. 
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LUKU 10 VALVONTAJÄRJESTELMÄ  

 

70 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta 

Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kuntayh-

tymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. 

 
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään niin, että ulkoinen ja 

sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta ja riskien 

hallinta on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla toimintayksikkö pyrkii varmistamaan tavoitteidensa saa-

vuttamisen. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa, ohjausta ja johtamista. 

Yhtymävaltuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, ohjauksen periaatteista ja hal-

linnon järjestämisen perusteista.  

 

  Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston  

  päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä kuntayhtymän  

  toimivan johdon ohjeistuksesta ja valvonnasta. 

 

Kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta siten, että kuntayhtymän 

toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet saavutetaan. 

 

Kunkin tehtäväalueen vastuullinen viranhaltija järjestää vastuullaan olevan toiminnan tehokkaasti 

niin, että sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 

 

Kuntayhtymän strategisella johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan talous- ja toimintasuunnittelussa yhtei-

sesti sovittuja toimintatapoja, joilla varmistetaan suunnitelman mukainen toiminta koko organisaatios-

sa. Johtamisjärjestelmän juridinen perusta on kuntalaki sekä siihen perustuvat kuntayhtymän omat 

säännöt.  

 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. 

Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän luvun mu-

kaisesti. 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan 

järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. 

Valvonnan tavoitteena on: 

* edistää kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikutta-

vuutta sekä parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua; 

* turvata menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, vahingosta, huonosta hoidosta, virheistä ja pe-

toksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista; 

*  varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus; 

*   kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä esittää ne rehellisesti määräai-

kaisissa raporteissa; 

*  tietoihin pääsyn rajoittaminen valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvelvollisia niiden hallus-

sapidosta ja käytöstä; 

*   avainvelvollisuuksien ja -tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määritte-

lemällä tarvittavat sijaisuudet; 

*   tehostaa menestymisen mahdollisuuksia. 

 varmistua siitä, että kaikki saatavat laskutetaan. 

 

Sisäinen valvonta muodostuu: 

a.  johtamis- ja organisaatiokulttuurista, joka luo perustan sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle 

ja joka edistää tavoitteiden saavuttamista sekä henkilöstön valvontatietoisuutta. Järjestelmään kuu-

luu asianmukainen organisaatiorakenne, selkeä tilivelvollisten tehtävien ja vastuiden määrittelyt, 

toimiva suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, asianmukainen henkilöstöjohtaminen sekä tehokkaat 

seurantajärjestelmät, joilla varmistetaan annettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

b. Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, tunnistettujen riskien arvioimi-

nen sekä riskien hallintakeinojen valinta. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaprosessia. 
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c. Tarkoituksenmukaisen tiedonvälityksen ja raportoinnin avulla varmistetaan ajantasaisen tiedon 

tuottaminen johdolle ja henkilöstölle omiin työtehtäviin liittyvissä tavoitteissa, ohjeista sekä mää-

räyksistä. 

d. Valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan toiminnan ja talouden laillisuuden, toiminnan tulok-

sellisuuden, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen. Päivittäisen valvonnan avulla 

varmistetaan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten toimeenpano. Päivittäisen valvon-

taan kuuluvat lisäksi mm. erilaiset hyväksymiset, valtuutukset, todentamiset, toiminnan tarkastuk-

set, työtehtävien eriyttämiset, katselmukset, omaisuuden turvaamistoimenpiteet, poikkeamien seu-

ranta sekä toiminnan arviointi 

e. Seurannan avulla varmistetaan prosessien toimivuus sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

asianmukaisuus. Seuranta voi olla jatkuvaa tai sitä voi toteuttaa erillisillä arvioinneilla. 

 

  Riskienhallinta 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytkeytyy organisaation strategisiin,  toiminnallisiin ja ta-

loudellisiin tavoitteisiin. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on kohtuullinen varmuus or-

ganisaation tavoitteiden saavuttamisessa koskien sekä strategisia että operatiivisia tavoitteita, rapor-

toinnin luotettavuutta tai lakien ja ohjeiden noudattamista. 

 

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. 

Riskienhallintaa toteutetaan erilaisilla arvioinneilla, joiden lähtökohtana ovat ennakkoon merkittä-

vimmät riskikohteet. Merkittävistä prosesseista laaditaan prosessikuvaukset. 

 

Riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta ovat säännöllistä. Ne ulottuvat läpi koko organisaation 

koskemaan kaikkea kuntayhtymän toimintaa. Valmiussuunnitelmat, palo- ja pelastussuunnitelmat, po-

tilasturvallisuussuunnitelmat ja työsuojelun toimintaohjelma ovat riskienhallintaa tukevia suunnitel-

mia ja ohjeita. 

Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset toiminnan riskit. Keskeisiä toimenpiteitä ovat: 

  a. riskien tunnistaminen (tärkein vaihe) 

  b. riskien luokittelu 

  c. riskien sietokyvyn määrittäminen 

  d. riskien mittaaminen (mahdollisuuksien mukaan) 

  e. riskin ottaminen  

  f. riskiin varautuminen 

Kuntayhtymän toimintakertomuksessa arvioidaan vuosittain merkittävimmät riskit ja epävarmuusteki-

jät sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Toimintakertomuksessa osana sisäisen 

valvonnan selontekoa raportoidaan kuntayhtymän riskienhallinnan taso ja riittävyys sekä arvioidaan 

riskit, jotka liittyvät varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin. 

Riskienhallintamenetelmiä ovat riskien poistaminen, pienentäminen, pitäminen ja siirtäminen. 

Valvontatoimenpiteet 

 Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm.: 

 johdolle laadittavat raportit 

 toiminta ja toimintapoikkeamien seuranta 

 talousarvion toteuman seuranta 

 toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen seuranta 

 hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmän seuranta 

 erilaiset säännölliset varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet 

 sovittujen riskirajojen seuranta/raportointi 

 fyysiset valvontatoimenpiteet (tarvittaessa, esimerkiksi kulunvalvonta, kameravalvonta) 

 

Tehtävien eriyttämisellä pyritään estämään virheiden ja väärinkäytösten syntyminen. Jos  eriyttämi-

seen ei ole mahdollisuutta, toiminnoista vastuussa olevan esimiehen on tehostettava valvontaa. 

Yhtymähallitus antaa tarvittaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista koskevia täy-

dentäviä ohjeita. 
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LUKU 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS 

71 § Lautakunnan kokoukset 

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakun-

nan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan ko-

kouksessa lautakunnan niin päättäessä.  

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudate-

taan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltija esittelyä 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

72 § Lautakunnan tehtävät 

 Sen lisäksi, mitä kuntalain 121§ ja 125 §:ssä säädetään, lautakunnan on  

 a. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintar-

kastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 

b. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilin-

tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

c. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteenso-

vittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

73 § Tilintarkastajan valinta  

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten 

JHTT-yhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 

§:ssä. 

74 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun 

ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintar-

kastustavan kanssa.  

75 § Tilintarkastajan ilmoitukset 

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslau-

takunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 123 §:n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakun-

nalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Yhtymähallitukselle annettavat ilmoitukset 

tehdään kirjallisena yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle.  

76 § Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 125 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 123 §:n 1 

momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi kat-

somat asiat.  

77 § Tarkastuslautakunnan valmistelu yhtymävaltuustolle 

Lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokä-

sittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuk-

sista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja yhtymähallituksen lausunnosta. Lautakunta 

esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus 

antavat aihetta.  

78 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät  

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84§:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 

noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän 

verkkosivuilla.  

 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.  

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuo-

dessa. 



23 

LUKU 11 MUUT MÄÄRÄYKSET  

79 § Tiedottaminen  

Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kuntayhtymän tiedot-

tamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kuntayhtymän viranhaltijoista.  

80 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet 

Yhtymähallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävä luettelo sen toimivaltaan 

kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suorite-

tuista toimenpiteistä. Yhtymähallitus voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.  

81 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus, tilinkäyttöoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kuntayhtymän 

johtaja ja varmentaa kunkin tehtäväalueen esimies, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia. Kun-

tayhtymän johtajalla on kuntayhtymän tilinkäyttöoikeus. Kuntayhtymän johtajan poissa ollessa ni-

menkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus on henkilöstöpäälliköllä. 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.  

82 § Asiakirjojen lunastus 

Yhtymähallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kuntayhtymälle lunas-

tusta.  

83 § Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 

  Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 

- Yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta 90 € 

- muut toimielimet     60 € 

 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentil-

la korotettuna. Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta yhty-

mähallituksen kokouksiin sama palkkio kuin yhtymähallituksen jäsenelle. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ko-

kouksiin sama palkkio kuin yhtymävaltuuston jäsenelle. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja yhtymähallituksen määräyksestä muun toimielimen kokouk-

seen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin yhtymähallituksen jäsenelle. 

 

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen 

kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 

 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkiota 50 prosentilla 

jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla. 

 

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin 

kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole 

kulunut vähintään kaksi tuntia. Jos uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei 

ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan 

palkkio soveltaen, mitä edellä 81 § 6 momentissa on määrätty. 

 

Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan kokouspalkkion lisäksi seuraavat 

vuosipalkkiot: 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  1.000 € 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  1.500 € 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.000 € 

 

Jos ko. luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, 

kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla (tai –

jäsenellä) oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 
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Toimituspalkkio 

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin edellä mainittuun kokoukseen, neuvotteluun tai toi-

mitukseen edustaa kuntayhtymää tai valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jä-

senen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 81 §:n 6 momentin mukaista ko-

rotusta, jollei yhtymähallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. 

 

Ansionmenetyskorvaus 

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita 

luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 

vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta ka-

lenterivuorokaudessa. Korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustan-

nuksista ei suoriteta kokousta edeltäneeltä ajalta jäsenelle kuin enintään 2 tunnin ja puheenjohtajalle 

enintään 3 tunnin osalta. Erityisissä ja perustelluissa yksittäistapauksissa voidaan edellä mainituista 

aikarajoituksista poiketa. Tuntikorvauksen määrä on 27 €. 

 

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus 

siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on käytävä ilmi, että luot-

tamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä 

ajalta palkkaa. 

 

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ-, virka- tai muussa julkisoikeudel-

lisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestä ja luottamustoi-

men johdosta aiheutuneista kustannuksista.  

 

Edellä tarkoitettua selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 20 € tunnissa. Luottamus-

henkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen 

vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 

 

Erityisissä ja perustelluissa yksittäistapauksissa voidaan edellä mainituista enimmäismääristä poiketa. 

 

Pöytäkirjat palkkioperusteena 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän 

hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin (tai tehtävänantajan) tulee tehdä palkki-

oiden maksamista koskevat ilmoitukset puolivuosittain.  

 

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaa-

timus on, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten 

mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 

 

Matkakustannukset 

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten kor-

vausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja kor-

vausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä 

ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset kuitenkin 

niin, että yhtymähallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. 

 

Matkakustannusten korvausta koskevaa määräystä sovelletaan siten, että ainoastaan yli 2 km yhden-

suuntaisista matkoista suoritetaan korvaus. Luottamushenkilölle maksetaan matkakorvausta myös 

erikseen suoritetusta pöytäkirjan tarkastamisesta. 

 

 

LUKU 12 SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO  

84 § Soveltaminen  

Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa tarvittaessa yhtymähallitus.  

 

85 § Voimaantulo 

Voimaantulo Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.  

Yhtymävaltuusto hyväksynyt hallintosääntöön tehdyt tarkennukset 17.6.2020 § 6. 



















SIIRTOSOPIMUS 

 

Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Eurajoen kunnan ja Nakkilan kunnan sosiaa-

lipalvelujen järjestämisvastuun siirto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle 

 

Sopijaosapuolet  
Eurajoen kunta 

  Harjavallan kaupunki 

  Kokemäen kaupunki 

  Nakkilan kunta 

  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

 

Sopimuksen tausta ja tarkoitus  
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hy-

väksyneet Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perussopi-

muksen muuttamisen niin, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-

tayhtymä muutetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymäksi 1.1.2021 alkaen. 

 

 Tällä sopimuksella on tarkoitus sopia jäsenkuntien sosiaalipalvelujen jär-

jestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle ja siirtoon liittyvistä eh-

doista. 

 

 Tässä sopimuksessa mainituista asioista on tehty lisäksi erillinen aikatau-

luliite. 

 

 

Sopimuksen kohde  

Sopimuksen kohteena on Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, 

Eurajoen kunnan ja Nakkilan kunnan sosiaalipalvelujen järjestämisvas-

tuun siirtäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Li-

säksi tällä sopimuksella sovitaan palveluja tuottavan henkilöstön sekä pal-

velutoimintaan kohdistuvan irtaimen omaisuuden siirtäminen periaat-

teista. 

 

 

Sopimuksen kohteen tarkempi sisältö  

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamat kuntien sosiaalipalvelut, lu-

kuun ottamatta kuntouttavan työtoiminnan lähipalvelujen tuottamista, 

siirtyvät Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

järjestettäviksi 1.1.2021 alkaen.  

 

Kuntouttavaa työtoimintaa koskevat asiakaspäätökset (päätös kuntoutta-

vasta työtoiminnasta) tehdään kuntayhtymässä sosiaalihuollon asiakastie-

tojärjestelmään ja kuntayhtymän edustaja allekirjoittaa ne.  

 

Kuntaan jäävät kuntouttavan työtoiminnan lähipalveluista vastaavat työn-

tekijät kirjaavat asiakasta koskevat sosiaalihuollon tiedot ja aktivointi-



suunnitelmat kuntayhtymän asiakastietojärjestelmään. Kunta vastaa yh-

teistyöstä TE-toimiston, Kelan ja työvoiman palvelukeskuksen (TYP) 

kanssa lukuun ottamatta sosiaalityöntekijän palveluja, joista vastaa kun-

tayhtymä.  

 

Palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteella samoissa tiloissa kuin sopi-

muksen allekirjoitushetkellä, kunnes kuntayhtymä ja kunnat muuta sopi-

vat. Mahdollista kiinteän omaisuuden siirtymistä kuntayhtymän omistuk-

seen kukin sopijapuolena oleva jäsenkunta käsittelee erikseen. 

 

Kuntayhtymään siirtyvistä ja kuntaan jäävistä sosiaalipalveluiden rajapin-

taan liittyvistä tehtävistä ja vastuista on esimerkinomainen luettelo erilli-

sessä liitteessä. 

 

 

Tukipalvelut  

Sosiaalipalveluiden tarvitsemien tukipalveluiden tuottamismahdollisuu-

det selvitetään tarkemmin jäsenkuntien sekä kuntayhtymän kesken kah-

den (2) vuoden aikana 1.1.2021-31.12.2022 (siirtymäkausi).  

 

 Yllä mainitun siirtymäkauden aikana sosiaalipalveluiden tarvitsemien tu-

kipalvelujen tuottamisen osalta jäsenkunnat sekä kuntayhtymä sopivat 

seuraavaa:   

 

Siivous- sekä kiinteistönhoidon palvelut tuotetaan kuntayhtymälle jäsenkun-

tien toimesta. Edellä mainittujen tukipalveluiden kustannukset sisällytetään 

kuntayhtymälle vuokrattavien kiinteistöjen vuokriin.     

 

Ruokahuollon osalta jäsenkunnista Eurajoki, Kokemäki sekä Nakkila 

tuottavat palvelut (myyvät yhteneväisin perustein) kuntayhtymälle. 

  

Kuntayhtymä hankkii tarvitsemansa palkanlaskennan ja tietohallinnon tu-

kipalvelut mahdollisesti Harjavallan kaupungilta perustuen keskinäisen 

sopimukseen (vastuukuntamalli/isäntäkuntamalli). 

 

Sosiaalipalveluiden puhelinliikenne siirretään kuntayhtymän puhelinvaih-

teeseen. Kuntayhtymä vastaa tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta 

erillisen aikataulun mukaisesti.   

 

Sosiaalitoimen atk-ohjelmiston (Pro Consona) järjestelmälisensseistä   

vastaa sosiaalipalveluiden siirtymähetkestä kuntayhtymä. Lisenssien   

siirtoon liittyvät mahdolliset siirtymäkauden järjestelyt selvitetään erillisen 

aikataulun mukaisesti.   

 

Tukipalveluista sovitaan tarkemmin erikseen. 

 

 

Henkilöstön siirtyminen 

 

Siirrettävissä palveluissa työskentelevän henkilöstön siirto uuden työnan-

tajan palvelukseen tapahtuu työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaan. Henkilöstö 



siirtyy kuntayhtymän palvelukseen entisin palvelussuhteen ehdoin. Siirto 

koskee sekä vakinaista että määräaikaista henkilöstöä. 

 

Työntekijöiden ja viranhaltijoiden työnantajaksi vaihtuu Keski-Satakun-

nan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1.1.2021 alkaen. 

 

Henkilöstön siirtymistä koskevat periaatteet on esitetty tämän siirtosopi-

muksen liitteenä. Henkilöstön siirrosta sovitaan kuntakohtaisesti erikseen.  

 

 

Omaisuuden siirtyminen ja tilat 

 

Sosiaalipalvelujen tuottamiseen liittyvät toimintamenoin hankitut kulu-

tustavaravarastot ja irtaimisto siirtyvät jäsenkunnan omistuksesta kun-

tayhtymän omistukseen sosiaalipalveluiden siirtymähetkellä ilman kor-

vausta.  

 

Kunta huolehtii, että leasing-sopimuksilla hankitun, siirtyvän irtaimiston 

sopimukset siirtyvät kuntayhtymän vastuulle sosiaalipalvelujen siirtymä-

hetkellä, mikäli sopimusten siirtäminen on mahdollista. 

 

Poistonalainen irtaimisto luovutetaan kuntayhtymän hallintaan ja poisto-

ajan päätyttyä omistukseen korvauksetta.  

 

Sosiaalipalvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat kuntayhtymä vuokraa jä-

senkunnilta kaikkien osalta yhteisesti sovittavien laskentaperiaatteiden 

mukaisesti määräytyvillä vuokrilla. 

 

Kunnat toimittavat selvitykset vuokrattavista tiloista ja kuntayhtymässä 

valmistellaan vuokrasopimukset erillisen aikataulun mukaisesti yhteisesti 

sovittujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. 

 

Irtaimiston siirtämisestä, tilojen vuokraamisesta ja peruspääoman muu-

toksista tehdään erilliset sopimukset. 

 

 

Arkistointivastuu 

Ennen sosiaalipalvelujen siirtoa syntynyt arkistoitava aineisto jää asiakas-

tietojärjestelmän arkistoa lukuun ottamatta kunnan aineistoksi ja siirretään 

kunnan arkistoihin. Asiakastietojärjestelmän arkisto ja aineisto siirtyvät ko-

konaisuudessaan myös siirtoa edeltänyttä aikaa koskevin osin Keski-Sa-

takunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpidettäviksi 

ja vastuulle sosiaalipalveluiden siirtohetkellä. Kukin kunta vastaa arkis-

tointivastuun toteutumisesta syntyvistä kustannuksista omalta osaltaan. 

 

 

Sopimusten ja vakuutusten siirrot 

 

Kunta huolehtii tarvittavien, erikseen sovittavien sosiaalipalveluiden tuot-

tamiseen liittyvien sopimusten ja vakuutusten siirroista kuntayhtymälle ja 

siirtoihin liittyvistä neuvotteluista niin, että Keski-Satakunnan sosiaali- ja 



terveydenhuollon kuntayhtymä voi ottaa sopimukset vastuulleen sosiaali-

palveluiden siirtohetkellä. 

 

Kunta irtisanoo irtaimistoa ja henkilöstöä koskevat vakuutukset sosiaali-

palveluiden siirtohetkestä alkaen, ellei toisin sovita. 

 

 

Kuntayhtymän toiminnan ja palvelurakenteen kehittäminen 

  

Kuntayhtymä aloittaa sosiaalipalvelujen palvelurakenteen ja asiakaspro-

sessien toimivuuden arvioinnin vuoden 2021 alussa ja valmistelee kevään 

2021 sopimusohjausneuvotteluihin esityksen kuntayhtymän sosiaalipal-

veluiden palvelurakenteesta ja toiminnan organisoinnista. 

 

Kuntayhtymä ja kunnat tarkastelevat vuoden 2021 aikana kuntayhtymän 

hallinnon järjestämistä. Yhtymävaltuuston ja kuntien valtuustojen suhde 

talouden ja rahoituksen perusteiden päättämisestä sekä talousarvion hy-

väksymisestä selvitetään. 

 

Kuntayhtymän hallinnon järjestämistä ja organisaatiota tarkastellaan 

myös mahdollisten uusien jäsenten siirtäessä toimintojaan kuntayhty-

mään. 

 

  

Palveluiden hinnoittelu ja laskutus 

   

Palveluiden hinnoittelun ja laskutuksen perusteet on määritelty perusso-

pimuksessa. 

 

Sosiaalihuollon palvelujen laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella 

toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain vuosina 2021 ja 2022. So-

siaalipalveluja voidaan laskuttaa suoriteperusteisesti osittain jo aiemmin, 

mikäli suoritehinnoittelu on valmistunut. 

 

Kuntayhtymän sosiaalipalvelut tuotteistetaan kahden vuoden siirtymäajan 

puitteissa. Vuodesta 2023 alkaen kuntayhtymän palvelujen hinnoittelu ja 

laskutus perustuu pääsääntöisesti tuotteistettuihin palveluihin ja hintoihin. 

 

 

Sopimuksen voimaantulo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan heti allekirjoittamisen jälkeen. 

 

 

Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

 

  Tätä sopimusta on tehty viisi kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 

 

  Harjavallassa xx.xx.2020   
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Siirtosopimuksen liite 1: Muutokseen liittyvä ohjeellinen aikataulu 

Siirtosopimuksen liite 2: Henkilöstön siirron periaatteet  

Siirtosopimuksen liite 3: Alustava hahmotelma aloitusvaiheen organisaa-
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kotaulukko 

Siirtosopimuksen liite 5: Kessoten käyttämien ja kuntien omistamien ra-
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Oheismateriaali 



 

Liite 1 

Muutokseen liittyvä ohjeellinen aikataulu 

Huhti-toukokuu 

Perussopimuksen hyväksyntä kunnissa 

Siirtosopimuksen ja sen liitteiden viimeistely 

Palkkaharmonisointilaskelmat. 
 
Yt-toiminta ky ja kunnat. Luovuttavissa kunnissa yt-toimikuntien käsittelyt samansisältöisesti. 

Sopimukset, lisenssit, tietojärjestelmät: yleissopimukset ja hankintasopimukset -luettelot tehty. 

Vastuutettu mm. sopimusten siirrot käytännössä, mahdolliset kilpailutukset sekä tarvittavat sopi-

musten irtisanomiset, ettei jää päällekkäisiä sopimuksia voimaan.  

Kesäkuu Siirtosopimus (liitteineen) hallituksiin kesäkuussa, vahvistus kuntayhtymän yhtymävaltuustossa ja 

jäsenkuntien valtuustoissa kuntakohtaisten aikataulujen mukaisesti kesäkuun lopussa/elokuussa/ 

syyskuun alussa. 

ICT-asioiden projektointi ja aikataulutus. 

Elokuu  Vuokranmääritykset talokohtaisine laskelmineen valmiina. 

Uusi organisaatio 

- kuntayhtymään siirtyvien, uusien vakanssien perustaminen 

- johtaja-/päällikkötason nimeämiset sosiaalipalvelujen organisaatioon ja osa-ai-

kaiset virkasuhteet kuntayhtymään syksyn valmisteluvaihetta varten 

- kuntayhtymän hallinnon vahvistaminen 

- tuotanto-organisaation kuvaukset työryhmittäin viimeistelty 

Tilikartan vahvistaminen organisaatiorakenteen mukaisesti. 

Kuntayhtymän viestintä- ja tiedotussuunnitelman (sisäinen ja ulkoinen) päivittäminen eritoten 

muutosvaiheen näkökulmasta. Muutoksen kautta mahdollisuus myös uudistumiseen. Eri viestin-

täkanavien monipuolinen käyttö, toimenpiteiden resursointi ja aikatauluttaminen syksyn ajalle. 

Kunkin kunnan toteuttama viestintä ja tiedotus syksyn aikana. 

Syyskuu Palveluverkkosuunnittelu valmis 

- palveluverkko, jolla aloitetaan tuotanto 1.1.2021 

- palveluverkkoa viimeistellään kokemusten myötä 2021-2022 

Sosiaalipalveluiden käyttämät tilat toiminnoittain eriteltyinä. Uusien yksiköiden nimet ja kustan-

nuspaikat. 

Talousarvion 2021 valmistelu: Aikataulu poikkeaa perussopimuksessa esitetystä aikataulusta. Tar-

kennettu aikataulu annetaan syyskuussa. 

Asiakasmaksujen määrät/perusteet viimeistelty. 

Työaikajärjestelmät: tarvittava yhtenäistäminen tehty. Työ-/virkasopimukset vertailtu ja vedetty 

johtopäätökset, mitä mahdollisia eroja eri kunnista siirtyvien henkilöiden sopimuksiin sisältyy, 

esim. eroavatko sovellettavat työaikamuodot.  



Informoitavat asiat: palkka (vanhoina työntekijöinä siirto), palkanmaksupäivä, matkalaskut, kou-

lutus-/loma-anomukset (Webtallennus-tunnukset), työvuorolistat (tunnukset siirtyville esimie-

hille), sairausloma-käytännöt, toimipisteet, osoitteet ja puhelinnumerot, henkilöstöruokailu, työ-

terveyshuolto, vaatehuolto. Luontois- ja henkilöstöedut. 

Henkilötietojen siirtoon liittyvät seikat selvitetty/huomioitu (GDPR-liitännäiset asiat). Vastuutus 

asian tarkistamisesta kuntien tietosuojavastaaville. 

Lokakuu Tukipalveluihin liittyvät sopimukset valmiina. 

Tilojen vuokrasopimukset valmiit. 

Siirtyvän irtaimiston luettelot valmiina. 

Yli 10.000 euron jäännösarvon suuruisesta omaisuudesta tehty luettelot ja hinnastot ja sovittu 

kirjaamiset kirjanpitoon. 

Sosiaalipalveluiden nykyiseen tuottamiseen liittyvien sopimusten ja vakuutusten tarpeelliset neu-

vottelut käyty eri toimijoiden kanssa ja toimenpiteet suoritettu, jotta kuntayhtymä voi ottaa sopi-

mukset vastuulleen sosiaalipalveluiden siirtohetkellä. 

Organisaation vahvistaminen yhtymähallituksessa.  

Hallintosääntömuutosten vahvistaminen. 

Työnkuvat valmiina. 

Marraskuu Henkilöstön sijoittuminen – lopullinen tieto omasta paikasta. 

Kuntayhtymän yt-elimen laajennus siirtyvän henkilöstön edustajilla. 

Järjestelmälisenssien siirrot valmisteltuina siirtymähetkeä varten (sosiaalitoimen ohjelmisto Pro 

Consona), lisensseistä vastaa sosiaalipalveluiden siirtymähetkestä kuntayhtymä. 

Kunnat ovat huolehtineet, että leasing-sopimuksilla hankitun irtaimiston sopimukset siirtyvät 

kuntayhtymän vastuulle sosiaalipalvelujen siirtymähetkellä. 

Joulukuu Työsopimukset/virkamääräykset tehty. Työsuojeluvaltuutetut siirtyvät työtehtävänsä lisäksi myös 

työsuojeluvaltuutettuina. Kaikki tarvittavat tiedot valmiina toiminnan käynnistämistä ja palkan-

maksua varten: henkilöstön nimet, henkilötiedot, nimikkeet, palkkatiedot, verokortit, ay-valtakir-

jat, vuosilomat, lomapalkkavelat ja eläkemaksut. Palkanlaskentaohjelma vaihtuminen toteutunut 

ja tiedot syötetty uuteen järjestelmään. 

Puhelinliikenne, numeroiden siirto kuntayhtymän keskukseen. 

Irtaimiston, työpisteiden jne. siirto ja muut muuttoon liittyvät järjestelyt tehty. 

Viestintä ja tiedotus toteutettu elokuussa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Nettisivut yms. vies-

tintämateriaali valmiina käynnistymistä varten. 

Kunnat toimittavat lopulliset tiedot siirtyvän henkilöstön ennen siirtoa ansaituista ja pitämättä 

olevista vuosilomista, säästövapaista, lomarahavapaista, sairauslomista ja ta:n myöntämistä 

muista työ- ja virkavapaista, jotka siirtyvät pidettäviksi kuntayhtymän palveluksessa.  

1.1.2021 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä käynnistyy. 
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1. Siirtyvän henkilöstön asema 

 
Luovutuksensaajan palvelukseen siirtyvän henkilöstön asema määräytyy 
Työsopimuslain 1 luku 10 § ja Kunnallinen viranhaltijalaki 5 luku 25 § 
luovutusta koskevien säännösten perusteella. 

 

1.1. Henkilöstön siirron periaatteet 
   

Henkilöstön siirtyminen perustuu liikkeen luovutukseen, jonka yhteydessä 
jäsenkunnan henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeen 
luovutuksen periaattein. Tämä tarkoittaa sitä, että luovutushetkellä 
1.1.2021 voimassa olevista palvelussuhteista johtuvat oikeudet ja 
velvollisuudet siirtyvät kuntayhtymälle. 

 

Siirtyvällä henkilöstöllä ei ole oikeutta yksipuolisesti vastustaa siirtoa ja 
jäädä luovuttajan palvelukseen. 

 
Työntekijä tai viranhaltija voi irtisanoa palvelussuhteensa normaalin 
irtisanomisajan pituudesta riippumatta päättymään luovutuspäivästä, jos 
hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta 
haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on 
annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa 
palvelussuhteensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, 
viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta. 
Myös määräaikaisen palvelussuhteen voi irtisanoa loppumaan 
luovutushetkeen. 
 

Henkilöstö siirretään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään 
tehtäviin, jotka ovat kuntayhtymän toiminnalle tarpeellisia ja 
tarkoituksenmukaisia ja jotka mahdollisuuksien mukaan vastaavat 
jäsenkunnassa olleita tehtäviä. Kuntayhtymän heille järjestämät 

työtehtävät vastaavat mahdollisuuksien mukaan heidän osaamistaan ja 
tukevat heidän kehittymistavoitteitaan. 

 

Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kuntayhtymän henkilöstöpoliittisia 
periaatteita luovutuksen jälkeen. 

 

Eurajoen kunnalta siirtyvän henkilöstön osalta vakinaisilla viranhaltijoilla ja 
niillä työntekijöillä, joilla on 1.1.2017 ollut toistaiseksi voimassa oleva 
työsopimus, on kuntajakolain 29.2 §:n mukainen taloudellisiin ja 
tuotannollisiin syihin liittyvä irtisanomissuoja voimassa vuoden 2021 
loppuun asti. 

 

1.2. Henkilöstön siirron ajankohta 
  

Henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2021. 
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2. Vaikutukset 
 

2.1. Vakinaisen henkilöstön asema 
 

Vakinainen henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä säilyttäen palvelussuhteen kestoon liittyvät etuutensa. 
Palvelussuhteen alkupäivämäärä on sama kuin luovuttavaan kuntaan 
tullessa. Palvelussuhde ei katkea liikkeen luovutuksessa. 

 

2.2. Määräaikaisen henkilöstön asema 
 

1.1.2021 voimassaolevat määräaikaiset palvelussuhteet henkilöineen 
siirtyvät kuntayhtymän palvelukseen. Määräaikaisen henkilöstön 
palvelussuhteet päättyvät työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen ehtojen 
mukaisesti, jollei työnantaja tarjoa työntekijän/viranhaltijan koulutusta 
vastaavaa työtä määräajan päättyessä. 

 

Niissä määräaikaisissa palvelussuhteissa, jotka päättyvät 31.12.2020 ja 
joita jatketaan keskeytyksettä 1.1.2021 alkaen, liikkeen luovutusta 
koskevien säännösten hengen mukaisesti palvelussuhde ei katkea 
liikkeen luovutukseen. 

 

2.3. Palvelussuhdeturva 
 

Henkilöstön siirtyessä luovutuksensaajan palvelukseen he ovat saman 
palvelussuhdeturvan piirissä kuin jäsenkunnan muukin henkilöstö 
siirtymähetkellä. Pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella ei kenenkään 
palvelussuhdetta päätetä. Palvelussuhteet jatkuvat yhdenjaksoisina ja 
työntekijät siirtyvät luovutuksensaajalle liikkeenluovutuksella. 

 

Eurajoen osalta irtisanomissuoja vuoden 2021 loppuun.  

 

 

2.4. Sovellettavat virka- ja työehtosopimukset 
 

Siirtyviin työntekijöihin sovelletaan nykyisiä virka- ja työehtosopimuksia: 
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen lääkärien 
virkaehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimus ja kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön sopimus. 

 

Jäsenkuntien paikalliset virka- ja työehtosopimukset eivät koske 
jäsenkunnilta pois siirtyvää henkilöstöä 1.1.2021 lähtien, paitsi jos 
paikallinen virka- tai työehtosopimus on määräaikainen, jolloin sopimus 
sitoo kuntayhtymää, kunnes määräaikaisen sopimuksen voimassaolo 
päättyy. 

 

Kuntayhtymä irtisanoo omat paikalliset sopimukset päättymään 



  Liite 2 

5 

 

31.12.2020 ja jäsenkunnat irtisanovat siirtyvää henkilöstöä koskevat 
paikalliset sopimukset päättyväksi 31.12.2020 loppuun mennessä, elleivät 
tämän sopimuksen osapuolet toisin sovi neuvoteltuaan ao. 
henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

 

2.5. Työtodistus 
 

Jäsenkunta antaa palvelussuhteen päättyessä kullekin henkilölle palvelu- 
tai työtodistuksen.  

 

Jäsenkunta toimittaa luovutuksen saajalle palvelussuhdetodistukset 

erikseen jokaisesta siirtyvästä työntekijästä asianmukaisia tietosuojasta 
annettuja lakeja ja määräyksiä noudattaen. 

 

2.6. Työtehtävät 
 

Tehtävät määräytyvät työsopimuksen tai viranhoitomääräyksen 
mukaisesti. Tehtävämuutoksista sovitaan tarvittaessa erikseen työntekijän 
kanssa yhteistoimintamenettelyssä. 

 

Uudet tehtäväkuvaukset tehdään ennen siirtoa niiden tehtävien osalta, 
jotka muuttuvat oleellisesti, yhtymähallitus päättää näistä tehtävistä.  

 

Kuntayhtymän hallintosäännöissä annetaan tarpeelliset määräykset 
kuntayhtymän toiminnasta ja mm. esimiesten päätösvallasta. 
Johtosääntöjä täydennetään tarvittavilta osin. 

 

2.7. Virat ja toimet 
 

Jäsenkunnat lakkauttavat kaikki kuntayhtymään siirtyvät sosiaalipalvelujen 
virat. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään perustetaan 
toiminnan kannalta tarpeelliset virat siirrettyjä viranhaltijoita varten. 
Siirtyvistä tehtävistä perustetaan viroiksi vain ne tehtävät, joissa käytetään 
julkista valtaa. 

 

Virkoja perustettaessa ja toimista sovittaessa niiden kelpoisuusehdot 
vahvistetaan ja siirrossa ne otetaan huomioon. 

 

Johtavat viranhaltijat osallistuvat pyydettäessä kuntien 
johtoryhmätyöskentelyyn.  

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ottaa kaikki 
siirrettävissä palveluissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranhaltijat ja työntekijät palvelukseensa. Kunnista siirtyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöstä ne työntekijät ja viranhaltijat, joiden 
työtehtävistä yli 50 prosenttia siirtyy kuntayhtymälle. Tämä ei kuitenkaan 
koske jäsenkuntien tukipalveluita (siivous- sekä kiinteistönhoito) tuottavaa 
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henkilöstöä.  

   

Mikäli työntekijä tai viranhaltija kieltäytyy työn suorittamisesta henkilöstön 
siirtymisen jälkeen, työntekijän irtisanominen voidaan toteuttaa 
työsopimuslain mukaisia säännöksiä noudattaen. 

 

2.8. Palkka 
 

Nykyisten virka- ja työehtosopimusten piirin kuuluvan henkilöstön 
palkkauksessa noudatetaan voimassaolevia sopimusmääräyksiä.  

 

Kuntayhtymään siirtyvän viranhaltijan/työntekijän palkka on 1.1.2021 
lukien sama kuin hänellä on 31.12.2020 voimassa olevassa 
palvelussuhteessa. 

 

Yhtenäistäminen kuntayhtymän vastaavissa tehtävissä olevan henkilöstön 
palkkarakenteeseen toteutetaan asteittain kahden (2) vuoden kuluessa. 

 

Palkanmaksupäivä on kuntayhtymässä vakituisille kuukauden 15. päivä ja 
määräaikaisille kuukauden viimeinen päivä. 

 

2.9. Luontoisedut 
 

Luontoisedut eivät siirry luovutuksensaajalle siirron johdosta, ellei 
luontoiseduista ole nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa. Luontoisedut 
ovat työnantajan yksipuolisesti päätettävissä. Kuntayhtymä harkitsee 
käyttöön otettavat mahdolliset luontoisedut. 

 

2.10. Työaika 
 

Työaikamuoto määräytyy työaikalain, virka- ja työsopimusten ja virka- ja 
työehtosopimusten mukaisesti. 

 

2.11. Työskentelypaikka/työolosuhteet 
 

Siirtyvän henkilöstön työskentelyalue / -paikka liikkeen luovutuksen 
ajankohtana säilyy pääsääntöisesti entisellään. Myöhemmin 
työskentelyalueen / -paikan muutokset ja niiden vaikutukset käsitellään 
erikseen yhteistoiminnassa työntekijän kanssa. 

 

2.12. Työvälineet 
 

Luovutuksensaaja vastaa toiminnan edellyttämistä työvälineistä, ellei 
erikseen muuta sovita. Lähtökohtaisesti työskentely tulee tapahtumaan 
nykyisillä työvälineillä. 
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2.13. Perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 
 

Kuntayhtymä perehdyttää siirtyvän henkilöstön kuntayhtymän 
toimintaperiaatteisiin. Lähiesimiehet vastaavat uusien työntekijöiden 
perehdyttämisestä. Kuntayhtymä huolehtii henkilöstön 
täydennyskoulutuksesta. 

 

2.14. Vuosiloma, lomaraha ja työajan tasoittumisvapaat sekä muut 
vapaat ja niiden kustannukset 

 

Kertyneet ja pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat ja lomarahavapaat 
siirtyvät pidettäviksi luovutuksensaajan palveluksessa. Työajan 
tasoittumisvapaat (esimerkiksi liukuvassa työajassa kertyneet 
saldovapaat) eivät siirry pidettäväksi vapaana uuden työnantajan 
palveluksessa. Jäsenkunta maksaa tai antaa vapaana tasoitettavat 
vapaat. Henkilöstöetuuksina (esim. palkkiovapaa oman kunnan 
palveluksesta) annettavat vapaat eivät siirry ja ne pidetään ennen 
henkilöstösiirtoa. 

 

Ennen liikkeen luovutusta myönnetyt vuosilomat ja muut vastaavat vapaat 
(muun muassa ylityövapaat) pidetään myönnetyn mukaisesti 
kuntayhtymän palveluksessa. 

 

Lomarahan maksupäivästä sovitaan paikallisesti kuntayhtymässä. 
 

Jäsenkunta maksaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle 
siirtyvän henkilöstönsä ansaitsemien ja siirtoa edeltäneen vuoden loppuun 
31.12.2020 mennessä pitämättä jääneiden vuosilomien tai kertyneen 
lomaoikeuden osalta lomaoikeuden mukaisen lomapalkan, lomarahan ja 
työnantajan maksaman palkan sivukulut. 

 

2.15. Muut virka- ja työvapaat 
 

Muut myönnetyt/vahvistetut siirtoajankohdan yli menevät tai sen jälkeen 
alkavat virka- ja työvapaat ovat voimassa ilman erillistä hakemusta tai 
päätöstä ja siirtyvät myönnetyn mukaisesti pidettäviksi kuntayhtymän 
palveluksessa.  

 

3. Henkilöstöetuudet 
 

Siirtyvän työntekijän henkilöetuudet määräytyvät kuntayhtymän 
henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti. Jäsenkunnan 
henkilöstöetuudet eivät siirry luovutuksen saajalle. Mikäli siirtyvälle 
henkilöstölle on ennen liikkeen luovutusta myönnetty jokin 
henkilöstöetuus, jonka käyttöoikeus tai vastaava jatkuu luovutushetken 
jälkeen, voi sen käyttää loppuun tai hyödyntää liikkeen luovutuksen 
jälkeen. 
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Luovuttaja huolehtii mahdollisista vuoden 2020 loppuun mennessä 
täyttyneiden palvelusvuosien huomioimisesta jäsenkunnan käytäntöjen 
mukaisesti. 

 

4. Työterveyshuolto 
 

Kuntayhtymä järjestää työterveyshuollon työntekijöille 1.1.2021 alkaen. 

 

5. Eläkejärjestelmä 
 

Kuntayhtymä on Kevan jäsen. Siirtyvän henkilöstön eläketurva määräytyy 
julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisesti. 

 

Varhaiseläkeperusteinen maksu, joka perustuu ennen siirtoa 1.1.2021 
tehtyyn työhön, jää työnantajana olleen jäsenkunnan omaksi 
kustannukseksi. 

 

Jäsenkunnan palveluksessa ennen vuotta 2005 karttuneista eläkkeistä 
maksuun tulevat eläkemenoperusteiset maksut eivät siirry Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle.  

 

6. Osatyökykyisen henkilöstön tukeminen 
 

Työkyvyn tuen toimenpiteiden ja suunnitelmien ja työterveyden tuottamien 
työkykytietojen ja työpaikan voimavaratietojen siirto tehdään siirtyvän 
työntekijän kanssa sopien lakeja ja tietosuoja-asetuksen määräyksiä 
noudattaen. 

 

Osatyökykyisen henkilöstön ja uudelleen sijoittamisen periaatteet 
vastaavat kuntayhtymän voimassa olevia periaatteita. 

7. Yhteistoiminta 
 

7.1. Yhteistoimintaorganisaatio 
 

Kuntayhtymään siirtyy työntekijöitä seuraavista pääsopijajärjestöistä:  

julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni 
JAU ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. 

 

Kuntayhtymän luottamus- sekä työsuojeluhenkilöstön yhteistoiminta 
organisoituu kuntayhtymän toiminnan käynnistyessä. Kuntayhtymän 
yhteistoimintaorganisaatiota koskevat neuvottelut käydään nykyisten 
henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa ennen liikkeen 

luovutusta siten, että sopimukset ovat hyväksyttävissä heti vuoden 2021 
alussa. Neuvottelujen tuloksena syntyvä sopimus 
yhteistoimintaorganisaatiosta hyväksytään pääsopijajärjestöjen kanssa 
yhteistoiminnan siirtymäaikana, joka päättyy 31.3.2021. 
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Siirtymäajan päättymiseen mennessä henkilöstöjärjestöt ilmoittavat 
pääsopijajärjestöjen neuvottelukumppaninsa / sopimuksien allekirjoittajan 
työnantajalle. 

 

7.2. Työsuojelun yhteistoiminta 

 
Nykyiset työsuojeluvaltuutetut siirtyessään liikkeen luovutuksella 
kuntayhtymään säilyttävät asemansa työsuojeluvaltuutettuina siirtymäajan, 
kunnes kuntayhtymä on järjestänyt työsuojelun yhteistoiminnan ja uudet 
työsuojelun vaalit. 

 

Yhteistoiminta-, työturvallisuuslain, lain työsuojelunvalvonnasta ja 
työpaikan työsuojelutoiminnasta sekä virka- ja työehtosopimuksen 
määräyksiä noudatetaan sovittaessa uusista rakenteista. 

 

8. Yt-menettely 
 

Yhteistoiminnasta vastaavat sekä kuntayhtymä että jäsenkunnat omalta 
osaltaan yhteistoimintalakien mukaisesti. Työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta säädetyn lain 4 § 2 mom. perustuva 
yhteistoimintamenettely ja yhteistoiminnan toteutuminen: 

 

Jäsenkunta pitää henkilöstölle säännöllisesti henkilöstöinfoja, joissa 
kerrotaan liikkeen luovutuksen etenemisestä ja asiaa käsitellään myös 
edustuksellisessa yhteistoiminnassa luottamushenkilöiden kanssa. 
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Kuntien ja Kessoten yhdyspinnat ja vastuunjakotaulukko 

Sovittava asia Vastuutaho Ehdotuksia yhteistyömuodoista 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (kaiken ikäiset kuntalaiset) 

Hyvinvointikertomus 
ja vuosiraportit 

Kunta Kessoten edustaja mukana kuntien hyvin-
vointityöryhmissä ja osallistuu hyvinvointi-
kertomusten laadintaan 

Järjestöille ja yhteisöille myön-
nettävät avustukset 

Kunta  

Kuntakohtaiseen päätökseen pe-
rustuvat avustukset yksityiselle 
henkilölle (Eurajoella syöpä-, mu-
nuaistauti- ja ms-korvaukset) 

Kunta Perustuvat kuntakohtaiseen päätöksente-
koon, eivät ole lakisääteisiä. 

Lasten ja perheiden palvelut 

Oppilas- ja opiskelijahuolto  Kunta 
 

Kessotessa johtava kuraattori,  
toimenkuva ja mallinnus 5/2020 

Koulupsykologi Kunta  

Lasten- ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma  

Kessote + Kunta 
 

Perustetaan alueelle yksi yhteinen lasten- ja 
nuorten hyvinvointityöryhmä, jossa sekä 
Kessoten että kuntien edustajia 

Neuvola ja kouluterveydenhuolto Kessote  

Ennaltaehkäisevä ohjaus-, neu-
vonta ja ryhmätoiminta  

Kessote Yhteistyössä kuntien (sivistys) kanssa 

Etsivä nuorisotyö Kunta  

Perhekeskus  Kessote + Kunta Perhekeskuksen koordinoinnista vastaa 
Lape-työryhmä  

Ehkäisevä päihde-(ja mielenter-
veys)työ  

Kessote + Kunta Kessoten alueelle 1 yhdyshenkilö ja työ-
ryhmä 

Aikuispalvelut ja työllisyyden hoito 

Työllisyydenhoito Kunta Kunta vastaa työpajoista 

Kuntouttava työtoiminta Kessote + Kunta Kessotessa tehdään päätös kuntouttavasta 
työtoiminnasta. Kunta vastaa käytännön pal-
velun järjestämisestä ja kirjaa asiakkaita kos-
kevat asiat Kessoten asiakastietojärjestel-
mään. Sosiaalityön palvelusta vastaa Kes-
sote. 

Ikääntyneiden palvelut 

Ikäpoliittinen ohjelma 
 
yhteinen alueellinen ohjelma 

Kunta Kessoten edustaja mukana kuntien niissä 
työryhmissä, jotka laativat ikäpoliittisen oh-
jelman ja osallistuvat osaltaan suunnitelman 
laadintaan 
 

Vanhusneuvosto 
 
paikalliset neuvostot 

Kunta Kessoten edustaja mukana kuntien vanhus-
neuvostoissa  
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KESSOTEN KÄYTTÄMIEN JA KUNTIEN OMISTAMIEN RAKEN-
NUSTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS 
 

1. TAUSTA 
 
Perustamisestaan vuodesta 2002 lähtien Trellum on ollut mukana noin 40 kaupungin ja 
kunnan sisäisten vuokrien määrittelyissä, joista viimeisten viiden vuoden vuokrien mää-
rittely on toteutettu mm. Rovaniemen v. 2017 ja Ylivieskan (2017), Laitilan (v. 2018) sekä 
Loviisan (v. 2018) kaupungeille sekä myös muutamille pienemmille kunnille mm. Hai-
luoto (v. 2016) ja Kemiönsaari (v. 2018). Trellumin Harri Isoniemi on kirjoittanut myös 
Kuntaliitolle kirjan sisäisten vuokrien määrittelyistä1 vuonna 2009, jonka pohjalta useat 
kunnat ovat myös itsenäisesti määritelleet käyttämiensä ja omistamiensa rakennusten 
tilakustannukset. 
 
Trellum Consulting Oy on ollut yhtenäistämässä vuokrien määrittelyitä myös useissa 
kuntayhtymä- ja muissa ylikunnallisissa yhteistyökuvioissa. Vuokrien määrittelyitä on to-
teutettu mm. viidessä aluepelastuslaitoksessa2 sekä neljässä Sote-kuntayhtymässä3. Tä-
män lisäksi Trellum/Harri Isoniemi oli mukana edellisen hallituksen Sote/Maakuntauudis-
tuksessa toimimalla Maakuntien Tilakeskus Oy:n asiantuntijana maakuntien käyttöön ja 
kuntien omistamien vuokrien määrittelyhankkeessa.  
 
Viimeisten vajaan viiden vuoden aikana vuokrien määrittelyt on pitkälti tehty edellisen 
hallituksen Sote/maakuntauudistukseen tehdyn Valtioneuvoston asetusluonnoksen 
pohjalta, joka toimi ohjeistuksena Maakuntien käyttöön ja kuntien omistamien vuokra-
hintojen määrittämiseen. Tuosta asetusluonnoksesta ei koskaan tullut varsinaista ase-
tusta, kun Sote/maakuntauudistus kaatui keväällä 2019. Tällä hetkellä nykyinen hallitus 
on omissa ohjelmissaan määritellyt Sote uudistuksen toteuttamisen hallituskauden kes-
keiseksi tavoitteeksi. Uudistuksen varsinaisista käytännön ratkaisuista ei nyt keväällä 
2020 ole vielä tietoa, mutta uudistuksen tämän hetkisenä tavoitteena on, että maakun-
tien toiminta käynnistyisi vuoden 2023 alusta. Tilaresurssien osalta todennäköistä on, 
että kunnat tulevat vuokraamaan maakuntien toiminnassa tarvittavat tilat, mutta näiden 
vuokrien määritys ja muut vuokrasopimuksiin liittyvät asiat selviävää, kuten myös Maa-
kuntien todellinen aloitusaikataulu, selviää vasta valmistelun edetessä. 
 
Kun tietoa tulevista vuokrien määrittelylinjauksista ei ole olemassa, niin vuokrien määri-
tyksessä käytetään viimeisintä voimassa olevaa vuokrien ohjeistusta eli VN asetusluon-
nosta. Tämä on ainoa ajantasainen valtakunnan tason ohjeistus vuokrien määrittelemi-
seen. Nyt kaatuneessa Sote uudistuksessa vuokrien määrityksen lähtökohdaksi otettiin 
ns. markkinaehtoinen malli, jossa pääomavuokra määriteltiin rakennusten arvolle asete-
tun tuottovaatimuksen pohjalta, maanvuokra koko valtakunnan tasoisen huoneistoalaan 
suhteutetun vyöhykehinnan pohjalta ja ylläpitovuokra taas rakennuksille arvioitujen yllä-
pitomenekkien pohjalta. Seuraavassa kuvataan nyt Kessotelle tehtävää vuokrien määrit-
telyä tarkemmin. 
 

                                                 
1 Kuntien ja kuntayhtymien sisäisten vuokrien määritys. Kuntaliitto v. 2009  
2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos v. 2004, Päijät-Hämeen pelastuslaitos v. 2005, Itä-Uudenmaan pe-
lastuslaitos v. 2006, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos v. 2007 ja Satakunnan pelastuslaitos v. 2008. 
3 Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (Eksote) v. 2009, Itä-Savon Sairaanhoitopiirin v 
2010, Perusturvaliikelaitos Saarikka v. 2011 sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja teveyspalveluiden 
kuntayhtymä (Siun Sote) v. 2017. Näiden lisäksi Trellum määritteli Päijät-Hämeen Sosiaali- ja ter-
veyskuntayhtymän käyttöön ja alueen kuntien omistamien rakennusten arvot v. 2016. Varsinaisen 
vuokrien määrittely toteutettiin kuntien omana työnä käyttäen asetusluonnoksen mukaisia määrit-
telyitä. 
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2. VUOKRIEN MÄÄRITYSPROSESSI 
 

Nyt tehtävään kuntien omistamien ja Kessoten käyttöön tulevien tilojen vuokrien mää-
rittelyssä noudatetaan VN:n asetusluonnoksen mukaista vuokrien määritystä. Määritys 
toteutetaan ns. kustannuspohjaisella menetelmällä, jossa ensin selvitetään yksittäisen 
rakennuksen tilakustannukset, joista muodostetaan perittävä vuokra. Nyt määriteltävät 
ja perittävät vuokrat lasketaan 1.1.2021 kustannuksia vastaavaan hintatasoon, jolloin 
määriteltävät vuokrat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2021 alusta.  

 

Vuokrien määrittely tehdään rakennustasoina. Rakennustasolla vuokrien laskennassa 
käytetään lähtötiedoista saatavaa koko rakennuksen huoneistoalaa siten, että rakennuk-
sella tuotetaan yhdet arvo- ja vuokratiedot. Koko rakennus jaetaan tämän jälkeen kah-
teen käyttöön eli Sote sekä muuhun käyttöön. Tällä jaolla pyritään selvittämään Kesso-
ten käyttöön tulevien tilojen pinta-ala, jonka jälkeen määritellään ja lasketaan näiden ti-
lojen bruttovuokrahinta sekä tuotetaan varsinaiset vuokrasopimukset. 

 
Vuokrien määrittely toteutetaan seuraavasti: 

 
1) Määritellään/päivitetään rakennuksille pääomavuokran arvopohja. 

Pääomavuokran arvopohjana käytetään teknistä arvoa ja tekninen arvo päivite-
tään tilanteeseen 31.12.20194. Rakennusten arvoihin huomioidaan vielä kuluvana 
vuonna tehtävät investoinnit, jolloin pääomapohjan muodostaa Kessoten 
1.1.2021 käytössä olevien rakennusten ominaisuudet. 
 

2) Pääomavuokrat: tuottovaatimus ja maanvuokra 
Vuokralaskennassa käytettävä tuottovaatimus on 6 % tekniselle arvolle, joka poh-
jautuu Valtioneuvoston asetusluonnokseen. Maanvuokra pohjautuu valtakunnal-
liseen maan vyöhykehintaan5, jossa Suomi jaettiin väestöpohjan mukaan viiteen 
eri luokkaan. Nyt Kessoten kuntien kuntakohtainen väestö jää alle 15 000 asuk-
kaan, jolloin maanvuokrana käytetään 0,20 €/m2/kk.  
 

3) Määritellään ylläpito- ja käyttöpalvelut nykyisten kustannusten6. pohjalta, joista 
muodostettiin perittävä ylläpitovuokra 1.1.2021. Ylläpitovuokra jaetaan kahteen 
osaan, joista toinen muodostuu ylläpitopalveluista (hallinto, kunnossapito ja kiin-
teistönhoito) ja toinen käyttökuluista (lämpö, sähkö sekä vesi- ja jätevesi). Ylläpi-
tovuokran ns. kiinteä osa eli ylläpitopalvelut määritellään saatujen rakennusten 
toteutuneiden ylläpitokustannusten pohjalta rakennustyypeittäin, jolloin myös yl-
läpitovuokran ns. kiinteä osa harmonisoidaan alueen kuntien kesken. Käyttökulut 
elin ns. muuttuva osa koostuu käyttökuluista, jotka määritellään rakennuskohtai-
sesti, jolloin rakennuksen nykyiset todelliset kustannukset vaikuttavat rakennuk-
selle määriteltävään vuokrahintaan Määritetty ylläpitovuokra kattaa tiloista pit-
källä aikavälillä omistajalle aiheutuneiden ylläpitotehtävien kustannukset ja takaa 

                                                 
4 Kuntien kesken toteutettiin vuonna 2018 ”Karhukuntien korjausvelka vertailu, jossa kaikki ny-
kyiset Kessoten kunnat olivat mukana. Tuossa vertailussa tuotettiin rakennusten arvotiedot v. 
2017/2018 tilanteeseen. Tätä vuokralaskentaa varten nämä arvot päivitetään 1.1.2019 tilantee-
seen. Keskisatakunnan terveyhdenhuollon kuntayhtymän omistama Harjavallan terveysase-
man arvot määritellään osana nyt tehtävää vuokrahanketta, jolloin kaikille kuntien ja kuntayh-
tymän suorassa omistuksessa oleville rakennuksilla saadaan pääomavuokran arvopohja. 
5VN:n asetusluonnoksessa Suomi jaettiin viiteen eri sijantiin. 1. Helsinki 1,00 €/maakunnan käyt-
töön tuleva pinta-ala (huoneistoala)/kk. 2. Pääkaupunkiseudun (PKS) muut isot kaupungit (as > 
50 000 as.) 0,80 €/ maakunnan käyttöön tulevan tilan pinta-ala (huoneistoala) x kk. 3. Muut isot 
kaupungit (as > 50 000 as.) ja PKS (15 000 – 50 000 as.) 0,50 €/ maakunnan käyttöön tuleva pinta-
ala (huoneistoala)/kk. 4.Muut kaupungit (15 000 – 50 000 as.) ja PKS (as < 15 000 as.) 0,30 €/ maa-
kunnan käyttöön tuleva pinta-ala (huoneistoala)/kk. 4. Muu suomi (as < 15 000 as.) 0,20 €/ maa-
kunnan käyttöön tuleva pinta-ala (huoneistoala)/kk 
6 Tällä hetkellä kunnille on mennyt kysely rakennusten vuoden 2019 toteutuneiden ylläpitokus-
tannusten selvittämiseen. Nämä tiedot on pyydetty toimittamaan 29.5.2020 mennessä. 
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Kessotelle käytettävät tilaresurssit itse ydintoimintaan. Ylläpitovuokra sisältää 
kaikki kuntien nykyisin toteuttamat ylläpitopalvelut sekä sisältää myös käyttöku-
lut eli sähkön, lämmön sekä veden ja jäteveden. Mahdollinen siivouksen sisälty-
minen perittävään ylläpitovuokraan selviää varsinaisen vuokrienmääritys hank-
keen aikana. 
 

4) Rakennuskohtainen bruttovuokra saadaan, kun pääoma ja ylläpitovuokra lasket-
tiin yhteen ja näin jokaiselle rakennukselle saadaan laskettua rakennuksen omi-
naisuuksiin ja niiden ylläpitoon perustuva pääoma- sekä ylläpitovuokran kuukau-
sineliöhinta. Rakennuksen kuukausi- ja vuosivuokra saadaan, kun saatu brutto-
vuokran kuukausineliöhinta kerrotaan Kessoten käyttöön tulevalla pinta-alalla. 

 
5) Tämän jälkeen rakennuksista tuotetaan kuntakohtainen vuokrasopimus, johon 

kootaan kunnittain Kessotelle vuokrattavien suoraomisteisten rakennusten tiedot 
ja tuotetaan vuokrasopimuksen ehdot (pituus/toistaiseksi voimassa oleva, irtisa-
nomisehdot sekä vuokrien vuotuinen tarkistus). Vuokrasopimukseen tuotetaan 
rakennuksittain myös vastuunjakotaulukko, josta selviää ylläpidon vastuun jakau-
tuminen tarkemmin kuntien ja Kessoten kesken.  

 
Vuokrien määrittelyn prosessia voidaan kuvata seuraavalla kuvalla. 
 
Kuva: Vuokrien määritysprosessi 
 

 
 

  

2. Rakennusten pääomavuokra

3. Rakennustenylläpitovuokra

1. Rakennusten arvot

Jälleenhankinta- ja 

Tekniset arvot

Pääomavuokran komponentit

Tuottovaatimus 6 % TeknA

Maanvuokra

Rakennusten tot.kust. v. 2019

Ylläpitovuokran komponentit

Ylläpitopalvelut (hallinto, kp, kh)

Käyttöpalvelut (energia, vesi)

4. Rakennusten bruttovuokra

Kessote käyttöön tuleva pinta-ala

5. Kuntakohtaiset 

Vuokrasopimukset
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3. LOPUKSI 
 

 
Ohessa on lyhyesti käyty läpi Kessoten käyttöön tulevien ja kuntien omistamisen raken-
nusten vuokrien määritys. Nyt tehtävä vuokrien määrittely pääomavuokran osalta nou-
dattelee pitkälle niitä periaatteita, joilla suurissa kaupungeissa sisäisiä vuokria on jo 
useita määritelty. Todennäköisesti nyt tehtävä vuokrien määrittely täyttää myös Sote ra-
kennuksille tulevaisuudessa asetettavat vuokrien määrittelykriteerit, jolloin määriteltä-
viä todennäköisesti voidaan käyttää myös maakunnan käyttöön tuleville rakennuksille, 
mikäli useasti yritetty uudistus saadaan kuluvan hallituskauden aikana toteutettua. 
Edellä määritellyllä tavalla tuottovaatimuksen pohjalta laskettava vuokra asettunee, ra-
kennuksen ominaisuuksista riippuen keskimäärin noin 5-12 €/m2/kk, maanvuokra 0,20 
€/m2/kk ja ylläpitovuokra noin 4 – 6,5 €/m2/kk, käyttötarkoituksista riippuen, jolloin brut-
tovuokrat asettunevat noin 10 – 18 €/m2/kk välillä. Lopulliset kunta ja rakennuskohtaiset 
vuokrat valmistuvat elokuussa 2020, jolloin selviää lopulliset Kessotelle kuntien omista-
mista tiloista aiheutuvat tilakustannukset. 
 
Kuntien omistamien rakennusten lisäksi nyt tehtävässä vuokrien määrittelyhankkeessa 
kerätään myös kuntien ulkoa, Sote-toimintoihin, vuokrattujen vuokrasopimusten tiedot. 
Nämä vuokrasopimukset jatkuvat todennäköisesti ennallaan nykyisten sopimusehtojen 
mukaisesti. Näiden tietojen kerääminen mahdollistaa, että nyt tehtävässä vuokrien mää-
rityshankkeessa saadaan selvitettyä Kessoten koko toiminnan tilakustannukset sisältäen 
siis sekä kunnilta- että muilta vuokranantajilta vuokrattujen rakennusten vuokrahinnat. 
 
Vuokrahanke on parhaillaan käynnissä aineiston keruulla. Tämän jälkeen, kesäkuussa, ai-
neistojen pohjalta päivitetään/tuotetaan pääomavuokran pohjaksi tarvittavat rakennus-
ten tekniset arvot sekä lasketaan pääomavuokrat. Myös muut vuokrahinnat valmistune-
vat kesäkuun aikana. Varsinainen vuokrahankkeen dokumentointi sekä vuokrasopimuk-
set vastuunjakotaulukkoineen valmistunevat elokuussa, jolloin myös varsinainen vuokra-
hanke päättyy. 
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1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET 
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnissa toteutettiin vuonna 2020 sosiaalipalvelujen kustannuslaskentaprojekti, jonka tavoitteena oli 
selvittää palvelujen suoritekustannukset vuonna 2019 sekä niiden muutokset verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäksi tavoitteena oli samalla selvittää kuntien 
palvelutarvetta asukaskohtaisten kustannusten avulla.  

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Alueen väestöpohja oli 
noin 30.000 asukasta (kuva 2).  Jäsenkuntien perusturvapalvelujen nettokustannukset olivat noin 107 M€ vuosina 2017-18 ja 114 M€ vuonna 2019 (kuva 1), jolloin 
kaikilla palvelualueilla on tapahtunut kustannusten nousua. Jäsenkuntien nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset palvelualueittain vuonna 2019 on 
esitetty kuvassa 3. 
 
Projektin osa-alueet olivat:  

1. Palvelujen nettokustannusten ja suoritemäärien selvittäminen 
2. Palvelujen nettosuoritekustannusten laskeminen  
3. Jäsenkuntien asukaskohtaisten kustannusten laskeminen  

 
Kustannuslaskentaprojektissa laskettiin suoritekustannukset seuraavien palvelualueiden 
tuotteille:   
 Sosiaalityön palvelut 
 Vammaispalvelut 
 Vanhuspalvelut (kotihoito ja ikäihmisten asumispalvelut) 
 Perusterveydenhuollon koti- ja sairaalatoiminta 

 
Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskentana kuntalaskutus- ja tulos-
laskelmatietojen perusteella palveluittain. Palvelutuotteelle ei laskettu suoritekustannusta, 
mikäli suoritetietoja ei ollut seurattu.  
 
Kustannuksiin ei ole laskettu mukaan työllistämis- ja koulukuraattoritoimintaa eikä myynti-
tuottoja muilta kunnilta. Kustannukset sisältävät tukipalvelut eli kiinteistö-, siivous- ja 
ateriapalvelut. Keskus- ja tietohallinnon kustannuksia ei ole vyörytetty mukaan.  

 

 

 Kuva 1. Kuntayhtymän jäsenkuntien nettokustannukset (1000€/v) 
pääpalveluryhmittäin.  

Perus-
terveyden-

huolto

Erikois-
sairaanhoito

Sosiaali-
palvelut

Yhteensä

2017 20 908 38 269 47 173 106 350

2018 20 518 38 684 47 429 106 631

2019 21 813 40 304 51 434 113 551
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Kuva 2.  Jäsenkuntien väestö ikäryhmittäin ja yhteensä sekä ikäryhmien prosentuaaliset osuudet vuonna 2019. 
 

 

  

 
Kuva 3.  Jäsenkuntien perusturvan nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset palvelualueittain vuonna 2019. Vanhuspalvelut sisältävät kotihoidon sekä 
vanhusten ympärivuorokautisen hoivan. Asukaslukuun suhteutettuna kuntien keskimääräiset perusturvapalvelujen kokonaiskustannukset olivat noin 4.000 €/asukas, 
josta terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osuus oli 2.546 €/asukas. Asukaskohtaisilla kustannuksilla verrattuna Harjavallassa oli vuonna 2019 suurimmat 
kustannukset (4.400 € ja 2.800 €) ja Nakkilassa pienimmät (3.500 € ja 2.150 €). 

Alle 20-v 20-74-v Yli 75-v Yhteensä

Eurajoki 2 134 6 300 968 9 402

Harjavalta 1 314 4 640 977 6 931

Kokemäki 1 265 4 865 973 7 103

Nakkila 1 112 3 546 671 5 329
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Alle 20-v 20-74-v Yli 75-v

Eurajoki 23% 67% 10%

Harjavalta 19% 67% 14%

Kokemäki 18% 68% 14%

Nakkila 21% 67% 13%

Keskim. 20% 67% 12%
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PTH
Sosiaali-

työ
Vamm.-

palv.
Vanh.-
palv.

Perus-
turva

(pl.esh)
ESH

Perus-
turva yht

Eurajoki 7 119 4 513 4 783 7 664 24 079 11 946 36 025

Harjavalta 5 579 3 649 3 423 6 810 19 460 11 023 30 483

Kokemäki 5 507 3 044 3 869 5 832 18 251 10 095 28 346

Nakkila 3 608 1 173 1 987 4 689 11 457 7 240 18 698
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PTH
Sosiaali-

työ
Vamm.-

palv.
Vanh.-
palv.

Perus-
turva

(pl.esh)
ESH

Perus-
turva yht

Eurajoki 757 480 509 815 2 561 1 271 3 832

Harjavalta 805 526 494 983 2 808 1 590 4 398

Kokemäki 775 429 545 821 2 569 1 421 3 991

Nakkila 677 220 373 880 2 150 1 359 3 509

Keskim. 758 430 489 869 2 546 1 401 3 948

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000

€/
as

uk
as

Asukaskohtaiset kustannukset / perusturva 2019 



4 
 

2. KUSTANNUSLASKENNAN TULOKSET PALVELUALUEITTAIN 2018-19 
 

2.1 SOSIAALITYÖ  
 

Jäsenkuntien sosiaalityön palvelujen kustannukset olivat yhteensä noin 12,4 M€ vuonna 2019 (10,2 M€ v. 2018). Palvelujen nettokustannukset ja asukaskohtaiset 
kustannukset on esitetty taulukossa 1 ja palvelujen suoritekustannukset taulukoissa 2 ja 3. Asukaslukuun suhteutettuna kuntien keskimääräiset sosiaalityön palvelujen 
kokonaiskustannukset olivat 432 €/asukas vuonna 2019 (kuva 4). Asukaskohtaiset kustannukset olivat suurimmat Harjavallassa (526 €) ja pienimmät Nakkilassa (220 
€) vuonna 2019. Lapsi- perhesosiaalityön kustannuksia verrattiin myös alle 20-vuotiaisiin asukkaisiin, jolloin Harjavallassa kustannukset olivat 2.048 € ja Nakkilassa 
641 € (taulukko 1).  
 

 

  

 

Kuva 4.  Jäsenkuntien sosiaalityön nettokustannukset sekä asukaskohtaiset nettokustannukset palveluittain vuonna 2019. 

 

Taulukoiden 2 ja 3 kohdan ”Aikuissosiaalityö” kustannuksissa olivat mukana aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset sekä muut yhteiset kustannukset. 
Toimeentuloturvan kustannuksissa oli mukana maksetut avustukset. Taulukossa 2 päihdehuollon palvelut sisältävät A-klinikka-, katkaisuhoito- ja muut avopalvelut 
sekä laitoshoidon. A-klinikkapalvelut on eritelty muista päihdehuollon palveluista taulukossa 3. Psykososiaaliset asumispalvelujen kustannus- ja suoritetiedot saatiin 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaalipalvelujen laskutustiedoista. 

SHL / aikuiset SHL / perheet Lastensuojelu Yhteensä

Eurajoki 743 623 3 148 4 513

Harjavalta 957 323 2 368 3 649

Kokemäki 832 463 1 749 3 044

Nakkila 461 307 405 1 173
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SHL / aikuiset SHL / perheet Lastensuojelu Yhteensä

Eurajoki 79 66 335 480

Harjavalta 138 47 342 526

Kokemäki 117 65 246 429

Nakkila 86 58 76 220

Keskim. 104 60 267 430
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
SOSIAALITYÖ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
                        
AIKUISSOSIAALITYÖ  743 957 832 461 2 993 587 850 733 365 2 536 
  Aikuissosiaaliityö 338 117 77 113 644 217 149 84 89 539 
  Toimeentuloturva 71 50 72 64 257 45 75 45 45 211 
  Sosiaalinen päivätoiminta 25 44 119 0 188 31 0 110 0 141 
  Päihdehuollon palvelut 43 135 105 68 352 16 157 96 46 315 
  Psykososiaaliset asumispalvelut 265 611 459 216 1 552 278 468 399 185 1 330 
                       
LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ 3 771 2 691 2 212 713 9 387 2 399 2 606 1 920 706 7 630 
  Lapsiperheiden SHL-palvelut 623 323 463 307 1 716 305 254 400 316 1 275 
  Lastensuojelu / yhteiset 296 377 235 88 996 256 358 191 89 894 
  Lastensuojelu / avo- ja jälkihuolto 340 418 504 27 1 289 358 419 248 19 1 044 
  Lastensuojelu / perhehoito 328 448 541 174 1 492 269 487 454 160 1 370 
  Lastensuojelu / laitoshoito 2 184 1 124 469 116 3 894 1 211 1 087 627 122 3 047 
                        
SOSIAALITYÖN PALVELUT YHTEENSÄ (1000€/v) 4 514 3 649 3 044 1 173 12 379 2 986 3 456 2 653 1 071 10 166 
                        
AIKUISSOSIAALITYÖ  79 138 117 86 104 62 121 101 67 87 
  Aikuissosiaaliityö 36 17 11 21 22 23 21 12 16 19 
  Toimeentuloturva 8 7 10 12 9 5 11 6 8 7 
  Sosiaalinen päivätoiminta 3 6 17 0 7 3 0 15 0 5 
  Päihdehuollon palvelut 5 19 15 13 12 2 22 13 8 11 
  Psykososiaaliset asumispalvelut 28 88 65 41 54 29 67 55 34 46 
                       
LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ 401 388 311 134 326 254 371 266 130 262 
  Lapsiperheiden SHL-palvelut 66 47 65 58 60 32 36 55 58 44 
  Lastensuojelu / yhteiset 32 54 33 16 35 27 51 26 16 31 
  Lastensuojelu / avo- ja jälkihuolto 36 60 71 5 45 38 60 34 3 36 
  Lastensuojelu / perhehoito 35 65 76 33 52 28 69 63 29 47 
  Lastensuojelu / laitoshoito 232 162 66 22 135 128 155 87 23 105 
                        
SOSIAALITYÖN PALVELUT YHTEENSÄ (€/asukas) 480 526 429 220 430 316 492 367 197 349 
                       
LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ (€/alle 20-v asukas) 1 767 2 048 1 748 641 1 611 1 104 1 910 1 478 601 1 270 
                        

Taulukko 1. Jäsenkuntien sosiaalityön nettokustannukset sekä asukaskohtaiset kustannukset palveluittain vuosina 2018-19. Lisäksi taulukossa on esitetty 
nettokustannukset jaettuna alle 20-vuotiaiden määrällä.  
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 

AIKUISSOSIAALITYÖ 338 117 77 113 644 217 149 84 89 539 

TOIMEENTULOTURVA                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 71 50 72 64 257 45 75 45 45 211 
  Päätökset (kpl/v) 333 392 426 350 1 501 279 407 346 263 1 295 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 213 128 169 182 171 162 185 129 173 163 
                       
SOSIAALINEN PÄIVÄTOIMINTA                      
  Nettokustannukset (1000€/v) 25 44 119 0 188 31 0 110 0 141 
  Käyttöpäivät (kpl/v) 569 0 5 121 0 5 690 630 0 2 576 0 3 206 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 45   23   33 49   43   44 
                       
A-KLINIKKA                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 15 72 76 42 205 7 74 63 32 177 
  Käynnit (kpl/v) 180 833 645 487 2 145 96 749 495 415 1 755 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 82 87 118 85 95 73 99 128 78 101 
                       
PSYKOSOSIAALISET ASUMISPALVELUT                      
  Nettokustannukset (1000€/v) 265 611 459 216 1 552 278 468 399 185 1 330 
  Hoitopäivät (kpl/v) 3 592 8 084 5 576 3 499 20 751 3 855 6 784 5 323 3 135 19 097 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 74 76 82 62 75 72 69 75 59 70 
                       

MUUT PÄIHDEHUOLLON PALVELUT  29 63 29 27 147 9 83 33 13 138 

AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT YHTEENSÄ 743 957 832 461 2 993 587 850 733 365 2 536 
Taulukko 2. Aikuissosiaalityön nettokustannukset (1000 €/v), suoritteet (kpl/v) sekä nettosuoritekustannukset (€/kpl). Psykososiaalisten asumispalvelujen tarve on 
noussut erityisesti Harjavallassa.  

 
Taulukossa 1 kohta ”Lapsiperheiden SHL-palvelut” sisältää lapsiperheiden sosiaalihuollon, perheneuvolan ja lastenvalvojan palvelut, joiden kustannukset on esitetty 
eriteltyinä taulukossa 3. Taulukoiden 1 ja 3 kohta ”Lastensuojelu/yhteiset” sisältää toimialueen henkilöstö- ja muut yhteiset kustannukset. Taulukoiden muut kohdat 
sisältävät kysyisen palvelun ostopalvelukustannukset.  
 
Eurajoella kustannusten nousu on aiheutunut erityisesti asiakaspalvelujen ostojen kasvusta sekä lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluissa että lastensuojelun 
laitoshoidossa, jossa on ollut useita perhekuntoutuksia sekä erityisen huolenpidon tarpeessa olevia lapsia vuoden 2019 aikana. Tämän vuoksi laitoshoitopäivän 
kustannus on selkeästi ollut keskimääräistä korkeampi.  
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIHUOLLON PALVELUT 561 228 314 249 1 352 253 173 254 263 943 
  Lapsiperheiden sosiaalihuollon palvelut 431 129 230 249 1 040 146 92 195 85 518 
  Ennaltaehkäisevät palvelut 130 99 84 0 313 107 81 58 178 425 
                       
PERHENEUVOLA (KSTHKY, KOKEMÄKI / A-klinikka)                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 21 59 113 32 224 21 53 117 35 225 
  Käynnit ja konsultaatiot (kpl/v) 265 754 1 817 404 3 240 263 653 1 990 439 3 345 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 79 79 62 78 69 78 81 59 79 67 
                       
LASTENVALVOJA (KSTHKY)                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 41 36 36 26 139 31 28 29 18 107 
  Käynnit ja konsultaatiot (kpl/v) 209 178 176 137 700 250 230 223 141 844 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 197 200 207 192 199 125 123 131 130 127 
                        
PERHEIDEN SH-LAIN MUKAISET PALVELUT YHTEENSÄ 623 323 463 307 1 716 305 254 400 316 1 275 
                        
LASTENSUOJELUN YHTEISET 296 377 235 88 996 256 358 191 89 894 
                        
LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 302 317 474 27 1 121 347 306 199 19 870 
  Asiakkuudet (kpl/v) 63 89 95 42 289 89 100 77 34 300 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 4 800 3 559 4 991 651 3 878 3 899 3 058 2 584 551 2 902 
                       
LASTENSUOJELUN PERHEHOITO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 328 448 541 174 1 492 269 487 454 160 1 370 
  Hoitovuorokaudet (kpl/v) 2 130 4 294 3 435 2 190 12 049 2 390 4 855 4 537 2 353 14 135 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 154 104 158 80 124 113 100 100 68 97 
                       
LASTENSUOJELUN LAITOSHOITO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 2 184 1 124 469 116 3 894 1 211 1 087 627 122 3 047 
  Hoitovuorokaudet (kpl/v) 3 137 3 813 2 630 428 10 008 3 245 3 907 2 304 379 9 835 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 696 295 178 271 389 373 278 272 323 310 
                       
LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLTO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 37 102 30 0 168 11 113 49 0 173 
  Hoitovuorokaudet (kpl/v) 0 485 2 565 1 739 4 789 0 0 2 576 2 145 4 721 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl)   209 12 0 35     19 0 37 
                        
LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 3 148 2 368 1 749 405 7 671 2 093 2 352 1 520 390 6 355 
LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 3 771 2 691 2 212 713 9 387 2 399 2 606 1 920 706 7 630 

Taulukko 3. Lapsi- ja perhesosiaalityön nettokustannukset (1000 €/v), suoritteet (kpl/v) sekä nettosuoritekustannukset (€/kpl).  



8 
 

2.2 VAMMAISPALVELUT  
 

Jäsenkuntien vammaispalvelujen kustannukset olivat yhteensä noin 14 M€ vuonna 2019 (13,8 M€ vuonna 2018). Palvelujen nettokustannukset ja asukaskohtaiset 
kustannukset on esitetty taulukossa 4 ja kehitysvammahuollon palvelujen suoritekustannukset taulukossa 5. Jäsenkunnat ostavat vammaispalvelut (VPL) Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä, joten niiden palveluiden kustannus- ja suoritetiedot saatiin kuntayhtymän sosiaalipalvelujen laskutustiedoista. Näiden 
palvelujen suoritekustannuslaskennan tulokset on esitetty kuntayhtymän kustannuslaskennan vuosiraportissa.  
 
Asukaslukuun suhteutettuna kuntien keskimääräiset vammaispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 489 €/asukas (kuva 5). Asukaskohtaisilla kustannuksilla 
verrattuna ne olivat suurimmat Kokemäellä (545 €) ja pienimmät Nakkilassa (373 €) vuonna 2019.  
 

 

  

 
Kuva 5.  Jäsenkuntien vammaispalvelujen nettokustannukset sekä asukaskohtaiset nettokustannukset palveluittain vuonna 2019. Asumispalvelut (VPL) sisältää 
palveluasumisen kotona sekä asumispalvelujen ostot palveluntuottajilta. 

 
Taulukon 4 kohta ”Avohuolto” sisältää muut kehitysvammaisten avohuollon palvelut paitsi ei työtoimintaa. Taulukossa 5 avohuollon palvelut on eritelty tarkemmin. 
Sen taulukon kohdassa ”Kehitysvammahuollon yhteiset” on mukana toimialueen henkilöstökustannukset sekä muut yhteiset kustannukset. Kehitysvammaisten 
työtoiminnan kustannukset on esitetty erikseen taulukoissa 4 ja 5. Eurajoella ja Kokemäellä tuotetaan työtoimintaa omana palvelutuotantona. Oman tuotannon lisäksi 
Eurajoella ostetaan työtoimintaa. Harjavallassa ja Nakkilassa työtoiminta tuotetaan ostopalveluna.  
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Kunnat ostavat kehitysvammaisten laitoshoitoa Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Asumispalveluja ostetaan sekä sairaanhoitopiiriltä että yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Kokemäki tuottaa lisäksi kehitysvammaisten asumispalveluita (Kirsikkakoti) omana palvelutuotantonaan. Harjavallassa ja Nakkilassa kustannuksina on myös laitoshoidon 
eläkekuluja.  

 
 

KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
VAMMAISPALVELUT  Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Keskim. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
                        
Kehitysvammaisten palvelut (KVL) 3 528 2 354 2 722 1 378 9 982 3 319 2 456 2 598 1 292 9 665 
  Avohuolto  509 134 144 149 936 511 102 129 101 844 
  Työtoiminta 778 493 427 447 2 145 718 497 376 438 2 030 
  Asumispalvelut 2 068 1 285 1 614 707 5 674 1 934 1 250 1 466 605 5 255 
  Laitoshoito 174 442 537 75 1 228 155 607 626 148 1 537 
                       
Vammaispalvelut (VPL) 1 256 1 069 1 147 609 4 079 1 283 1 082 1 221 580 4 166 
  Asumispalvelut 840 478 589 286 2 192 829 537 665 259 2 290 
  Henkilökohtainen apu 167 376 270 159 973 197 322 235 153 907 
  Kuljetuspalvelut 235 193 247 121 797 223 205 282 121 831 
  Muut vammaispalvelut 13 21 41 42 118 34 17 40 46 138 
                        
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ (1000€/v) 4 783 3 423 3 869 1 987 14 062 4 602 3 538 3 819 1 872 13 831 
                        
Kehitysvammaisten palvelut (KVL) 375 340 383 259 347 351 350 359 238 332 
  Avohuolto  54 19 20 28 33 54 15 18 19 29 
  Työtoiminta 83 71 60 84 75 76 71 52 81 70 
  Asumispalvelut 220 185 227 133 197 205 178 203 111 180 
  Laitoshoito 18 64 76 14 43 16 86 87 27 53 
                       
Vammaispalvelut (VPL) 134 154 161 114 142 136 154 169 107 143 
  Asumispalvelut 89 69 83 54 76 88 77 92 48 79 
  Henkilökohtainen apu 18 54 38 30 34 21 46 32 28 31 
  Kuljetuspalvelut 25 28 35 23 28 24 29 39 22 29 
  Muut vammaispalvelut 1 3 6 8 4 4 2 6 9 5 
                        
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ (€/asukas) 509 494 545 373 489 487 504 529 344 475 

Taulukko 4.  Jäsenkuntien kehitysvammahuollon palvelujen (KVL) ja vammaispalvelujen (VPL) nettokustannukset sekä asukaskohtaiset kustannukset palveluittain 
vuosina 2018-19. 
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT  Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
AVOHUOLTO (1000€/v) 509 134 144 149 936 511 102 129 101 844 
  Kehitysvammahuollon yhteiset 77 88 69 51 286 84 80 66 44 275 
  Kuntoutusohjaus  60 0 0 0 60 64 0 0 0 64 
  Asumisohjaus 0 0 46 0 46 0 0 46 0 46 
  Erityisosaamiskeskus 0 0 0 97 97 0 0 0 57 57 
  Kuljetuspalvelut 87 29 0 0 115 70 19 0 0 89 
  Muut ostopalvelut 285 18 28 1 332 293 3 17 0 314 
                       
TYÖTOIMINTA  778 493 427 447 2 145 718 497 376 438 2 030 
                       
  Nettokustannukset (1000€/v) 497 493 427 447 1 863 499 497 376 438 1 810 
  Käyttöpäivät (kpl/v) 6 404 4 374 6 636 4 536 21 950 6 428 6 348 6 097 4 601 23 474 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 78 113 64 99 85 78 78 62 95 77 
                       
  Nettokustannukset / ostopalvelut (1000€/v) 281 0 0 0 281 219 0 0 0 219 
                        
AVOHUOLLON PALVELUT YHTEENSÄ 1 286 628 570 596 3 081 1 229 599 505 539 2 873 
                       
TUKI- JA PALVELUASUMINEN                      
  Nettokustannukset (1000€/v) 2 032 1 092 1 586 679 5 389 1 902 1 086 1 440 555 4 983 
  Asumispäivät 12 282 9 752 12 302 5 835 40 171 11 461 9 717 11 244 5 388 37 810 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 165 112 129 116 134 166 112 128 103 132 
                       
LAITOSHOITO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 174 411 537 31 1 153 155 578 626 107 1 466 
  Hoitopäivät (kpl/v) 600 1 095 1 743 119 3 557 787 1 095 2 079 497 4 458 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 289 375 308 263 324 197 528 301 215 329 
                        
PERHEHOITO                      
  Nettokustannukset (1000€/v) 36 193 28 27 285 32 165 26 50 272 
  Asumispäivät (kpl/v) 412 1 636 372 317 2 737 365 1 825 365 365 2 920 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 88 118 76 87 104 88 90 70 136 93 
                        
YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA YHTEENSÄ 2 241 1 696 2 151 738 6 826 2 089 1 828 2 092 712 6 721 
KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT YHTEENSÄ 3 528 2 323 2 722 1 335 9 907 3 319 2 427 2 598 1 251 9 595 

ELÄKEKULUT / LAITOSHOITO 0 31 0 44 75 0 29 0 41 71 

KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT YHTEENSÄ 3 528 2 354 2 722 1 378 9 982 3 319 2 456 2 598 1 292 9 665 
Taulukko 5. Kehitysvammahuollon palvelujen nettokustannukset (1000 €/v), suoritteet (kpl/v) sekä nettosuoritekustannukset (€/kpl).  
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2.3 VANHUSPALVELUT  
 

Jäsenkuntien vanhuspalvelujen kustannukset olivat yhteensä noin 25 M€ 
vuonna 2019 (23,4 M€ v. 2018). Palvelujen nettokustannukset ja asukas-
kohtaiset kustannukset on esitetty taulukossa 6, kotihoidon palvelujen suorite-
kustannukset taulukossa 7 ja vanhuspalvelujen taulukossa 8.   
 
Vertailussa lyhytaikainen hoito on laskettu mukaan kotihoitoon, sillä palvelu 
tukee ikäihmisten kotona asumista. Harjavallassa ei ole omaa tuotantoa 
tehostetussa palveluasumisessa eikä Kokemäellä laitoshoidossa. 
 
Asukaslukuun suhteutettuna kuntien keskimääräiset vanhuspalvelujen 
kustannukset olivat 869 €/asukas (kuva 7) vuonna 2019. Ne olivat suurimmat 
Harjavallassa (983 €) ja pienimmät Eurajoella (815 €).  Keskimääräiset vanhus-
palvelujen kustannukset olivat yli 75-vuotiaisiin asukkaisiin suhteutettuna 
6.960€ ollen suurimmat Eurajoella (7.912€) ja pienimmät Kokemäellä (5.993 €).  

 

 

 Kuva 6.  Jäsenkuntien vanhuspalvelujen vuoden 2019 nettokustannukset, jotka 
sisältävät hoivapalvelujen lisäksi kiinteistö- ja puhtaanapitokustannukset.  
 

 

 

 

Kuva 7.  Jäsenkuntien vanhuspalvelujen asukaskohtaiset nettokustannukset palveluittain vuonna 2019. 
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
VANHUSPALVELUT Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
                        
KOTIHOITO 3 391 2 715 3 024 1 421 10 551 3 102 2 567 2 782 1 325 9 777 
  Kotihoito 2 150 1 350 1 543 630 5 674 1 939 1 169 1 360 569 5 037 
  Omaishoito 601 178 370 353 1 502 520 164 267 301 1 252 
  Tukipalvelut  187 188 148 13 536 212 210 176 49 647 
  Lyhytaikainen hoito (intervalli) 453 998 964 425 2 840 432 1 024 978 406 2 840 
                       
ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO 4 272 4 095 2 808 3 268 14 443 4 009 3 999 2 815 2 833 13 656 
  Tehostettu palveluasuminen 3 340 3 238 2 808 2 635 12 021 3 122 3 062 2 815 2 092 11 091 
  Laitoshoito 932 858 0 633 2 423 887 937 0 740 2 565 
                        
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (1000€/v) 7 664 6 810 5 832 4 689 24 994 7 112 6 566 5 597 4 158 23 432 
                        
KOTIHOITO 361 392 426 267 367 328 366 385 244 336 
  Kotihoito 229 195 217 118 197 205 167 188 105 173 
  Omaishoito 64 26 52 66 52 55 23 37 55 43 
  Tukipalvelut  20 27 21 2 19 22 30 24 9 22 
  Lyhytaikainen hoito (intervalli) 48 144 136 80 99 46 146 135 75 97 
                       
ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO 454 591 395 613 502 424 570 390 521 469 
  Tehostettu palveluasuminen 355 467 395 494 418 330 436 390 385 381 
  Laitoshoito 99 124 0 119 84 94 134 0 136 88 
                        
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (€/asukas) 815 983 821 880 869 752 936 775 765 804 
                        
KOTIHOITO 3 502 2 778 3 107 2 117 2 939 3 315 2 709 2 895 2 014 2 791 
  Kotihoito 2 221 1 382 1 585 939 1 580 2 071 1 234 1 416 865 1 438 
  Omaishoito 621 182 380 525 418 556 173 278 457 358 
  Tukipalvelut  193 192 152 20 149 226 221 184 74 185 
  Lyhytaikainen hoito (intervalli) 468 1 021 990 633 791 461 1 081 1 018 618 811 
                       
ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO 4 412 4 190 2 886 4 867 4 023 4 284 4 221 2 929 4 306 3 899 
  Tehostettu palveluasuminen 3 449 3 313 2 886 3 924 3 348 3 336 3 232 2 929 3 180 3 167 
  Laitoshoito 963 878 0 943 675 948 989 0 1 126 732 
                        
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (€/yli 75-vuotias asukas) 7 914 6 968 5 993 6 983 6 962 7 598 6 930 5 824 6 320 6 691 

Taulukko 6.  Jäsenkuntien vanhuspalvelujen nettokustannukset sekä asukaskohtaiset kustannukset palveluittain vuosina 2018-19. Lyhytaikainen hoito (intervalli) sisältää 
myös lyhytaikaisen perhehoidon. Kustannukset sisältävät hoiva- ja kiinteistökustannukset. 
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
KOTIHOITO Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
KOTIHOITO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 2 150 1 350 1 543 630 5 674 1 939 1 169 1 360 569 5 037 
  Käynnit (kpl/v) 90 296 37 966 79 193 30 032 237 487 83 933 39 110 78 762 27 714 229 519 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 24 36 19 21 24 23 30 17 21 22 
                        
OMAISHOITO                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 601 178 370 353 1 502 520 164 267 301 1 252 
  Omaishoidettavien määrä 92 47 68 53 260 89 39 55 46 229 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 6 533 3 787 5 438 6 654 5 775 5 842 4 209 4 860 6 541 5 468 
                        
TUKIPALVELUT                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 21 123 118 -5 257 32 143 151 22 349 
  Yli 75-vuotta täyttäneet 968 977 973 671 3 590 936 947 961 658 3 502 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 21 126 122 -7 72 35 151 157 34 100 
                        
PÄIVÄTOIMINTA                      
  Nettokustannukset (1000€/v) 62 65 29 18 175 76 67 25 26 194 
  Käynnit (kpl/v) 926 1 298 922 651 3 797 1 150 1 175 956 727 4 008 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 67 50 32 28 46 66 57 26 36 48 
                        
VIRKISTYSTOIMINTA 104 0 0 0 104 103 0 0 0 103 
                        
KOTIHOITO YHTEENSÄ 2 938 1 717 2 060 996 7 711 2 671 1 543 1 804 919 6 936 
                        
LYHYTAIKAINEN HOITO  453 998 964 425 2 840 432 1 024 978 406 2 840 
                        
KOTIHOITO JA LYHYTAIKAINEN HOITO YHTEENSÄ 3 391 2 715 3 024 1 421 10 551 3 102 2 567 2 782 1 325 9 777 

Taulukko 7.  Kotihoidon palvelujen nettokustannukset (1000 €/v), suoritteet (kpl/v) sekä nettosuoritekustannukset (€/kpl). Kotihoidon palvelut sisältävät kotihoidon, 
palveluasumisen ja fysioterapian käynnit sekä ostopalvelut. Omaishoidon kaikki kustannukset on esitetty kotihoidon yhteydessä, vaikka joillakin kunnilla alle 65-
vuotiaiden omaishoidon kustannukset olivat osittain muilla palvelualueilla. Omaishoidon suoritekustannus on esitetty omaishoidettavien määrän suhteen, mutta 
jatkossa suoritteen pitäisi olla vuorokautta kohden. Tällöin olisi mahdollisuus saada tarkempaa vertailutietoa hoitopäivien kustannuksista eri palveluissa.  

 

Taulukossa 8 esitettyjen vanhuspalvelujen hinnat sisältävät hoiva- ja ateriapalvelut. Suoritekustannuslaskennassa lyhytaikainen hoito on laskettu mukaan 
vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen hoivan palveluihin, koska se on palvelusisällöltään samantyyppinen kuin laitoshoito.  
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KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
VANHUSPALVELUT  Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN                      
  Hoivan nettokustannukset (1000€/v) 1 542 0 1 275 1 884 4 701 1 468 0 1 155 1 663 4 286 
  Hoitovuorokaudet (kpl/v) 12 577 0 12 520 15 845 40 942 12 792 0 12 585 17 407 42 784 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 123   102 119 115 115   92 96 100 
                        
LAITOSHOITO                     
  Hoivan nettokustannukset (1000€/v) 866 660 0 481 2 007 821 727 0 572 2 120 
  Hoitovuorokaudet (kpl) 6 608 4 284 0 3 680 14 572 6 599 4 763 0 5 354 16 716 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 131 154   131 138 124 153   107 127 
                       
LYHYTAIKAINEN HOITO                     
  Hoivan nettokustannukset (1000€/v) 415 766 855 365 2 400 401 795 825 350 2 371 
  Hoitovuorokaudet (kpl) 2 473 4 974 7 550 4 196 19 193 2 457 5 207 7 226 3 948 18 838 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 168 154 113 87 125 163 153 114 89 126 
                        
KUNTIEN OMA PALVELUTUOTANTO                     
  Hoivan nettokustannukset (1000€/v) 2 822 1 426 2 130 2 730 9 109 2 690 1 522 1 980 2 585 8 777 
  Hoitovuorokaudet (kpl) 21 658 9 258 20 070 23 721 74 707 21 848 9 970 19 811 26 709 78 338 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 130 154 106 115 122 123 153 100 97 112 
                        
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (palvelusetelit)                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 1 697 3 238 1 572 529 7 036 1 553 3 062 1 660 218 6 493 
  Hoitovuorokaudet (kpl/v) 17 312 37 960 16 046 5 664 76 982 15 443 34 527 18 565 2 349 70 884 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 98 85 98 93 91 101 89 89 93 92 
                        
LYHYTAIKAINEN INTERVALLI- JA PERHEHOITO (ostopalvelut)                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 14 2 27 0 43 6 0 65 0 71 
  Hoitovuorokaudet (kpl) 200 0 378 0 578 81 0 910 0 991 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 71   71   75 72   72   72 
                        
VANHUSPALVELUT (HOIVA JA OSTOPALVELUT) YHTEENSÄ                      
  Hoivan nettokustannukset (1000€/v) 4 534 4 666 3 729 3 259 16 188 4 249 4 583 3 705 2 804 15 341 
  Hoitovuorokaudet (kpl) 39 170 47 218 36 494 29 385 152 267 37 372 44 497 39 286 29 058 150 213 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 116 99 102 111 106 114 103 94 96 102 
                        
MUUT KUSTANNUKSET 192 427 43 434 1 096 192 440 88 435 1 155 
  Kiinteistö- ja puhtaanapitokulut 192 427 38 434 1 091 192 440 57 435 1 125 
  Eläkekulut 0 0 5 0 5 0 0 31 0 31 
                        
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ                     
  Nettokustannukset (1000€/v) 4 726 5 093 3 772 3 693 17 283 4 441 5 023 3 793 3 239 16 496 
  Hoitovuorokaudet (kpl/v) 39 170 47 218 36 494 29 385 152 267 37 372 44 497 39 286 29 058 150 213 
  Nettosuoritekustannukset (€/kpl) 121 108 103 126 114 119 113 97 111 110 
                        

Taulukko 8. Vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen hoivan nettokustannukset (1000 €/v), suoritteet (kpl/v) sekä nettosuoritekustannukset (€/kpl). Hoivan 
nettokustannukset eivät sisällä vuokratuottoja sekä sisäisiä kiinteistö- ja puhtaanapitokuluja, vaan niiden kustannusvaikutus on esitetty erikseen taulukossa 9. 
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Suoritekustannuslaskennan perusteella kuntien oman palvelutuotannon keskimääräinen vuorokausikustannus oli 122 euroa vuonna 2019, mikäli kustannuksissa 
huomioidaan vain hoiva- ja ateriakustannukset. Tehostetun palveluasumisen palveluseteliostot olivat keskimäärin 91 €/vrk vuonna 2019.  

Taulukon 8 suoritekustannukset sisältävät palvelujen hoiva- ja ateriakustannukset. Taulukossa 9 on esitetty sisäisten vuokrien ja puhtaanapitopalveluiden  kustannus-
vaikutukset suoritekustannuksiin kuntien sisäisten laskutusten perusteella. Tehostetun palveluasumisen osalta tiedot sisältävät myös kiinteistöjen vuokratuotot. 
Poikkeuksena tästä on Eurajoen tehostettu palveluasuminen, sillä siellä kunnan tekninen keskus laskuttaa vuokrat suoraan asiakkailta. Laskennan perusteella kiinteistö- 
ja puhtaanapitokustannusten keskimääräinen nettokustannusvaikutus oli noin 15 €/vrk. Laitos- ja lyhytaikaishoidon osalta kustannusvaikutus oli keskimäärin 24 €/vrk.  
 

KESSOTE Kiinteistökustannukset (€/v)        Kiinteistökustannukset (€/hoitovrk)     €/hoitovrk  2019 

VANHUSPALVELUJEN KIINTEISTÖT 
Sisäiset 
vuokrat 

Puhtaana-
pito 

Kiinteistö-
kust. yht.  

Vuokra-
tuotot 

Kiint.kust. 
yht. 

(netto) 
Sisäiset 
vuokrat 

Puhtaana-
pito 

Kiinteistö-
kust. yht.  

Vuokra-
tuotot 

Kiint.kust. 
yht. 

(netto) Hoivakust. 

 
Nettokust. 
Yhteensä Suoritteet 

                              
Tehostettu palveluasuminen 498 537 144 688 643 225 366 503 276 722 12,18 3,53 15,71 8,95 6,76 115 122 40 942 
  Eurajoki / Karpalo ja Suvanto 0 101 127 101 127 0 101 127 0,00 8,04 8,04 0,00 8,04 123 131 12 577 
  Kokemäki / Henrikinhovi 97 126 43 560 140 687 187 270 -46 583 7,76 3,48 11,24 14,96 -3,72 102 98 12 520 
  Nakkila / Keinustooli 263 663 0 263 663 123 692 139 971 30,71 0,00 30,71 14,41 16,30 97 113 8 585 
  Nakkila / Korte 137 748 0 137 748 55 541 82 207 18,97 0,00 18,97 7,65 11,32 145 156 7 260 
                             
Laitos- ja intervallihoito 584 515 229 852 814 367 0 814 367 17,31 6,81 24,12 0,00 24,12 130 155 33 765 
  Eurajoki / Vaahtera 13 091 53 133 66 223 0 66 223 1,98 8,04 10,02 0,00 10,02 131 141 6 608 
  Eurajoki / Tammi 4 899 19 885 24 784 0 24 784 1,98 8,04 10,02 0,00 10,02 168 178 2 473 
  Harjavalta / Hopearanta 296 606 130 566 427 172 0 427 172 32,04 14,10 46,14 0,00 46,14 154 200 9 258 
  Kokemäki / Henrikinhovi 58 571 26 269 84 839 0 84 839 7,76 3,48 11,24 0,00 11,24 113 124 7 550 
  Nakkila / Arantila 151 487 0 151 487 0 151 487 41,16 0,00 41,16 0,00 41,16 131 172 3 680 
  Nakkila / Ruskila 59 862 0 59 862 0 59 862 14,27 0,00 14,27 0,00 14,27 87 101 4 196 
                              
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (€/v) 1 083 053 374 539 1 457 592 366 503 1 091 089 14,50 5,01 19,51 4,91 14,60 122 137 74 707 

Taulukko 9.  Tehostetun palveluasumisen sekä laitos- ja intervallihoidon kiinteistö- ja puhtaanapitokustannukset kuntien oman palvelutuotannon yksiköissä.  

 
Jäsenkunnista Eurajoki tarjoaa kaikkia erilaisia ikäihmisten asumispalveluja. Laskennan perusteella Eurajoen laitoshoidon suoritekustannus oli 131 €/vrk, intervallihoidon 
168 €/vrk ja tehostetun palveluasumisen 123 €/vrk, kun huomioidaan vain hoiva- ja ateriapalvelut. Taulukossa 8 Eurajoen tehostettu palveluasuminen (palvelusetelit) 
sisältää myös asumispalvelujen muut ostot, joita oli vuonna 2019 yhteensä 6.251 vrk ja niiden suoritekustannus oli 112 €/vrk. Eurajoella palvelusetelin kustannus oli 
keskimäärin 91 €/vrk. Näiden palvelujen lisäksi Eurajoella laskettiin palveluasumisen keskimääräinen vuorokausikustannus, joka oli 56 €/vrk kotihoidon käyntien osalta.  
Eurajoen palveluasumisessa on 36 asukaspaikkaa ja kotihoidon vuoden 2019 suoritteista noin 35.000 kpl kohdistui palveluasumiseen, joten palveluasumisen käyntejä 
oli keskimäärin 2,67 kpl/asukaspaikka. Eurajoella kotihoitokäynnin suoritekustannus oli keskimäärin 24,50 €/kpl ja palveluasumisen 21 €/kpl.  
 
Nakkilan tehostetun palveluasumisen keskimääräinen suoritekustannus oli 119 €/vrk vuonna 2019. Palvelukoti Keinustoolin suoritekustannus oli hoivapalvelujen osalta 
97 €/vrk ja palvelukoti Korteen 145 €/vrk. Hoiva- ja kiinteistöpalvelujen suoritekustannus oli palvelukoti Keinustoolissa 113 €/vrk ja palvelukoti Korteessa 156 €/vrk. 
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2.4 PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO 
 

Jäsenkuntien perusterveydenhuollon kustannukset olivat yhteensä noin 22 M€ vuonna 2019 (20,5 M€ vuonna 2018) ja erikoissairaanhoidon noin 40 M€ vuonna 2019 
(38,7 M€ vuonna 2018). Palvelujen nettokustannukset ja asukaskohtaiset kustannukset on esitetty taulukossa 10. Asukaslukuun suhteutettuna kuntien keskimääräiset 
kokonaiskustannukset olivat 2.160 €/asukas, josta perusterveydenhuollon osuus oli noin 760 €/asukas. Asukaskohtaisilla kustannuksilla verrattuna 
perusterveydenhuollon palvelut olivat suurimmat Harjavallassa (805€) ja pienimmät Nakkilassa (677 €) vuonna 2019.  
 
Eurajoen kunta tuottaa omaa koti- ja terveyskeskussairaalatoimintaa, minkä vuoksi projektissa laskettiin suoritekustannukset myös näille palveluille. Laskennan 
perusteella Eurajoen suoritekustannukset olivat terveyskeskussairaalassa 367 €/vrk ja kotisairaalassa 133 €/käynti.  Muille perusterveydenhuollon tuotteille ei laskettu 
suoritekustannuksia, sillä perusterveydenhuollon laskennan tulokset on esitetty kuntayhtymän kustannuslaskennan vuosiraportissa.  

  
KESSOTE KUNNAT       2019 KUNNAT       2018 
 
PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila YHTEENSÄ 
                        
PERUSTERVEYDENHUOLTO 7 119 5 579 5 507 3 608 21 813 6 268 5 338 5 274 3 638 20 518 
  Avohoito (pl. suun terveydenhuolto) 4 080 3 580 3 219 2 180 13 059 3 321 3 175 2 839 1 957 11 292 
  Suun terveydenhuolto 1 019 591 519 532 2 660 1 026 560 550 530 2 666 
  Koti- ja sairaalatoiminta 1 827 1 281 1 589 802 5 499 1 736 1 480 1 717 1 060 5 994 
  Ympäristöterveydenhuolto 193 127 179 95 594 185 122 167 91 566 
                       
ERIKOISSAIRAANHOITO 11 946 11 023 10 095 7 240 40 304 10 791 11 120 9 558 7 214 38 684 
                        
PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO  
YHTEENSÄ (1000€/v) 19 065 16 602 15 602 10 848 62 117 17 060 16 458 14 832 10 852 59 202 
                        
PERUSTERVEYDENHUOLTO 757 805 775 677 758 663 761 730 669 704 
  Avohoito (pl. suun terveydenhuolto) 434 517 453 409 454 351 452 393 360 388 
  Suunterveydenhuolto 108 85 73 100 92 109 80 76 97 92 
  Koti- ja sairaalatoiminta 194 185 224 151 191 184 211 238 195 206 
  Ympäristöterveydenhuolto 21 18 25 18 21 20 17 23 17 19 
                       
ERIKOISSAIRAANHOITO 1 271 1 590 1 421 1 359 1 401 1 141 1 585 1 323 1 327 1 328 
                        
PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO  
YHTEENSÄ (€/asukas) 2 028 2 395 2 196 2 036 2 159 1 805 2 345 2 053 1 996 2 032 

Taulukko 10.  Jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset sekä asukaskohtaiset nettokustannukset vuosina 2018-19.  
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3. HOITOVUOROKAUDET VUONNA 2019 
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien hoitovuorokausien tarve on noin 264.000 kpl/v. Vanhuspalvelujen määrä on noin 152.000 kpl/v, josta 
tehostetun palveluasumisen osuus on 118.000 vrk/v (kuva 9). Hoitovuorokausien nettokustannukset olivat yhteensä noin 33,5 M€ vuonna 2019. Kuvissa 8-9 on esitetty 
nettokustannusten ja asukaskohtaisten kustannusten sekä hoitovuorokausien jakautuminen eri palveluille jäsenkunnittain. 

 

 

 
Kuva 8.  Jäsenkuntien sosiaalipalvelujen asumis- ja hoitovuorokausien nettokustannukset sekä asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2019. 

 

 

 
Kuva 9.  Jäsenkuntien sosiaalipalvelujen asumis- ja hoitovuorokaudet sekä vanhuspalvelujen hoitovuorokaudet vuonna 2019. 
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Yhteensä
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4. KUNTIEN PERUSTURVAPALVELUJEN NETTOKUSTANNUKSET VUOSINA 2017-19 JA ENNUSTE VUODELLE 2021  
 
 
  

Jäsenkuntien nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset vuosina 2017-19 sekä ennuste vuodelle 2021 on esitetty kuvissa 11-15.  Kustannukset sisältävät 
tukipalvelut eli kiinteistö-, siivous- ja ateriapalvelut. Keskus- ja tietohallinnon kustannuksia ei ole vyörytetty mukaan. 
 
Vuoden 2021 ennuste on laskettu niin, että vanhuspalveluissa siirryttäisiin suoritepohjaiseen kuntalaskutukseen ja muiden palvelujen kustannukset olisivat samat 
kuin vuonna 2019. Vanhuspalvelujen kustannukset laskettiin kertomalla vuoden 2019 suoritteet keskimääräisellä suoritekustannuksella. Ennusteessa ei ole huomioitu 
indeksikorotuksia.   
 
 
 

 

 

 
Kuva 10.  Jäsenkuntien nettokustannukset sekä asukaskohtaiset nettokustannukset vuosina 2017-19 sekä ennuste vuodelle 2021. 

 

Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä

2017 20 694 18 893 17 779 10 715 68 082

2018 20 968 18 897 17 343 10 739 67 947
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Kuva 11.  Eurajoen perusturvan nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset palvelualueittain vuosina 2017-19 sekä ennuste vuodelle 2021.  
 
 

 

  

 
Kuva 12.  Harjavallan perusturvan nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset palvelualueittain vuosina 2017-19 sekä ennuste vuodelle 2021. 

 

Perusterv.-
huolto

Sosiaalityö
Vammais-
palvelut

Vanhus-
palvelut

Yhteensä

2017 6 085 3 154 4 343 7 112 20 694

2018 6 268 2 986 4 602 7 112 20 968

2019 7 119 4 513 4 783 7 664 24 079

2021 7 119 4 513 4 783 7 412 23 827

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000

10
00

€/
v

Eurajoen palvelujen nettokustannukset

Perusterv.-
huolto

Sosiaalityö
Vammais-
palvelut

Vanhus-
palvelut

Yhteensä

2017 639 331 456 747 2 173

2018 663 316 487 752 2 218

2019 757 480 509 815 2 561

2021 757 480 509 788 2 534

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000

€/
as

uk
as

Eurajoen palvelujen asukaskohtaiset kustannukset

Perusterv.-
huolto Sosiaalityö

Vammais-
palvelut

Vanhus-
palvelut Yhteensä

2017 5 460 3 973 3 214 6 246 18 893

2018 5 338 3 456 3 538 6 566 18 897

2019 5 579 3 649 3 423 6 810 19 460

2021 5 579 3 649 3 423 6 250 18 901

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

10
00

€/
v

Harjavallan palvelujen nettokustannukset

Perusterv.-
huolto Sosiaalityö

Vammais-
palvelut

Vanhus-
palvelut Yhteensä

2017 763 556 450 873 2 642

2018 761 492 504 936 2 693

2019 805 526 494 983 2 808

2021 805 526 494 902 2 727

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000

€/
as

uk
as

Harjavallan palvelujen asukaskohtaiset kustannukset



20 
 

 

 

 

 
Kuva 13. Kokemäen perusturvan nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset palvelualueittain vuosina 2017-19 sekä ennuste vuodelle 2021. 
 

 

 

 
Kuva 14.  Nakkilan perusturvan nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset palvelualueittain vuosina 2017-19 sekä ennuste vuodelle 2021. 
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5. TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien kustannuslaskentaprojektin tavoitteena oli selvittää sosiaalipalvelujen suoritekustannukset sekä 
kuntien asukaskohtaiset kustannukset palveluittain vuosina 2017-19. Palvelujen suoritekustannuslaskenta perustuu jäsenkuntien tuloslaskelmatietoihin sekä palvelujen 
suoritemäärätilastoihin.  

Kustannuslaskennan keskeiset tulokset ja laskennassa huomioituja seikkoja olivat:  
 

 Palvelujen suoritekustannuslaskennan avulla seurattiin kustannusten kehittymistä vuosina 2017-19 sekä verrattiin eri kuntien kustannuksia toisiinsa. 
Suoritekustannuksissa oli jonkin verran eroja jäsenkuntien välillä, joten ennen siirtymistä suoritepohjaiseen laskutukseen tulisi tarkentaa palvelujen 
tuotteistamista sekä kehittää yhtenäisiä suoritteiden kirjaamiskäytänteitä.  
 

 Vanhuspalvelujen kiinteistö- ja puhtaanapitokustannukset on määritetty eri tavoin jäsenkunnissa. Näiden palvelujen nettokustannukset vaihtelivat välillä 10 – 
46 euroa/vrk, joten vanhuspalveluissa laskettiin erikseen suoritekustannukset sekä hoiva- että kiinteistöpalveluille.  Jäsenkunnat tuottavat yhteensä noin 75.000 
hoitopäivää omissa vanhuspalvelujen yksiköissään. Oman palvelutuotannon nettokustannukset hoivapalvelujen osalta olivat 9.100.000 euroa eli noin 122 
euroa/vrk vuonna 2019. Tuloslaskelmissa kirjattuja kiinteistö- ja puhtaanapitopalvelujen nettokustannukset olivat yhteensä  noin 1.100.000 euroa eli noin 14,60 
€/vrk. Kiinteistökustannusten vaihteluväli on kuitenkin niin suuri, että niiden erillinen selvitystyö on erittäin tärkeää vanhuspalvelujen hoitopäivä- ja 
vuokrahintojen määrittämistä varten. 
 

 Asukaskohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 2.546 €/asukas vuonna 2019 (2.332 €/asukas vuonna 2018), kun kustannuksissa oli huomioituna mukaan kaikki 
muut perusturvan palvelut paitsi ei erikoissairaanhoitoa. Kustannukset olivat suurimmat Harjavallassa (2.808 €) ja pienimmät Nakkilassa (2.150 €). Harjavallassa 
oli kalleimmat sosiaalityön, vanhuspalvelujen sekä perusterveydenhuollon kustannukset. Nakkilassa alhaiset lastensuojelukustannukset vaikuttivat selkeästi 
kunnan asukaskohtaisiin kustannuksiin. Nakkilan lastensuojelukustannukset olivat 76 €/asukas, kun muissa jäsenkunnissa ne olivat 246-342 €/asukas vuonna 
2019.  
 

Tämän kustannuslaskentaprojektin tulosten avulla on mahdollista rakentaa uuden kuntayhtymän ensimmäisen vuoden talousarviota. Kustannuslaskenta antaa myös 
vertailupohjan kustannusten ja suoritemäärien kehittymisen seurantaan sekä palveluttain että jäsenkunnittain. Näiden lisäksi projektissa lasketut suoritekustannukset 
antavat suuntaviivoja tulevaisuuden suoritepohjaiselle hinnoittelulle.  

 



Liite 7: 

Sosiaalipalveluiden siirtoon 
liittyvien taloudellisten 
vaikutusten tarkastelu



Yleiskuva syntyvästä kuntayhtymästä

• Jäsenkunnat: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila

• Sosiaali- ja terveydenhuolto 30 000 asukkaalle 

• Henkilöstöä 654,5

• Budjetti ilman erikoissairaanhoitoa noin 70M€ 



Siirron valmisteluun liittyvät 
muutoskustannukset: Palkkaharmonisointi
• Osana valmisteluprosessia on arvioitu palkkaharmonisoinnin 

kokonaiskustannusta vertailemalla siirtyvän henkilöstön ja vastaanottavan 
kuntayhtymän palkkatasoa hinnoittelutunnuksittain.

• Palkkaharmonisaatiota tullaan tekemään siirtymäajan puitteissa 
hyödyntäen palkkaratkaisuihin sisältyviä järjestelyvaraeriä ja 
yhdenmukaistamalla tehtävien vaativuuden arviointia.

• Tarkastelun pohjalta palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutukseksi 
vuositasolla on arvioitu sivukuluineen noin 500 000 euroa. On huomattava, 
että kokonaisvaikutus syntyy vasta siirtymäajan jälkeen ja sitä on 
mahdollista pienentää olennaisesti palkkaratkaisuihin sisältyviä 
järjestelyvaraeriä hyödyntämällä ja tehtävien vaativuuden arviointia 
kehittämällä. 

• Kuntayhtymän kokonaisbudjetista summa on alle yhden prosentin



Siirron valmisteluun liittyvät 
muutoskustannukset: ICT valmistelu
• Lähtökohtana muutoksessa on jäsenkuntien sosiaalipalvelujen 

liittyminen kuntayhtymän olemassa oleviin järjestelmiin.

• ICT:hen liittyvien muutoskustannusten suuruudeksi on valmistelussa 
arvioitu noin 60 000 euroa. Kyse on alustavasta arviosta, joka 
tarkentuu valmistelun edetessä.



Muutosvaiheen vaatima henkilöstöresurssi

• Muutoksen valmistelu syksyllä 2020 sekä toimeenpano vuonna 2021 
tulee vaatimaan erityisesti oman työn ohella tehtävää muutokseen 
liittyvää työtä. Tälle ei valmistelussa ole laskettu erillistä kustannusta.

• Valmisteluvaihe elokuusta-joulukuuhun 2020 vaatii projektipäällikön 
työpanoksen sekä noin viisi osa-aikaista oman toimen ohella 
työskentelevää projektihenkilöä.

• Kuntayhtymän organisaatiota on tarpeen vahvistaa pysyvästi talous-
ja hallintojohtajalla siirtosopimuksen hyväksymisen jälkeen joka voisi 
toimia myös muutoksessa projektipäällikkönä. 



Poimintoja muutoksen tuomista hyödyistä

• Vammaispalvelujen kokonaisuuden yhdistyminen 

• Kehittämishankkeiden (esim STM) parempi hyödynnettävyys laajempien hartioiden myötä. Muutoksen tukeen haettu jo nyt 
hankerahoitusta (vuokrien määräytymisen yhtäläiset periaatteet).

• Palvelurakenteessa oikeiden ja ensisijaisten palveluiden käyttö ja parempi kohdentaminen

• Henkilöstön joustavampi käyttö tehtävissä, joissa ammattilaisista on pulaa tai vaateet muuten vaikea täyttää (sosiaalityö)

• Kotihoidon kokonaisuudessa merkittävimpänä asiana henkilöstön joustava käyttö (tietojärjestelmien ja oikeuksien parempi 
hallittavuus)

• Keskinäisen laskutuksen väheneminen ja työn kohdentaminen tehokkaammin

• Maakunnallisen sote:n valmis paketti ml. tukipalvelut

• Keski-Satakunta ei jäisi ainoaksi alueeksi Satakunnassa, jossa sote on erillään

• Ristiriitaisuudet toiminnan kehittämisessä jäisivät pois (kokonaisuudet)

• Hallinnollista työtä voitaisiin kohdistaa palvelurakenteen ja palveluiden kehittämiseen

• Kustannustehokkaampi palvelukokonaisuus

• Vahvempi ja vetovoimaisempi työnantaja Satakunnassa

• Ammatillinen tuki työntekijöille



Vuokranmäärityksen periaatteet

• Valmistelun yhteydessä on tarkasteltu esimerkiksi vanhuspalveluihin liittyvien 
kiinteistökustannusten ja sisäisten vuokrien määräytymistä. 

• Kuntien välillä on eroja sekä sisäisten vuokrien tasossa, että niiden 
määräytymisperusteissa. Määräytymisperusteet ja esimerkiksi erilaiset poistoajat 
selittävät vuokrien tasoon liittyviä eroja. On huomattava, että yleensä sisäisen 
vuokran määrä ei ole sama asia kuin kunnalle koituva ulkoinen kiinteistöön 
kohdistuva kulu. 

• Vaihteluväli on 8,04 eurosta 46,14 euroon per hoitovuorokausi. Nakkilassa 
sisäinen vuokra sisältää kiinteistönhoidon kustannuksen, muissa kunnissa se on 
budjetoitu erikseen.

• Kuntayhtymän kunnilta vuokraamien tilojen vuokranmääritys on määrä tehdä 
yhtäläisin periaattein Trellum Oy:n toimesta, työ valmistuu elokuussa. 
Määrityksen periaatteet on kuvattu seuraavassa kaaviossa ja tarkempi kuvaus on 
päätösmateriaalin liitteenä.



2. Rakennusten pääomavuokra

3. Rakennustenylläpitovuokra

1. Rakennusten arvot

Jälleenhankinta- ja 

Tekniset arvot

Pääomavuokran komponentit

Tuottovaatimus 6 % TeknA

Maanvuokra

Rakennusten tot.kust. v. 2019

Ylläpitovuokran komponentit

Ylläpitopalvelut (hallinto, kp, kh)

Käyttöpalvelut (energia, vesi)

4. Rakennusten bruttovuokra

Kessote käyttöön tuleva pinta-ala

5. Kuntakohtaiset 

Vuokrasopimukset

Vuokranmäärityksen periaatteet



Kuntien sosiaalitoimen nettomenot ja kehitys €/asukas
• Tilastoiden lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen Tiedonantajapalautteen tietoja 

2012-2018. 

• Tiedoista on kerätty ne tiedot, jotka on kohdennettavissa yhteistoiminta-alueelle 
siirtyviin sosiaalitoimen palveluihin. 

• Kun arvioidaan kuntakohtaista kustannustasoa ja – kehitystä on hyvä sekä suhteuttaa 
toiminnot nettomenoiksi eur/asukas ja tarkastella tämän lisäksi muutossuunnat ja 
nopeudet.

• Koko sosiaalitoimen kustannukset ovat olleet suurimmat tarkastelukauden alussa 
Kokemäellä – Eurajoella halvimmat. Vuonna 2018 Harvavalta on kääntynyt 
kalleimmaksi ja Nakkila halvimmaksi. 

• Suurimmat nousut ovat olleet lastensuojelumenoissa – Harvavallan nousu on ollut 
tässä suurin yhdessä Eurajoen kanssa – Nakkilassa nämä menot ovat laskeneet. 

• Yleisesti kun tarkastellaan eri sosiaalitoimen toimintoja Nakkila on ollut edullisin, 
Nakkilassa nettomenojen nousu euroa/asukas on ollut pieni yhdessä Kokemäen 
kanssa. Harjavallan ja Eurajoen nettomenot eur/asukas ovat nousseet eniten. 

• Neljän kunnan muodostaessa yhteistoiminta-alueen käytettäneen hinnoittelussa 
keskihintaa. Tässä tilanteessa kuntien väliset erot ovat suuria ja sopeutuvuuden on 
alettava nopeasti – suuren nettomenon kuntien nettomenot eur/asukas joudutaan 
laskemaan lähelle keskihintaa, jotta keskihintaa alemmalla tasolla olevien kuntien 
olemassa levien palveluiden kustannus ei kasva liikaa – palveluiden laadun ja 
laajuuden säilyessä todennäköisesti nykyisellään.  

• Kun tähän tarkasteluun liitetään palkkaharmonisaatio jne lisäkustannukset havaitaan 
pian, että kuntakohtaiset erot palvelurakenteen näkökulmasta eur/as ovat koko 
palvelurakenteen harmonisaation näkökulmasta pieni, mutta luonnollisesti huomioon 
otettava osa.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muutos 

eur/as Muutos-%

Eurajoki Sosiaalitoimi 985 1 154 1 360 1 390 1 401 1 508 1 637 651 66 %

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 40 48 85 58 106 107 157 117 295 %

Muut lasten- ja perheiden palvelut 61 103 95 158 60 36 27 -34 -56 %

Vanhustenhuollon laitospalvelut 178 179 191 207 223 82 69 -108 -61 %

Vammaishuollon laitospalvelut 86 85 102 69 69 34 17 -69 -81 %

Tehostettu palveluasuminen 422 513 623 595 562 767 874 453 107 %

Kotipalvelu 123 94 119 192 203 231 263 141 115 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muutos 

eur/as Muutos-%

Harjavalta Sosiaalitoimi 1 395 1 586 1 645 1 782 1 969 2 007 2 076 682 49 %

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 54 98 141 174 261 275 218 165 308 %

Muut lasten- ja perheiden palvelut 64 80 74 91 28 38 52 -12 -19 %

Vanhustenhuollon laitospalvelut 313 335 341 292 292 288 296 -17 -6 %

Vammaishuollon laitospalvelut 88 111 79 66 68 51 88 0 1 %

Tehostettu palveluasuminen 613 656 686 734 770 828 882 269 44 %

Kotipalvelu 121 138 162 198 196 213 212 91 76 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muutos 

eur/as Muutos-%

Kokemäki Sosiaalitoimi 1 432 1 529 1 676 1 668 1 691 1 649 1 755 322 23 %

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 124 104 70 78 186 188 167 42 34 %

Muut lasten- ja perheiden palvelut 116 121 101 133 18 42 46 -70 -60 %

Vanhustenhuollon laitospalvelut 121 158 162 135 -18 124 0 -121 -100 %

Vammaishuollon laitospalvelut 80 67 60 55 50 37 85 5 6 %

Tehostettu palveluasuminen 722 800 893 786 915 830 995 274 38 %

Kotipalvelu 171 179 193 201 195 194 212 41 24 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muutos 

eur/as Muutos-%

Nakkila Sosiaalitoimi 1 163 1 227 1 278 1 425 1 481 1 410 1 426 263 23 %

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 89 102 92 103 119 79 57 -32 -36 %

Muut lasten- ja perheiden palvelut 59 67 71 87 81 85 102 43 73 %

Vanhustenhuollon laitospalvelut 201 205 208 201 211 210 142 -59 -29 %

Vammaishuollon laitospalvelut 49 48 35 29 29 32 28 -22 -44 %

Tehostettu palveluasuminen 572 610 687 710 737 727 846 273 48 %

Kotipalvelu 95 92 94 130 143 135 134 39 41 %

Keskihinnat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muutos 

eur/as Muutos-%

Sosiaalitoimi 1 236 1 370 1 495 1 563 1 628 1 645 1 733 497 40 %

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 74 85 96 100 166 163 155 81 109 %

Muut lasten- ja perheiden palvelut 76 95 87 122 45 47 52 -24 -32 %

Vanhustenhuollon laitospalvelut 201 217 224 208 177 166 120 -80 -40 %

Vammaishuollon laitospalvelut 78 80 73 57 56 38 53 -25 -32 %

Tehostettu palveluasuminen 575 640 720 699 735 790 901 326 57 %

Kotipalvelu 129 126 144 184 188 199 214 85 65 %

Ero keskihintaan 

koko 

sosiaalitoimessa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Eurajoki -2 322 717 -2 009 388 -1 261 040 -1 612 924 -2 133 030 -1 308 546 -906 254 

Harjavalta 1 189 591 1 594 766 1 101 255 1 596 511 2 469 720 2 584 726 2 412 167

Kokemäki 1 552 663 1 233 648 1 389 772 798 352 474 818 24 316 160 803

Nakkila -419 537 -819 027 -1 229 987 -781 939 -811 508 -1 300 496 -1 666 717 



Menojen tarkastelu suhteessa tarvevakiointiin
• THL julkaisi äskettäin uudet tarvevakionsa, 

joiden avulla voidaan tarkastella sote-
palveluiden käyttöä suhteessa tarpeeseen.

• THL:n uusi tapa tarkastella tarvetta 
perustuu kuten ennenkin esimerkiksi 
ikääntyneisyyteen ja sairastavuuteen, 
mutta nyt tietopohja on kuntien HILMO-
rekisterissä. 

• Alueella Eurajoen ja Nakkilan tarveperusta 
on alle maan keskiarvon, Harjavallan ja 
Kokemäen yli maan keskiarvon, tästä 
seuraa se, että kahden jäljempänä 
mainitun kunnan sote-kustannusten on 
perusteltuakin olla kahta muuta 
korkeammat. 

• Neljästä kunnasta Eurajoen ja Harvavallan 
sote-kustannukset ylittävät kuitenkin 
tarvekertoimen – kertoimen ylittävä osuus 
on jossain määrin laskettavissa euroiksi. 

• Näin tarkastellen Kokemäen ja Nakkilan ero 
tarveperusteiseen käyttöön on eniten 
positiivinen, Eurajoen ja Harjavallan 
negatiivinen.

• Seuraavalla kahdella dialla tarkastellaan 
kahta eri osa-aluetta sosiaalitoimen 
kokonaisuudesta.

Nettomenot Nettomenot, indeksi  Tarvekerroin

Tarvevakioidut menot, 

indeksi Tarvev Ero

Euroa/asukas Koko maa=1,00 Koko maa=1,00 Koko maa=1,00 netto Erotus As luku tarpeesta

Eurajoki 3 396 1,021 0,986 1,035 3 281 -115 9 454 -1 082 962 

Harjavalta 4 407 1,325 1,256 1,055 4 179 -229 7 018 -1 604 775 

Kokemäki 3 821 1,149 1,283 0,895 4 269 447 7 226 3 233 463

Nakkila 3 442 1,035 1,080 0,958 3 594 152 5 437 827 533
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Sote yhteensä, tarvevakioidut menot (koko maa=1,00)

Tarvekerroin Kunnan toteutuneet menot Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila



Menojen tarkastelu suhteessa tarvevakiointiin

2018

2018 Nettomenot Nettomenot, ind.  Tarvekerroin

Tarvevakioidut menot, 

indeksi Tarvevak. Ero

Euroa/asukas Koko maa=1,00 Koko maa=1,00 Koko maa=1,00 netto Erotus As luku tarpeesta

Harjavalta 1 029 1,440 1,309 1,100 935 -94 7 018 -658 085 

Eurajoki 728 1,019 0,996 1,024 711 -17 9 454 -159 243 

Kokemäki 980 1,372 1,383 0,992 988 8 7 226 59 492

Nakkila 628 0,879 1,138 0,773 813 185 5 437 1 004 695
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Sosiaalihuolto, tarvevakioidut menot (koko maa=1,00)

Tarvekerroin Kunnan toteutuneet menot Harjavalta Eurajoki Kokemäki Nakkila

• Sosiaalihuollon kokonaisuus, jossa 
tarvevakioselityskyky näyttää 
olevan melko huono, osoittaa, että 
Harjavallan käyttö on tarpeeseen 
nähden melko suuri, Eurajoella vain 
hiukan tarvetta suurempi.

• Kokemäki on lähes tarpeessa ja 
Nakkila selvästi tarpeen alapuolella.



Menojen tarkastelu suhteessa tarvevakiointiin

2018

2018 Nettomenot Nettomenot, indeksi  Tarvekerroin

Tarvevakioidut menot, 

indeksi Tarvev Ero

Euroa/asukas Koko maa=1,00 Koko maa=1,00 Koko maa=1,00 netto Erotus As luku tarpeesta

Harjavalta 1 122 1,406 1,449 0,970 1 156 34 7 018 239 761

Eurajoki 899 1,127 1,098 1,026 876 -23 9 454 -216 717 

Kokemäki 912 1,143 1,541 0,741 1 229 318 7 226 2 296 795

Nakkila 922 1,156 1,124 1,028 897 -25 5 437 -137 556 
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Vanhustenhuolto, tarvevakioidut menot (koko maa=1,00)

Tarvekerroin Kunnan toteutuneet menot Harjavalta Eurajoki Kokemäki Nakkila

• Kuten absoluuttisia eur/asukas –
tunnuslukujakin tarkasteltaessa oli 
havaittavissa, on Nakkilan ja 
Eurajoen ikääntyneiden palveluiden 
rahan käyttö myös tarpeeseen 
nähden hiukan suurempi, 

• Harjavallan ja erityisesti Kokemäen 
tunnusluku osoittaa tarpeeseen 
nähden pienempää käyttöä. 

• Kolmen muun kunnan tunnusluvut 
ovat hyvin lähellä tarvetta, mutta 
Kokemäen tunnsuluku osoittaa 
kaupungin onnistuneen sekä 
palvelurakenteen organisoinnissa 
mutta todennäköisesti myös 
palveluihin ohjaamisessa. 



Kustannustasoon liittyvistä eroista

• Kuntien välillä on eroja siirtyvien palveluiden tämänhetkisessä 
kustannustasossa, jotka eivät selity pelkästään palveluiden tarpeella. 
On ilmeistä, että sekä palvelutasossa, laajuudessa että tehokkuudessa 
on eroja. Kuntayhtymän tulisi toiminnassaan pystyä tasaamaan näitä 
eroja. 

• Kuntien kannalta kustannustason eroilla on merkitystä erityisesti 
silloin jos laskutusperusteena on kuntayhtymän alueella 
yhdenmukainen palvelulle tuotteistettu hinta.  

• Kustannuseroja palvelualueittain on tarkasteltu Innosatan
tuottamassa raportissa.



Liitemateriaalia
Väestökehitys ja palvelutarpeen 

muutos



Eurajoki 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Asukasluku 9 189 9 294 9 454 9 532 9 406 9 083 265 29 2,9 % 0,3 % 78 11 0,8 % 0,1 %

0-5 päivähoito 645 657 585 484 447 420 -60 -7 -9,3 % -1,0 % -101 -14 -17,3 % -2,5 %

6 esiopetus 105 126 111 90 84 76 6 1 5,7 % 0,6 % -21 -3 -18,9 % -2,7 %

7-12 alakoulu 650 702 751 637 545 478 101 11 15,5 % 1,7 % -114 -16 -15,2 % -2,2 %

13-15 yläkoulu 366 327 335 357 315 252 -31 -3 -8,5 % -0,9 % 22 3 6,6 % 0,9 %

16-18 lukio/toinen aste 332 307 314 365 326 249 -18 -2 -5,4 % -0,6 % 51 7 16,2 % 2,3 %

19-23 nuoret työikäiset ja opiskelijat 352 338 324 347 358 274 -28 -3 -8,0 % -0,9 % 23 3 7,1 % 1,0 %

24-64 työssäkäyvät 5 029 4 740 4 652 4 655 4 621 4 561 -377 -42 -7,5 % -0,8 % 3 0 0,1 % 0,0 %

65-74 eläkkeelle siirtyneet 947 1 257 1 443 1 220 1 135 1 142 496 55 52,4 % 5,8 % -223 -32 -15,5 % -2,2 %

75-84 eläkkeellä olevat 549 596 689 1 045 1 163 955 140 16 25,5 % 2,8 % 356 51 51,7 % 7,4 %

85... ikääntyneet 214 244 250 332 412 676 36 4 16,8 % 1,9 % 82 12 32,8 % 4,7 %

Huoltosuhde 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Eurajoki 60,8 72,6 78,7 77,6 77,3 78,7 18 2 29,4 % 3,3 % -1 -0 -1,4 % -0,2 %

Verrokit 51,4 57,3 61,1 64,4 65,5 67,7 10 1 18,9 % 2,1 % 3 0 5,3 % 0,8 %

Koko maa 63,3 72,4 80,3 90,7 95,9 99,1 17 2 26,8 % 3,0 % 10 1 13,0 % 1,9 %

Mediaani-ikä 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Eurajoki 44,0 45,0 45,0 47,0 49,0 51,0 1 0 2,3 % 0,3 % 2 0 4,4 % 0,6 %

Verrokit ka 40,3 40,9 41,3 43,0 44,2 46,5 1 0 2,6 % 0,3 % 2 0 4,1 % 0,6 %

Koko maa ka 45,7 47,5 49,2 51,7 53,0 54,3 3 0 7,6 % 0,8 % 3 0 5,1 % 0,7 %

Väestö ja sen kehitys: Eurajoki



Väestö ja sen kehitys: Harjavalta

Harjavalta 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Asukasluku 7 548 7 366 7 018 6 533 6 228 5 673 -530 -59 -7,0 % -0,8 % -485 -69 -6,9 % -1,0 %

0-5 päivähoito 430 408 373 266 247 232 -57 -6 -13,3 % -1,5 % -107 -15 -28,7 % -4,1 %

6 esiopetus 75 60 61 49 44 42 -14 -2 -18,7 % -2,1 % -12 -2 -19,7 % -2,8 %

7-12 alakoulu 470 459 408 367 286 251 -62 -7 -13,2 % -1,5 % -41 -6 -10,0 % -1,4 %

13-15 yläkoulu 223 208 222 197 165 129 -1 -0 -0,4 % 0,0 % -25 -4 -11,3 % -1,6 %

16-18 lukio/toinen aste 240 245 219 185 202 136 -21 -2 -8,8 % -1,0 % -34 -5 -15,5 % -2,2 %

19-23 nuoret työikäiset ja opiskelijat 353 322 273 302 284 214 -80 -9 -22,7 % -2,5 % 29 4 10,6 % 1,5 %

24-64 työssäkäyvät 4 048 3 627 3 296 2 956 2 795 2 616 -752 -84 -18,6 % -2,1 % -340 -49 -10,3 % -1,5 %

65-74 eläkkeelle siirtyneet 933 1 129 1 218 1 001 883 769 285 32 30,5 % 3,4 % -217 -31 -17,8 % -2,5 %

75-84 eläkkeellä olevat 585 641 678 896 950 760 93 10 15,9 % 1,8 % 218 31 32,2 % 4,6 %

85... ikääntyneet 191 267 270 314 372 524 79 9 41,4 % 4,6 % 44 6 16,3 % 2,3 %

Huoltosuhde 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Harjavalta 62,6 75,6 85,3 89,7 89,8 91,3 23 3 36,1 % 4,0 % 4 1 5,3 % 0,8 %

Verrokit 51,4 57,3 61,1 64,4 65,5 67,7 10 1 18,9 % 2,1 % 3 0 5,3 % 0,8 %

Koko maa 63,3 72,4 80,3 90,7 95,9 99,1 17 2 26,8 % 3,0 % 10 1 13,0 % 1,9 %

Mediaani-ikä 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Harjavalta 48,0 49,0 51,0 52,0 53,0 54,0 3 0 6,3 % 0,7 % 1 0 2,0 % 0,3 %

Verrokit ka 40,3 40,9 41,3 43,0 44,2 46,5 1 0 2,6 % 0,3 % 2 0 4,1 % 0,6 %

Koko maa ka 45,7 47,5 49,2 51,7 53,0 54,3 3 0 7,6 % 0,8 % 3 0 5,1 % 0,7 %



Väestö ja sen kehitys: Kokemäki

Kokemäki 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Asukasluku 8 080 7 702 7 226 6 603 6 268 5 744 -854 -95 -10,6 % -1,2 % -623 -89 -8,6 % -1,2 %

0-5 päivähoito 434 372 333 249 234 220 -101 -11 -23,3 % -2,6 % -84 -12 -25,2 % -3,6 %

6 esiopetus 62 77 60 45 43 39 -2 -0 -3,2 % -0,4 % -15 -2 -25,0 % -3,6 %

7-12 alakoulu 454 464 417 348 278 252 -37 -4 -8,1 % -0,9 % -69 -10 -16,5 % -2,4 %

13-15 yläkoulu 286 227 224 197 185 135 -62 -7 -21,7 % -2,4 % -27 -4 -12,1 % -1,7 %

16-18 lukio/toinen aste 287 262 215 207 185 140 -72 -8 -25,1 % -2,8 % -8 -1 -3,7 % -0,5 %

19-23 nuoret työikäiset ja opiskelijat 414 342 277 252 242 186 -137 -15 -33,1 % -3,7 % -25 -4 -9,0 % -1,3 %

24-64 työssäkäyvät 4 227 3 859 3 538 3 076 2 838 2 642 -689 -77 -16,3 % -1,8 % -462 -66 -13,1 % -1,9 %

65-74 eläkkeelle siirtyneet 973 1 118 1 199 1 062 1 013 819 226 25 23,2 % 2,6 % -137 -20 -11,4 % -1,6 %

75-84 eläkkeellä olevat 688 672 673 853 899 823 -15 -2 -2,2 % -0,2 % 180 26 26,7 % 3,8 %

85... ikääntyneet 255 309 290 314 351 488 35 4 13,7 % 1,5 % 24 3 8,3 % 1,2 %

Huoltosuhde 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Kokemäki 64,0 72,6 79,3 86,8 92,0 93,5 15 2 24,0 % 2,7 % 7 1 9,4 % 1,3 %

Verrokit 51,4 57,3 61,1 64,4 65,5 67,7 10 1 18,9 % 2,1 % 3 0 5,3 % 0,8 %

Koko maa 63,3 72,4 80,3 90,7 95,9 99,1 17 2 26,8 % 3,0 % 10 1 13,0 % 1,9 %

Mediaani-ikä 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Kokemäki 49,0 50,0 52,0 54,0 55,0 55,0 3 0 6,1 % 0,7 % 2 0 3,8 % 0,5 %

Verrokit ka 40,3 40,9 41,3 43,0 44,2 46,5 1 0 2,6 % 0,3 % 2 0 4,1 % 0,6 %

Koko maa ka 45,7 47,5 49,2 51,7 53,0 54,3 3 0 7,6 % 0,8 % 3 0 5,1 % 0,7 %



Väestö ja sen kehitys: Nakkila

Nakkila 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Asukasluku 5 716 5 651 5 437 5 071 4 821 4 392 -279 -31 -4,9 % -0,5 % -366 -52 -6,7 % -1,0 %

0-5 päivähoito 357 344 277 207 194 183 -80 -9 -22,4 % -2,5 % -70 -10 -25,3 % -3,6 %

6 esiopetus 65 56 56 38 35 33 -9 -1 -13,8 % -1,5 % -18 -3 -32,1 % -4,6 %

7-12 alakoulu 401 398 379 303 236 212 -22 -2 -5,5 % -0,6 % -76 -11 -20,1 % -2,9 %

13-15 yläkoulu 235 208 203 182 145 114 -32 -4 -13,6 % -1,5 % -21 -3 -10,3 % -1,5 %

16-18 lukio/toinen aste 226 220 198 187 185 122 -28 -3 -12,4 % -1,4 % -11 -2 -5,6 % -0,8 %

19-23 nuoret työikäiset ja opiskelijat 245 239 222 224 213 153 -23 -3 -9,4 % -1,0 % 2 0 0,9 % 0,1 %

24-64 työssäkäyvät 3 022 2 767 2 611 2 385 2 242 2 073 -411 -46 -13,6 % -1,5 % -226 -32 -8,7 % -1,2 %

65-74 eläkkeelle siirtyneet 625 821 832 683 665 590 207 23 33,1 % 3,7 % -149 -21 -17,9 % -2,6 %

75-84 eläkkeellä olevat 405 431 471 638 634 551 66 7 16,3 % 1,8 % 167 24 35,5 % 5,1 %

85... ikääntyneet 135 167 188 224 272 361 53 6 39,3 % 4,4 % 36 5 19,1 % 2,7 %

Huoltosuhde 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Nakkila 63,6 75,2 79,4 81,4 82,6 87,1 16 2 24,7 % 2,7 % 2 0 2,5 % 0,4 %

Verrokit 51,4 57,3 61,1 64,4 65,5 67,7 10 1 18,9 % 2,1 % 3 0 5,3 % 0,8 %

Koko maa 63,3 72,4 80,3 90,7 95,9 99,1 17 2 26,8 % 3,0 % 10 1 13,0 % 1,9 %

Mediaani-ikä 2009 2014 2018 2025 2030 2040 2009-18 2009-18/v 2009-18 2009-18/v 2018-25 2018-25/v 2018-25 2018-25/v

Nakkila 45,0 47,0 48,0 50,0 52,0 53,0 3 0 6,7 % 0,7 % 2 0 4,2 % 0,6 %

Verrokit ka 40,3 40,9 41,3 43,0 44,2 46,5 1 0 2,6 % 0,3 % 2 0 4,1 % 0,6 %

Koko maa ka 45,7 47,5 49,2 51,7 53,0 54,3 3 0 7,6 % 0,8 % 3 0 5,1 % 0,7 %



 

Oheismateriaali päätöksenteon tueksi 
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1. Johdanto 
 

Jäsenkunnat pitivät yhteisneuvottelun 6.11.2017, jonka pohjalta Kehy-ryhmä sai tehtäväkseen laatia tar-

kennetun esityksen Keski-Satakunnan sote-palveluiden yhdistämisestä 1.1.2019 alkaen. Maakunnallisen 

valmistelun päätyttyä 8.3.2019 Keski-Satakunnassa päätettiin jatkaa Kessoten valmistelua.  

Tavoitteena on maakunnallisen sote- valmistelun Keski-Satakunnan palvelualueen mallin muodostaminen. 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisellä on tarkoitus luoda ehjä palvelumalli / koko-

naisuus alueelle. 

Sote palveluiden yhdistämisen etuja: 

 Vammaispalvelujen kokonaisuuden yhdistyminen  

 Palvelurakenteessa oikeiden ja ensisijaisten palveluiden käyttö ja parempi kohdentaminen 

 Henkilöstön joustavampi käyttö tehtävissä, joissa ammattilaisista on pulaa tai vaateet muuten vai-

kea täyttää (sosiaalityö) 

 Kotihoidon kokonaisuudessa merkittävimpänä asiana henkilöstön joustava käyttö (tietojärjestel-

mien ja oikeuksien parempi hallittavuus) 

 Keskinäisen laskutuksen väheneminen ja työn kohdentaminen tehokkaammin 

 Maakunnallisen sote:n valmis paketti ml. tukipalvelut 

 Keski-Satakunta ei jäisi ainoaksi alueeksi Satakunnassa, jossa sote on erillään 

 Ristiriitaisuudet toiminnan kehittämisessä jäisivät pois (kokonaisuudet) 

 Hallinnollista työtä voitaisiin kohdistaa palvelurakenteen ja palveluiden kehittämiseen 

 yhdessä vahvempia 

 asiakkaille yhteiset sote-palvelut 

 kustannustehokkaampi palvelukokonaisuus 

 osa maakunnallista sote-työtä 

 valmistelun henki hyvä ja odottava yhteiseen tekemiseen 

 vahvempi ja vetovoimaisempi työnantaja Satakunnassa 

 Ammattillinen tuki työntekijöille 

Varaudumme tulevaan  

 Satakunnassa kallis ja raskas palvelurakenne 

 Ikääntyvien määrä kasvaa 2030 mennessä 30-70 % ja kustannukset keskimäärin 50 % 

 hoivamitoituksen kiristyminen -> 0,7  

 hoitotakuun tiukentuminen 

Sote palveluiden yhdistämisen aikataulu ja konkreettiset toimet valmistelussa: 

 Periaatepäätös yhdistämisen valmistelusta 2019 

 Perussopimuksen muutos, kevät 2020 

 Siirtosopimuksen hyväksymisen (liikkeenluovutus), kesäkuu 2020 

 Yhteistoimintamenettely 2020 

Kuntien valmistelu: 
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 Neuvottelut kuntien kanssa 

 Palveluiden järjestämisvastuun siirto, henkilöstö -sote, muu henkilöstö 50 % mukaan 

 Kiinteistöt, siivous, ruokahuolto 

 Sopimukset 

 Talousarviorakenne 

 Luovuttajan / ky:n järjestämä YT-neuvottelu 

 Luovuttavan kunnan perusturvalautakunnan/hallituksen/valtuuston päätös liikkeenluovutuksesta 

 Hallintosääntömuutokset 

 Organisaatiorakenteen muutos 

Valmistelu ky:ssä 

 Neuvottelut kuntien kanssa 

 Luovuttajan/ ky:n järjestämä YT-neuvottelu 

 Yhtymähallituksen päätös liikkeenluovutuksesta 

 Virallinen tiedotustilaisuus 

 Henkilökohtaiset keskustelut siirtyvien kanssa, työehdot säilyvät entisellään, mutta työntekijöiden 

työnkuvista voidaan neuvotella  

 Uudet työsopimukset / luovutuksensaaja tekee 

 Tiedottaminen ja viestintä ky – henkilöstöinfot – osastopalaverit 

 Informoitavat asiat (palkka (vanhoina tt:inä siirto), palkanmaksupäivä, matkalaskut, koulutus-

/loma-anomukset (Webtallennus-tunnukset), työvuorolistat (tunnukset siirtyville esimiehille), sai-

rauslomakäytännöt, TOIMIPISTEET + osoitteet, puhelinnumerot) 

 Hallintosääntömuutokset 

 Palkanlaskenta: työsopimukset/virkamääräykset, palkkatiedot, verokortit + ay-valtakirjat, vuosilo-

mat, lomapalkkavelat, eläkemaksut 

 Ky:ään siirtyvien, uusien vakanssien perustaminen 

 Uusien yksiköiden nimet ja kustannuspaikat 

 Työpaikkaruokailu 

 Vaatehuolto 

 Työterveyshuolto 

 Tietojärjestelmät ja käyttöoikeudet 

 Viestintä asiakkaille: muutoksen informointi kotisivuilla/ lehdissä/ intranetissä 

Sote-palvelujen kokonaisuus Keski-Satakunnassa 

 Jäsenkunnat: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila 

 Sosiaali- ja terveydenhuolto 30 000 asukkaalle  

 Henkilöstöä 654,5 

 Budjetti 110M€ (Erikoissairaanhoidon osuus tästä 39 M€). Luvuissa ei ole ympäristöterveydenhuol-
toa ja työpajatoimintaa. (arvio tehty TP 2018 tiedoilla) 
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2. Hallintorakenne, henkilöstö ja kustannuslaskenta 
 

 

 

 

     

     

 Johtajat päälliköt/esimiehet työntekijät Nykytila yht. 

Harjavalta 1 4 71 76 

Kokemäki 1 6 99 106 

Nakkila 1 7 75,5 83,5 

Eurajoki 1 7 124 132 

Eurajoen terv.aseman henkilöstö   2 38 40 

KSTHKY 3 14 205 222 

Yhteensä 7 40 612,5 659,5 
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KESSOTE HENKILÖSTÖYHTEENVETO 8.5.2020   

  Nykytilanne Kessote Muutos  

Kessote esimiehet: 47 41 -6  

Työntekijät: 612,5 613,5 1  

KESSOTE YHTEENSÄ   654,5    

     
 

 

Kustannuslaskenta 

Innosata Oy on laatinut kustannuslaskentaraportin Keski-Satakunnan sote-palveluista. 
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3. Palveluverkosto 
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4. Palvelualueet 

4.1 sosiaalityö, vammais- ja perhepalvelut 
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Sosiaalityö, vammais- ja perhepalvelut (yht. 8 esimiestä) 8.5.2020 

 

 

 

 

  

Lapsi- ja perhepalvelut

2 Johtavaa 
sosiaalityöntekijää + 

neuvolan esimies 

Palvelualue 1 ja 2, 
sisältävät varhaisen 
tuen, shl:n mukaiset 
palvelut, ls avohuolto, 
virka-aikainen 
sos.päivystys (13 tt.)

• Perheoikeudelliset 
palvelut (1,5 tt.) ja 
perheneuvola (3 tt)

• puheterapeutit (3tt)

Palvelualue 3 ja 4 , 
sisältävät varhaisen 
tuen, shl:n mukaiset 
palvelut, ls avohuolto, 
virka-aikainen 
sos.päivystys (13 tt.)

• Ls sijais- ja jälihuolto 
(3 tt.)

Lasten ja koulujen 
terveydenhoito + 

neuvolat

Aikuissosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä

Palvelualueet 1, 2, 3, 
ja 4

• Aikuissosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus

• Täydentävä ja 
ehkäisevä ttt

• Kuntouttavan 
työtoiminnan 
päätökset

• Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikat

• Psykososiaaliset 
asumispalvelut

• jalkautuva päihde-
ja mielenterveystyö

11,5 työntekijöitä

Vammaispalvelut

Johtava sosiaalityöntekijä

+ 2 lähiesimiestä 
toimintakesk. ja asumisyks.

VPL ja Kehva

Sosiaaliohjaus, 
päätökset, 

kuljetuspalvelut, 
asumisohjaus, 

kuntoutusohjaus

8 työntekijää

Kehitysvammaisten 
toimintakeskus 

Toimari

8 työntekijää

Kehitysvammaisten 
toimintakeskus 

Hovipaja ja 

Kehitysvammaisten 
asumisyksikkö 

Kirsikkakoti

9 työntekijää

Palvelualuejohtaja 
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Tarkennuksia palvelusisältöihin 

Lapsi- ja perhepalveluiden palvelualueet 

 Palvelualueet 1 ja 2 sisältävät Eurajoen ja Nakkilan kuntien alueella tuotettavat palvelut 

 Palvelualueet 3 ja 4 sisältävät Harjavallan ja Kokemäen kuntien alueella tuotettavat 
palvelut 

 Lasten – ja perhepalveluita toteutetaan tiimityön mallilla 
 Varhaisen palvelujen tuen –tiimi (sisältäen myös neuvolan) 
 SHL:n palveluiden –tiimi (sisältäen myös lastenvalvojan ja perheneuvolan) 
 Systeemisen lastensuojelun –tiimi 
 Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen –tiimi (yhteistyössä aikuispalveluiden kanssa) 

Perheoikeudelliset palvelut 

 sisältää lasten elatukseen, huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät 
sopimukset sekä isyyden selvittämiseen liittyvät asiat 

Aikuissosiaalityö 

 Aikuissosiaalityötä toteutetaan tiimityön mallilla 
 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden –tiimi (terveyspalveluiden kanssa) 
 Kuntouttavan työtoiminnan –tiimi (kunnan työllistämispalveluiden kanssa) 
 Aikuissosiaalityön -tiimi 

 välitystiliasiakkaiden palvelut tuotetaan palvelualueilla ja palvelun tuottamiseen 
resursoidaan enemmän palvelusihteerien työaikaa  

 matalan kynnyksen kohtaamispaikat toteutetaan yhteistyössä kuntien 
työllisyyspalveluiden kanssa 

 
Vammaispalvelut 

 sisältää vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen palveluohjauksen, 
neuvontapalvelut, palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon 

 sisältää myös sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun 

 Eurajoen Toimari ja Kokemäen Hovipaja järjestävät kehitysvammaisten työ- ja päivätoi-
mintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisille (Eurajoki) 

 Kokemäen Kirsikkakoti järjestää kehitysvammaisille asukkaille asumispalvelua (yöhoito 
järjestetty Vuollekodista) 

 
Laadunhallinta ja yksityisten palveluntuottajien valvonta 

 kuntayhtymien alueella sijaitsevien toimintayksiköiden valvonta on palvelualuejohtajan 
ja johtavien sosiaalityöntekijöiden vastuulla 

Palvelusihteerit ja johtamisen tukipalvelut 

 palvelusihteerien työpanosta palvelualueilla, mutta palvelusihteerien vakanssit suunni-
teltu kuntayhtymän hallinnon alaisuuteen 

 kunnissa on käytössä eri määrä palvelusihteereitä ja kuntayhtymän vammaispalveluiden 
käytössä on palvelusihteeri 
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Lapsi- perhepalveluiden palvelumalli perustuu Kessoten lapsi- ja perhepalveluiden työ-

ryhmän laatimaan malliin ja Kehy:ssa luonnosteltuun hallintorakenne kokonaisuuteen. 

Lapsi- ja perhepalvelut jakautuvat palvelualueisiin 1 ja 2 sisältävät Eurajoen ja Nakkilan 

kuntien alueella tuotettavat lapsi- ja perhepalvelut ja palvelualueisiin 3 ja 4 sisältävät Har-

javallan ja Kokemäen kuntien alueella tuotettavat lapsi- ja perhepalvelut. 

Lapsi– ja perhepalveluita toteutetaan tiimityön mallilla 

 Varhaisen palvelujen tuen –tiimi (sisältäen myös neuvolan palvelut ja koulu-

terveydenhuollon) 

 SHL:n palveluiden –tiimi (sisältäen myös lastenvalvojan, perheneuvolan, pu-

heterapeutit) 

 Systeemisen lastensuojelun –tiimi 

 Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen –tiimi (yhteistyössä aikuispalveluiden 

kanssa) 

Lapsi- ja perhepalvelut ovat saatavilla lähipalveluina kuntien sote-asemien yhteydessä, 

joissa toimivat myös aikuissosiaalityön lähipalvelut ja vammaispalvelut jalkautuvana palve-

luna. Lapsi- ja perhepalveluiden lähipalvelut koostuvat pääsääntöisesti varhaisen tuen pal-

veluista, sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja lastensuojelun avohuollon palveluista. 

Lapsi- ja perhepalveluiden erityispalveluista sijais- ja jälkihuolto toteutetaan keskitettynä 

palveluna. Varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain palveluista ja lastensuojelun avo-

huollon ja sijaishuollon palveluista Kessoten lapsi- ja perhepalveluiden 2 johtavaa sosiaali-

työntekijää toimivat palvelualueidensa henkilöstön esimiehenä, toimintojen koordinaatto-

rina ja yhteisten tiimien vetäjänä. Jokaisen kunnan alueella toimii perhekeskus toiminta-

mallin mukaiset palvelut niin, että jokaisen kunnan alueella toimii oma perhekeskus. 

Lähipalveluna kunnissa järjestetään varhaisen tuen osalta neuvonta, sosiaaliohjaus, lapsi-

perheiden kotipalvelu, ryhmätoiminnot, neuvola ja kouluterveydenhoito. Lähipalveluna kun-

nissa järjestetään sosiaalihuoltolain palveluiden osalta virka-aikainen sosiaalipäivystys, so-

siaalityö, sosiaaliohjaus ja perhetyö. Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista perheoikeu-

delliset palvelut ja perheneuvola toimivat keskitetysti, jalkautuvana palveluna. Lähipalve-

luna kunnissa järjestetään lapsi- ja perhepalveluiden erityispalveluista lastensuojelun avo-

huolto. Lastensuojelun sijaishuolto järjestetään keskitettynä, jalkautuvana palveluna. 

Aikuissosiaalityön palvelumalli perustuu Kessoten aikuispalvelujen työryhmän laatimiin 

vaihtoehtoisiin esityksiin ja sen jälkeen Kehyssa luonnosteltuun hallintorakenne kokonaisuu-

teen. 

Aikuissosiaalityönpalvelut ovat saatavilla lähipalveluina kuntien sote-asemien yhteydessä, 

joissa toimivat myös lapsiperheiden palvelut. Aikuissosiaalityön lähipalvelut koostuvat pää-

sääntöisesti sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista ja palveluista, sosi-

aaliohjauksesta ja ennalta ehkäisevästä työstä aikuisväestön kanssa sekä harkinnanvarai-

sesta toimeentulotukityöskentelystä. Kessoten aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä 

toimii aikuissosiaaliyön henkilöstön esimiehenä, toimintojen koordinaattorina ja yhteisten tii-

mien vetäjänä (aikuissosiaalityön tiimi, päihde- ja mielenterveystiimi).  
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Lähipalveluna kunnissa järjestetään sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja matalan kyn-

nyksen päivätoiminta eri asiakasryhmille Lähipalvelut toteutetaan pääasiallisesti sosiaalioh-

jaajien työpanoksella. Palvelusihteerit hoitavat aikuissosiaalityössä välitystiliasiat ja ovat 

sote-asemilla muutenkin asiakkaiden tavoitettavissa ohjaus- ja neuvontatilanteita varten. 

Päihde- ja mielenterveystyön palvelujen koordinoinnista vastaa päihde- ja mielenterveys-

työn tiimi. Tiimiin voivat kuulua esimerkiksi lääkäri, johtava sosiaalityöntekijä, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, lähihoitaja ja asumisohjaaja. Kuntien sosiaaliohjaajat osal-

listuvat oman kuntansa asiakkaiden tiimipalavereihin. Palaverit voidaan järjestää tarvitta-

essa videoyhteyden välityksellä. Asiakkaiden asioita käsitellään SAS-ryhmä -tyyppisesti tii-

viillä yhteistyöllä. 

Vammaispalvelun palvelumalli perustuu Kessoten vammaispalvelun työryhmän laatimaan 

malliin ja sen jälkeen Kehyssa luonnosteltuun hallintorakenne kokonaisuuteen. 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut on järjestetty Keski-Satakunnan terveydenhuollon 

kuntayhtymässä jäsenkunnille 1.1.2011 alkaen. Vammaispalvelut on keskitetty Harjaval-

taan, mutta palvelu on jalkautuvaa.  

Kessotessa vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammaisten erityishuollon pal-

velut järjestetään yhtenä palvelualueena. Toimintaa ohjaa tällä hetkellä kaksi erillistä lakia, 

mutta tulevaisuudessa lakien on tarkoitus yhdistyä yhdeksi vammaislaiksi. Kessoten vam-

maispalvelun johtava sosiaalityöntekijä toimii vammaispalvelun henkilöstön esimiehenä, toi-

mintojen koordinaattorina ja tiimin vetäjänä.  

Keskitettynä, jalkautuva palveluna Kessoten vammaispalveluissa järjestetään palvelutar-

peen arvioinnit, palvelu- ja sosiaaliohjaus, palvelusuunnitelmien laadinta, palvelut ja päätök-

senteko sekä neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutusohjaus. Työntekijät jalkautuvat asi-

akkaiden koteihin, osallistuvat verkostoneuvotteluihin mm. eri yksiköissä sekä tekevät tii-

vistä yhteistyötä muiden palvelualueiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Lähipalveluina järjestetään Eurajoella ja Kokemäellä kehitysvammaisten työ- ja päivätoi-

minta (Toimari ja Hovipaja) sekä Kokemäellä asumispalvelut (Kirsikkakoti ja asumisohjaus). 

Lisäksi lähipalveluina järjestetään kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa. Lähi-

palveluissa toimii kaksi lähiesimiestä. 

Taloussihteeri hoitaa vammaispalvelussa mm. henkilökohtaisen avun palkanlaskentaa, 

asiakasmaksujen laskutusta sekä kuljetuspalveluiden seurantaa/tarkistusta.  
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4.2 koti-, sairaala ja hoivapalvelut 
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Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut (yht. 18 esimiestä) 29.4.2020 

 

 

  

Kotona asumista tukevat 
palvelut

Päällikkö

Varhaisen tuen palvelut 

13 työntekijää

Kotihoito Palvelualue 1

keskim. 28 työntekijää

Kotihoito Palvelualue 2

keskim. 28 työntekijää

Kotihoito Palvelualue 3

keskim. 28 työntekijää

Kotihoito Palvelualue 4

keskim. 28 työntekijää

Asumispalvelut

Päällikkö

Eurajoki 

2 tehpan asumisyksikköä

26 työntekijää

Eurajoki 

Laitoshoidon osasto ja 
intervalliosasto

19 työntekijää

Harjavalta

Laitoshoidon osasto ja 
intervalliosasto

20 työntekijää

Kokemäki 

2 intervallihoidon osastoa

19 työntekijää

Kokemäki 

3 tehpan asumispalv. 
osastoa

20 työntekijää 

Nakkila 

Tehpan palv.asumisyksikkö

14,5

Nakkila 

Tehpan palv.asumisyksikkö

16

Nakkila 

Laitoshoidon ja intervallihoidon 
osasto

17,5

Sairaalapalvelut

Päällikkö

Harjavalta

Tk Sairaala ja 
kotisairaala

28 + 6

Eurajoki

Tk Sairaala ja 
kotisairaala

10,5 + 3,5

Palvelualuejohtaja 

Jokaisella kaavion 

laatikolla on oma 

esimies 
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Tarkennuksia palvelusisältöihin 

Varhaisen tuen palvelut  

- sisältää palveluohjauksen, neuvontapalvelut ja palvelutarpeen arvioinnin 
sekä kaikenikäisten omaishoidon tuen ja ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan 

- omaishoidettavien määrä ja arviointi viranhaltijoiden resurssitarpeesta, jos tarvitaan 
esim 0,5 virkaa enemmän, saadaanko se koottua palveluohjaajien työpanoksesta 
vaiko esim. vammaispalvelusta? 

Kotihoito 

- sisältää kotihoidon ja kotisairaanhoidon (hlöstömäärä koko alueella 105+9=114) 
- kotihoito on ajettu neljään palvelualueeseen, joilla oma esimies 
- henkilöstömäärä alueilla voi vaihdella hieman, riippuen asiakaskäyntien määrästä eli re-

sursseja kohdennetaan sinne, missä tarvetta on 
- yhden palvelualueen esimiehelle kuuluu myös keskitetty toiminnanohjaus, resurssipooli 

sekä kotiutustiimit (Tekoja-tiimit) 
- Kotihoidon myöntämis- ja maksuperusteet yhtenäistetty ja palkkioluokat yhtenäistetään 2020 

lopulla 

 

Kuntoutus 

- kaikki palvelualueet sisältävät kuntoutusta, niin varhainen tuki, kotihoito, intervallihoito, 
sairaalahoito ja tehostettu palveluasuminen 

- kuntoutuksen ammattilaiset (kuntohoitajat ja fysioterapeutit) ovat keskitetysti oman esi-
miehen alla. Kuntoutuksen henkilöstömäärä suunnitellaan avoterveydenhuollon puo-
lelle.  

- Kuntoutuksen työntekijöitä yhteensä noin 20 työntekijää + esimies koko Kessote organi-
saatiossa 
 

Tk sairaalat ja kotisairaalat 

- Eurajoen tk sairaalalla+ kotisairaalalla sekä laitoshoidon ja intervallihoidon osastoilla yh-
teinen esimies. Tämä merkitty kaavioon nuolella.  

- Sairaalapalveluiden alla myös koko palvelualueen tarvitsemat lääkäripalvelut, eli kotihoi-
don, asumispalveluiden ja sairaalapalveluiden lääkärit. Lääkäreitä yhteensä 6-7? 

 

Intervallihoidon ja lyhytaikaisen perhehoidon koordinointi 

- jokaisessa kunnassa on 1 kotiutuskoordinaattoria (eli yht. 4) 
- kotiutuskoordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä mm. tk sairaaloille jatkohoitopaikkoja 

suunniteltaessa ja koordinoivat intervallihoitoa ja lyhytaikaista perhehoitoa 
- kotiutuskoordinaattorit (ja tk sairaaloiden kotiutushoitajat?) saman esimiehen alaisuu-

dessa  
 

Laadunhallinta ja yksityisten palveluntuottajien valvonta 

- Eurajoen laatusertifikaatin jatkuminen sekä mallin laajentaminen koko palvelualueelle, 
edellyttää se laatutyöhön resursointia 

- Yksityisten hoivakotien valvonta edellyttää myös riittävää resursointia, jotta voidaan var-
mistaa sääntökirjan mukaisten asioiden toteutuminen. Yksityisiä hoivakoteja sijaitsee 
Kessoten kuntien alueella yhteensä 13, muilla paikkakunnilla on lisäksi 5 valvottavaa yk-
sikköä ja omia palvelukoteja/palvelutaloja on yhteensä 5 eli kaikkiaan yhteensä 23 yksik-
köä. Valvontakäynti tehdään vähintään 2 kertaa vuodessa / yksikkö sekä tarvittaessa yli-
määräisiä valvontakäyntejä. 
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Palvelusihteerit ja johtamisen tukipalvelut 

- palvelusihteereiden resurssia tarvitaan palvelualueella. Palvelusihteerit eivät näy kaavion 
työntekijämäärissä vaan ne on suunniteltu kuntayhtymän hallinnon alle. Kunnissa nyt eri 
määrä palvelusihteereitä, mutta riittävällä sihteeriresurssilla voidaan vähentää viranhal-
tijoiden ja esimiesten tehtäväkuormaa.  

 

Ikääntyneiden palveluiden eli Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut palvelumalli perustuu Kessoten Ikääntynei-

den palveluiden työryhmän laatimaan malliin ja Kehy:ssä luonnosteltuun hallintorakenne kokonaisuuteen.  

Ikääntyneiden palvelualueesta on muokattu Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualue. Kotona 

asumista tukevien palveluiden alla on Varhaisen tuen palvelut sekä kotihoidon palvelualueet. Varhaisen 

tuen palvelut sisältää palveluohjauksen, neuvontapalvelut ja palvelutarpeen arvioinnin sekä kaikenikäisten 

omaishoidon tuen ja ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan. Ikääntyneille järjestettävää kuntouttavaa 

päivätoimintaa tarjotaan jokaisen kunnan alueella, jotta varmistetaan niiden helppo saatavuus sekä 

minimoidaan kuljetuskustannuksia. 

Kotihoito sisältää kotihoidon ja kotisairaanhoidon. Tavallinen palveluasuminen on myös kotihoidon alla ja 

niissä työskentelevä henkilöstö on kotihoidon henkilöstöä. Kotihoito jaetaan neljään palvelualueeseen. 

Toiminnanohjaus, resurssipooli sekä kotiutustiimit (Tekoja-tiimit) keskitetään yhden palvelualueen 

esimiehen alle. Tällä halutaan varmistaa resurssien kohdentaminen sinne, missä palveluntarvetta kulloinkin 

on. Kotihoidon henkilöstöresurssit ja asiakkaiden palvelutarpeet vaihtelevat viikottain ja jopa päivittäin ja 

vaihteluväli on sitä suurempi, mitä pienempi työyksikkö on. Yhteinen keskitetty resurssipooli ja 

toiminnanohjaus tasaa tilannetta.   

Asumispalvelut sisältävät kuntien alueella sijaitsevat laitoshoidon ja tehostetun palvelusumisen yksiköt sekä 

näissä yksiköissä sijaitsevan lyhytaikaishoidon.  Jokaiseen kuntaan tulee lyhytaikaishoitoa ja sairaalahoidosta 

jotkohoitoon koordinoivat kotiutuskoordinaattorit. Tk sairaalassa vastinparina toimii kotiutushoitaja.   

Kotihoidon palvelualueet ja ikääntyneiden asumisyksiköt toimivat jatkossakin lähipalveluina. Sairaalapalvelut 

(sis. Tk sairaalat ja kotisairaalapalvelut Harjavallassa ja Eurajoella) on sijoitettu Koti-, sairaala- ja 

hoivapalveluiden palvelualueen alle, koska näillä palveluilla nähdään erittäin tiivis yhteys mm. kotihoitoon ja 

lyhytaikaiseen palveluasumiseen. Tällä halutaan varmistaa myös jatkossakin saumaton yhteistyö em. 

palveluiden välillä. 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut yhdistetään vammaispalvelun kuljetuspalveluiden kanssa 

samoille viranhaltijoille. Kuljetuspalveluiden koordinointi keskistetään Sosiaalityö- ja perhepalvelut –

palvelualueen alle. 

Omaishoidon ja perhehoidon koordinointi keskitetään alueellisesti ja omaishoidon tuen palveluiden 

koordinointiin varataan riittävä resurssimäärä. Omaishoidontuesta vastaavat viranhaltijat jalkautuvat 

kuntien alueella.  

Kaikki palvelualueiden osalta kuntoutus nähdään tärkeänä  palvelumuotona ja yksiköissä työskentelee myös 

kuntoutuksen ammattilaisia. Kuntoutuksen ammattilaiset (kuntohoitajat ja fysioterapeutit) on suunniteltu 

keskitetysti saman esimiehen alle ja kuntoutuksen henkilöstö sijoittuu organisaatiossa avoterveydenhuollon 

puolelle.  



17 

Eurajoella käytössä oleva laadunhallinta-järjestelmä pyritään laajentamaan koko Kessoten vanhuspalveluita 

koskevaksi. Yksityisiä palveluntuottajia ja hoivakoteja on alueella runsaasti ja näiden valvonta vaatii runsaasti 

resurssia. Valvontatyön osalta pitää vielä ratkaista, edellyttääkö se omaa henkilöstöresursointia vai voiko sen 

sisällyttää palvelupäälliköiden tehtäviin.  

5. Kuntien ja Kessoten rajapinnat ja vastuunjakotaulukko 
      12.5.2020 

Sovittava asia Vastuutaho Ehdotuksia yhteistyömuodoista 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (kaiken ikäiset kuntalaiset) 

Hyvinvointikertomus 
ja vuosiraportit 

Kunta Kessoten edustaja mukana kuntien hyvin-
vointityöryhmissä ja osallistuu hyvinvointi-
kertomusten laadintaan 

Järjestöille ja yhteisöille myön-
nettävät avustukset 

Kunta  

Kuntakohtaiseen päätökseen pe-
rustuvat avustukset yksityiselle 
henkilölle (Eurajoella syöpä-, mu-
nuaistauti- ja ms-korvaukset) 

Kunta Perustuvat kuntakohtaiseen päätöksente-
koon, eivät ole lakisääteisiä. 

Lasten ja perheiden palvelut 

Oppilas- ja opiskelijahuolto  Kunta 
 

Kessotessa johtava kuraattori,  
toimenkuva ja mallinnus 5/2020 

Koulupsykologi Kunta  

Lasten- ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma  

Kessote + Kunta 
 

Perustetaan alueelle yksi yhteinen lasten- ja 
nuorten hyvinvointityöryhmä, jossa sekä 
Kessoten että kuntien edustajia 

Neuvola ja kouluterveydenhuolto Kessote  

Ennaltaehkäisevä ohjaus-, neu-
vonta ja ryhmätoiminta  

Kessote Yhteistyössä kuntien (sivistys) kanssa 

Etsivä nuorisotyö Kunta  

Perhekeskus  Kessote + Kunta Perhekeskuksen koordinoinnista vastaa 
Lape-työryhmä  

Ehkäisevä päihde-(ja mielenter-
veys)työ  

Kessote + Kunta Kessoten alueelle 1 yhdyshenkilö ja työ-
ryhmä 

Aikuispalvelut ja työllisyyden hoito 

Työllisyydenhoito Kunta Kunta vastaa työpajoista 

Kuntouttava työtoiminta Kessote + Kunta Kessotessa tehdään päätös kuntouttavasta 
työtoiminnasta. Kunta vastaa käytännön pal-
velun järjestämisestä ja kirjaa asiakkaita kos-
kevat asiat Kessoten asiakastietojärjestel-
mään. Sosiaalityön palvelusta vastaa Kes-
sote. 

Ikääntyneiden palvelut 

Ikäpoliittinen ohjelma 
 
yhteinen alueellinen ohjelma 

Kunta Kessoten edustaja mukana kuntien niissä 
työryhmissä, jotka laativat ikäpoliittisen oh-
jelman ja osallistuvat osaltaan suunnitelman 
laadintaan 
 

Vanhusneuvosto 
 
paikalliset neuvostot 

Kunta Kessoten edustaja mukana kuntien vanhus-
neuvostoissa  
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