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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
KOKOUSAIKA 12.4.2019 klo 9.00 – 13.45 
 
KOKOUSPAIKKA Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
     

LÄSNÄ   Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja 
   Aarre Välimäki varapuheenjohtaja 
   Marita Hietakoivisto varajäsen 
   Esko Luomanen varajäsen 
    Ilmo Törmä jäsen 
     

Vesa Keso 
 
tilintarkastaja, JHT 

     
POISSA   Hanna-Kaisa 

Luomanen 
jäsen 

   Merja Holkko  
 

jäsen 

MUUT   Tarja Hosiasluoma kunnanjohtaja, klo 9.00 – 10.35 
   Kati Ojaniemi kunnansihteeri, koulutoimenjohtaja klo 9.00 – 11.40 
     
     
     
KÄSITELLYT 
ASIAT 

  §§ 1-10  

       
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 

Karviassa 12.4.2019 
 
 
  Paavo Tuuliniemi Vesa Keso 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
  Karviassa 12.4.2019 
 
 
  Marita Hietakoivisto Esko Luomanen 
  varajäsen   varajäsen 
 
 
  Aarre Välimäki  Ilmo Törmä  
  jäsen   jäsen 
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan 
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan 
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

 
Ehdotus:   Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
 
Päätös:  Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat 

pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
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3 §  PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 
 

Kuntalain 140 §: 
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.” 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
 
Päätös:   Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
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4 § VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT  
 

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan 
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, 
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden 
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään 
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja 
niiden toteutumista.  
 
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi 
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. 
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. 

 
 

Haastateltava Aika Aihe 

Kunnanjohtaja ja 

kunnansihteeri 

 

Koulutoimenjohtaja 

 

 

 

Rakennusmestari 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

 

12.15 

Tilinpäätöksen esittely 

 

 

Arviointi: Sivistystoimi  

 arviointilomake 
o kasvatus- ja opetuslautakunta 
o vapaa-ajanlautakunta 

 
Arviointi: Tekninen toimi 

 arviointilomake  
o tekninen lautakunta 

 

 
 
Päätös:  Kunnanhallituksen 8.4.2019 alekirjoittama vuoden 2018 tilinpäätös 

toimitettiin tarkastuslautakunnan jäsenille kokoukseen. 
 
  Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen keskeisiä  

toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ja niiden saavuttamista. 
Rahatalouden heikkoon kehitykseen johtaneina asioina tuotiin esille 
verotulojen (-314t€) ja valtionosuuksien (-426t€) laskeminen vuoteen 
2017 verrattuna.   

 
Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli -179 t€, 
joka on 233 t€ vähemmän kuin talousarviossa. Tilikauden alijäämä oli 
1,1 M€, joka on 206 t€ suurempi kuin talousarviossa. 
Investointimenojen toteutuma oli 464 t€, joka on 49 % budjetoidusta.  
 
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan investointimenojen 
alhainen toteutumaprosentti johtuu suurelta osin 
valmisteluresursseihin nähden suuresta investointisuunnitelmasta. 
Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota sen 
vastuuseen valmistella valtuustolle valmisteluresursseihin nähden 
realistinen investointisuunnitelma. Ylimitoitettu 
investointisuunnitelma vaarantaa valtuuston budjettivallan 
toteutumisen.    
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Taseen kertynyt ylijäämä oli tilinpäätöksessä 3 546 €/asukas, 
lainakanta 1 309 €/asukas ja suhteellinen velkaantuneisuus 31%. 
Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 59% ja lainakanta 
4 280 €/asukas. Kuntakonsernin vuosikate oli 1,8 M€.  

 
Koulutoimenjohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle 
täytetyn arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty koulutoimen 
tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyviä asioita.  

 
Rakennusmestari oli estynyt saapumaan kokoukseen. Teknisen toimen 
arviointi päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.  

 
Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.40-12.30 
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5 § TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA  
 

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa 
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on 
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan 
seuraamisessa. 

 
Toimielin   Tarkastuslautakunnan jäsen 
Kunnanhallitus  Kaikki 
Elinvoimalautakunta  Hanna-Kaisa Luomanen 
Kasvatus- ja opetuslautakunta Merja Holkko 
Tekninen lautakunta  Aarre Välimäki 
Vapaa-ajanlautakunta  Ilmo Törmä 

 
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että 
jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten 
pöytäkirjat.  
 

Ehdotus:   Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko  
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien 
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Päätös:   Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä  

päätöksistä. 
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6 §  TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 12.4.2019 ASTI 

TEHDYSTÄ VUODEN 2018 TARKASTUSTYÖSTÄ 
 

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia 
raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että 
jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan 
kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta 
merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 

 
Ehdotus:   Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön  
 toteutumaraportin 12.4.2019 asti tehdystä vuoden 2018 

tarkastustyöstä. 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön  
 toteutumaraportin 12.4.2019 asti tehdystä vuoden 2018 

tarkastustyöstä. 
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7 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
 
 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria 
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 

tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitusten täydennykset 
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten 

täydennykset kunnan kotisivuilla 
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai 

täydentämään ilmoitusta 
 
Päätös: Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia 

sidonnaisuusilmoituksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARVIAN KUNTA   
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020  PÖYTÄKIRJA 2/2019 
 

10 

 
 
 
8 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU  
 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle 
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin 
tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 
yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään 
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä 
tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana. 

 
 Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään, on 

tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus ja muut 
kunnan viranomaiset ovat onnistuneet kunnanvaltuuston tahdon 
toteuttamisessa. 

 
 Kokouskutsun liitteenä on vuoden 2017 arviointikertomus.  
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 arviointikertomuksesta 

ja sen valmistelusta. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2018 arviointikertomuksesta ja 

sen rakenteesta. 
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9 § MUUT ASIAT 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 
 Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastusyhteisön valinnan 

valmistelusta. 
 

Päätös:  Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään perjantaina 
17.5.2019. Tarkastuslautakunta päätti tehdä seuraavan kokouksen 
yhteydessä tutustumiskäynnin esittävien taiteiden katsomolle. 



KARVIAN KUNTA   
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020  PÖYTÄKIRJA 2/2019 
 

12 

 
10 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan 
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on 
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaan kielto perustuu. 

 
Ehdotus:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 

liitetään pöytäkirjaan.   
 

Päätös:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto  
liitetään pöytäkirjaan. 

 
 
 
 
 
  
 



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu l

08.04.2019

9:59:59

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. %

Poikkeama

summa

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3200 Maksutuotot

3300 Tuet ja avustukset

3400 Muut toimintatuotot

3000 TOIMINIATUOTOT

419 427,49 326 040

134 376,29 107 800

96 911,77 68 700

891 574,72 660 751

l 542 290,27 1 163 291

326 040 20 764,11 6 305 275,89

107 800 27 243,58 25 80 556,42

68 700 44 784,71 65 23 915,29

660 751 195 515,97 30 465 235,03

l 163 291 288 308,37 25 874 982,63

4000 TOIMINTAKULUT

'1001 Henkilöstökulut -3 592 116,35 -3 492 502

4300 Palvelujen ostot -11 220 791,63-11 188 020

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -767 829,06 -796 410

4700 Avustukset -360 633,09 -482 705

4800 Muut toimintakulut -220 181,37 -199 020

4000 TOIMINTAKULUT -16 161 551,50-16 158 657

-3 492 502

-6 000 -11 194 020

-31 500 -827 910

-482 705

-199 020

-768 094,33

-2 554 959,12

-201 066,52

-112 348,82

-46 363,24

-37 500 -16 196 157 -3 682 832,03

22 -2 724 407,67

23 -8 639 060,88

24 -626 843,48

23 -370 356,18

23 -152 656,76

23-12 513 324,97

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMA

5000 Verotulot

5500 Valtionosuudet

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6100 Muut rahoitustuotot

6200 Korkokulut

6300 Muut rahoituskulut

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poist

7000 Poistot ja arvonalentumiset

8499 TILIKAUDEN TULOS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA

-14 619 261,23-14 995 366 -37 500 -15 032 866 -3 394 523,66 23-11 638 342,34

6 411 580,05 7 041 000

7 798 230,00 7 748 041

272

-40

-2

230

-178

-923

-923

l 102

l 102

953,92

018,98

342,65

592,29

858,89

306,89

306,89

165,78

165,78

294

-40

-2

252

46

-933

-933

-886

-886

840

000

300

540

215

000

000

795

785

-37

-37

-37

500

500

500

294

-40

252

8

.933

-933

-924

-924

840

000

300

540

715

000

000

285

285

7 041 000 1 755 598,77 25 5 285 401,23

7 748 041 1 936 710,00 25 5 811 331,00

119,13 O 294 720,87

-2 566,51 6 -37 413,49

-107,84 5 -2 192,16

-2 575,22 -1 255 115,22

295 209,89 3 387 -286 494,89

-933 000,00

-933 000,00

295 209,89 -32 -I 219 494,89

295 209,89 -32 -I 219 494,89



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu l

08.04.2019

10:12:09

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. t

Poikkeama

summa

0006 RAHOITUSLASKELMA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9320 VUOSIKATE

9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

9332 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJA

9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

9315 TOIMINNAN RRHAVIRTA

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

9355 INVESTOINTIMENOT

9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE

9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV

9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI

9370 INVESTOINTIEN MYYNTIV/-TA

9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-178 858,89 46 215 -37 500

-162 575,22

-162 575,22

-341 434,11 46 215 -37 500

-463 511,76 -813 288 -85 000

193 833,80

44 815,78

162 575,22

207 391,00

-62 286,96 -813 288 -85 000

8 715

8 715

-898 288

295 209,89 3 387 -286 494,89

295 209,89 3 387 -286 494,89

-56 966,96 6 -841 321,04

288 -56 966,96 6 -841 321,04

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA -403 721,07 -767 073 -122 500 -889 573 238 242,93 -27 -I 127 815,93

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9415 ANTOLAINASABMISTEN VÄHENNYS 13 589,00

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 13 589,00

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH -173 684,00

9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET -173 684,00

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA -69 339,66

9483 SAAMISTEN MUUTOS 71 213,85

9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 580 551,18

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE 582 425,37

-347 370

910 804

563 434

-347 370 -173 684,00

910 804

563 434 -173 684,00

-500,00

167 610,38

-l 055 315,79

-888 205,41

50

-31

-173 686,00

910 804,00

737 118,00

500,00

-167 610,38

l 055 315,79

888 205,41

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 422 330,37 563 434 563 434 -1 061 3,41 -188 1 625 323,41

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS 18 609,30 -203 639 -122 500 -326 139 -823 646,48 253 497 507,48

9500 KASSAVARAT 31.12.

9501 KASSAVARAT 1.1.

9502 RAHAVAROJEN MUUTOS

2 571 367,53

2 552 758,23

18 609,30

l 747 721,05

2 571 367,53

-823 646,48

-l 747 721,05

-2 571 367,53

823 646,48



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu l

08.04.2019

12:15:31

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03.

Poikkeama

summa

TARKASTUSTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKUIUT

TOIMINTÄKME/ JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALI|JÄAMA

-12 965,16 -15 670

-12 965,16 -15 670

-2 698,55

-15 663,71 -15 670

-15 670 -l 694,16 11 -13 975,84

O -15 670 -1 694,16 11 -13 975,84

O -15 670

-400,98 400,98

-2 095,14 13 -13 574,86

*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKUUJI

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-12 965,16 -15 670

-12 965,16 -15 670

-2 698,55

-15 663,71 -15 670

-15 670 -l 694,16 ll -13 975,84

O -15 670 -1 694,16 11 -13 975,84

O -15 670

-400,98 400,98

-2 095,14 13 -13 574,86

YI.EISHAI.LINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

IOIMINTATUOTOI 47 534,43 53 120 53 120 38,18 O 53 081,82

TOIMINTAKUUJI

TOIMINTAKATE/JAAMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA

-694 840,62 -750 979

-647 306,19 -697 859

-11 779,71 -872 800

182 634,16

-476 451,74 -1 570 659

-750 979 -160 143,93 21 -590 835,07

O -697 859 -160 105,75 23 -537 753,25

-872 800 -872 800,00

-8 747,29 8 747,29

O -l 570 659 -168 853,04 11 -I 401 805,96

MUUT YLEISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOT 114 246,00 28 000 28 000 28 000,00

IOIMINTAKULUT

TOIMINTÄKAIE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/KLIJÄAMA.

-451 516,73 -397 073

-337 270,73 -369 073

-72 927,60

-15 974,62

-426 172,95 -369 073

-397 073 -84 463,38 21 -312 609,62

O -369 073 -84 463,38 23 -284 609,62

-219,67 219,67

O -369 073 -84 683,05 23 -284 389,95

E R l K .SAI R.H Oli 0/SAIR.H.L A IT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINIATUOIOI 30 220,00

TOIMINTÄKULUT

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/M.UÄÄMA

-3 010 575,90 -3 139 310

-2 980 355,90 -3 139 310

-762,03

-2 981 117,93 -3 139 310

-3 139 310 -653 321,01 21 -2 485 988,99

O -3 139 310 -653 321,01 21 -2 485 988,99

O -3 139 310 -653 321,01 21 -2 485 988,99



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu 2

08.04.2019

12:16:00

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03.

Poikkeama

summa

S OS IAAL l -JA TERVEYSPALV

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 17 856,48

TOIMINTAKULUT

TOIMINTÄKAIE/JA&MA

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

*** KUNNANHM.LITUS ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINIAKULUI

TOIMINIAKATE/JÄÄMA.

Poistot ja arvonalenturaiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA.

ELINKEINOTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINIÄKULUT

TOIMINTAKATE/JAAMÄ.

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XLI-/ALUÄÄMA

MAASEUTUIOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINIAKULUI

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ.

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/Ali JÄÄMÄ

*** ELINVOIMMAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKUUJI

TOIMINIAKATE/JÄÄMÄ

-6 565 653,18 -6 272 160

-6 547 796,70 -6 272 160

-18 784,81

-6 566 581,51 -6 272 160

-6 272 160 -I 512 970,28 24 -4 759 189,72

O -6 272 160 -I 512 970,28 24 -4 759 189,72

-226,72 226,72

O -6 272 160 -I 513 197,00 24 -4 758 963,00

209 856,91 81 120

-10 722 586,43-10 559 522

-10 512 729,52-10 478 402

-84 707,31 -872 800

147 112,70

-10 450 324,13-11 351 202

81 120 38,18 0 81 081,82

-10 559 522 -2 410 898,60 23 -8 148 623,40

O -10 478 402 -2 410 860,42 23 -8 067 541,58

-872 800 -872 800,00

-9 193,68 9 193,68

O -11 351 202 -2 420 054,10 21 -8 931 147,90

l 360,19

-221 284,09 -348 696 -37 500 -386 196 -92 658,90 24 -293 537,10

-219 923,90 -348 696 -37 500 -386 196 -92 658,90 24 -293 537,10

-221,88

-12 163,34 -645,51 645,51

-232 309,12 -348 696 -37 500 -386 196 -93 304,41 24 -292 891,59

-87 882,49 -102 519

-87 882,49 -102 519

-5 525,40

-93 407,89 -102 519

-102 519 -19 151,34 19 -83 367,66

O -102 519 -19 151,34 19 -83 367,66

-18,11 18,11

O -102 519 -19 169,45 19 -83 349,55

l 360,19

-309 166,58 -451 215 -37 500 -488 715 -111 810,24 23 -376 904,76

-307 806,39 -451 215 -37 500 -488 715 -111 810,24 23 -376 904,76



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisainen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu 3

08.04.2019

12:16:22

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. %

Poikkeama

summa

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XI,I-/ALUÄÄMA

-221,88

-17 688,74

-325 717,01 -451 215 -37 500 -488 715

-663,62 663,62

-112 473,86 23 -376 241,14

KUNNAN KOULUTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINIATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄBM&

100 588,27 67 000

-2 320 733,33 -2 319 250

-2 220 145,06 -2 252 250

-332 282,88

-430 692,71

-2 983 120,65 -2 252 250

67 000 53 726,86 80 13 273,14

-2 319 250 -531 063,71 23 -I 788 186,29

O -2 252 250 -477 336,85 21 -I 774 913,15

O -2 252 250

-21 096,81 21 096,81

-498 433,66 22 -I 753 816,34

KANSALAISOPISTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTÄKUr.UT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YI.I-/ALUAAMA

-34 657,78 -28 700

-34 657,78 -28 700

-239,72

-34 897,50 -28 700

-28 700

O -28 700

O -28 700

-28 700,00

-28 700,00

-28 700,00

MUU KOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

IOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA.

-6 408,00 -9 000

-6 408,00 -9 000

-288,07

-6 696,07 -9 000

O -9 000

O -9 000

-9 000,00

-9 000,00

-9 000,00

KIRJASTOTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

IOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN yi,I-/ÄLIJAAMA

l 971,41 840

-97 721,52 -101 569

-95 750,11 -100 729

-8 379,36

-51 045,63

-155 175,10 -100 729

394,35 47 445,65

-101 569 -27 880,92 27 -73 688,08

O -100 729 -27 486,57 27 -73 242,43

O -100 729

-2 675,78 2 675,78

-30 162,35 30 -70 566,65

PVÄHOIIO JA IAST KOT IH. TUKI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 96 934,24 75 120

IOIMINTAKULUT -718 368,37 -662 374

75 120 16 587,60 22 58 532,40

-662 374 -177 743,77 27 -484 630,23



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu 4

08.04.2019

12:17:01

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-03. % summa

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XLI-/ALIJÄÄM&

-621 434,13 -587 254

-82 500,46

-703 934,59 -587 254

O -587 254 -161 156,17 27 -426 097,83

-l 523,65 l 523,65

O -587 254 -162 679,82 28 -424 574,18

*** KASVATUS- JA OPETOSIAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

IOIMINTATUQIOT

TOIMINTAKULUT

IOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonaientumiset

LASKENNALLISET ERftT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

199 493,92 142 960

-3 177 889,00 -3 120 893

-2 978 395,08 -2 977 933

-340 662,24

-564 766,59

-3 883 823,91 -2 977 933

142 960 70 708,81 49 72 251,19

-3 120 893 -736 688,40 24 -2 384 204,60

O -2 977 933 -665 979,59 22 -2 311 953,41

-25 296,24 25 296,24

O -2 977 933 -691 275,83 23 -2 286 657,17

LIIKUNTATOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOI

TOIMINTAKULUT

TOIMINTÄKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/M,IJÄAMA

20 434,37 20 000

-166 182,39 -183 630

-145 748,02 -163 630

-60 894,49

-170 946,61

-377 589,12 -163 630

20 000 5 219,61 26 14 780,39

-183 630 -31 128,23 17 -152 501,77

O -163 630 -25 908,62 16 -137 721,38

-4 047,57 4 047,57

O -163 630 -29 956,19 18 -133 673,81

RAIIIIUSIOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOT

TOIMINTAKULUI

TOIMINIAKATE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

145,00 300

-23 919,39 -26 350

-23 774,39 -26 050

-3 096,30

-26 870,69 -26 050

300

-26 350

300,00

-4 015,14 15 -22 334,86

-26 050 -4 015,14 15 -22 034,86

-153,33 153,33

-26 050 -4 168,47 16 -21 881,53

NUORISOTOIMI

KÄYTTÖTALOOS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTÄKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM&

9 335,35 3 000

-76 465,31 -71 422

-67 129,96 -68 422

-21 705,60

-29 922,20

-118 757,76 -68 422

3 000

-68 422

3 425,00 114 -425,00

-71 422 -8 958,37 13 -62 463,63

-5 533,37 8 -62 888,63

-220,96 220,96

O -68 422 -5 754,33 8 -62 667,67



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu

08.04.2019

12:17:29

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. %

Poikkeama

summa

KULTTUURITOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 10 782,77 9 000 9 000 6 880,32 76 2 119,68

TOIMINTAKULUT -68 712,17 -86 426 -86 426 -8 703,87 10 -77 722,13

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 929,40 -77 426 O -77 426 -1 823,55 2 -75 602,45

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

•TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

-16 103,64

-22 792,58

-96 825,62 -77 426

-723,08 723,08

O -77 426 -2 546,63 3 -74 879,37

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 40 697,49 32 300 32 300 15 524,93 48 16 775,07

IOIMINTAKUI.UT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-335 279,26 -367 828

-294 581,77 -335 528

-367 828 -52 805,61 14 -315 022,39

O -335 528 -37 280,68 11 -298 247,32

Poistot ja arvonalentumisefc

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA

-98 703,73

-226 757,69

-620 043,19 -335 528

-5 144,94 5 144,94

O -335 528 -42 425,62 13 -293 102,38

TEKNINEN HALL JA SUUNN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINIATUOIOT 35,64

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAÄMA

-117 940,65 -111 472

-117 905,01 -111 472

-111 472 -23 501,61 21 -87 970,39

O -111 472 -23 501,61 21 -87 970,39

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

-13 928,84

-131 833,85 -111 472 O -111 472

-812,21

-24 313,82 22

812,21

-87 158,18

1IIK.VÄYLÄT JA YL ALUEET

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOIOT l 270,00

TOIMINTÄKUMJI -140 649,59 -154 444 -154 444 -23 184,84 15 -131 259,16

IOIMINTAKATB / JÄM4A -139 379,59 -154 444 -154 444 -23 184,84 15 -131 259,16

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

-85 332,43

-25 571,98

-250 284,00 -154 444

-5 158,90 5 158,90

O -154 444 -28 343,74 18 -126 100,26

KIINTEISTÖT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINIATUOTOT 840 785,09 676 911 676 911 198 061,98 29 478 849,02

roiMINTAKULUI -l 140 452,00 -1 133 430 -l 133 430 -281 265,59 25 -852 164,41



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu 6

08.04.2019

12:18:16

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. %

Poikkeama

summa

TOIMINTAKATE/OÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA

-299 666,91 -456 519

-251 638,08

446 851,57

-104 453,42 -456 519

O -456 519 -83 203,61 18 -373 315,39

-25 184,19 25 184,19

O -456 519 -108 387,80 24 -348 131,20

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKU1UT

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ER&T

TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄAMA

221 299,44 220 000

-125 870,58 -141 457

95 428,86 78 543

-62 041,22 -60 200

-2 988,44

30 399,20 18 343

220 000 2 825,53 217 174,47

-141 457 -23 109,71 16 -118 347,29

78 543 -20 284,18 -26 98 827,18

-60 200 -60 200,00

-532,24 532,24

18 343 -20 816,42 -113 39 159,42

R A K.V ALV, LIIK.T U R V, KAAVOITUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 27 491,59 10 000

TOIMINTAKULUI

TOIMINTAKATE/JÄ&MA

LASKENNALLISET ERftT

TILIKAUDEN YLI-/A1UÄAMA

-78 752,25 -102 726

-51 260,66 -92 726

-12 353,21

-63 613,87 -92 726

10 000 l 148,94 11 8 851,06

-102 726 -17 873,27 17 -84 852,73

-92 726 -16 724,33 18 -76 001,67

-l 228,96 l 228,96

-92 726 -17 953,29 19 -74 772,71

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

IOIMINIAKULUT

TOIMINTAKM-E/ JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YI,I-/ÄLUAÄMA

l 090 881,76 906 911

-l 603 665,07 -1 643 529

-512 783,31 -736 618

-399 011,73 -60 200

392 009,10

-519 785,94 -796 818

906 911 202 036,45 22 704 874,55

-l 643 529 -368 935,02 22 -I 274 593,98

O -736 618 -166 898,57 23 -569 719,43

-60 200 -60 200,00

-32 916,50 32 916,50

O -796 818 -199 815,07 25 -597 002,93

KARVIÄN KUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOIOI l 542 290,27 1 163 291 l 163 291 288 308,37 25 874 982,63

TOIMINIAKU1UT

TOH.1INTAKATE/JÄAMA.

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-16 161 551,50-16 158 657 -37 500 -16 196 157 -3 682 832,03 23-12 513 324,97

-14 619 261,23-14 995 366 -37 500 -15 032 866 -3 394 523,66 23-11 638 342,34

-923 306,89 -933 000 -933 000 -933 000,00

-272 789,77 -73 615,96 73 615,96

-15 815 357,89-15 928 366 -37 500 -15 965 866 -3 468 139,62 22-12 497 726,38



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisainen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu l

08.04.2019

14:05:05

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. t

Poikkeama

summa

091111 Saloudenohjausohjelmisto

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-15 992,03

-15 992,03

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -15 992,03

INVESTOINNIT NETTO -15 992,03

091211 Kiinteä omaisuus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

44 785,78

44 785,78

-73 990

-73 990

-73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

-73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

KIINTEÄ OMAISUUS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

44 785,78

44 785,78

-73 990

-73 990

-73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

-73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

091611 Kuntayhtymäosuudat

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-26 370,72

-26 370,72

-26 371

-26 371

-26 371 -6 592,68 25 -19 778,32

-26 371 -6 592,68 25 -19 778,32

091621 Muut osakkeet ja osuudet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-25 070,01

30,00

-25 040,01

-97 927

-97 927

-97 927 -10 000,00 10 -87 927,00

-97 927 -10 000,00 10 -87 927,00

OSAKKEET JA OSUUDET

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -51 440,73 -124 298

INVESTOINTITOLOT 30,00

INVESTOINNIT NETTO -51 410,73 -124 298

-124 298 -16 592,68 13 -107 705,32

-124 298 -16 592,68 13 -107 705,32

*** KUNNANHALLITUS ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-67 432,76

44 815,78

-22 616,98

-198 288

-198 288

-198 288

-198 288

-33 382,68 17 -164 905,32

-33 382,f 17 -164 905,32



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 31.03.2019

Sivu

08.04.2019

14:05:07

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-03. »

Poikkeama

summa

096412 Kk ja Saran purur val+paalujen uus/kunn

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -20 076,61

INVESTOINNIT NETTO -20 076,61

096413 Kk tenniskentän aidat huolfcoportteineen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 559,94

INVESTOINNIT NETTO -18 559,94

096414 Kk ja Sarvelan purur val+paal uus/kunn

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000,00

-40 000,00

KIINTEÄT RAKENT.JA IAITTEE

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -38 636,55

INVESTOINNIT NETTO -38 636,55

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000,00

-40 000,00

096512 Olohuonehanke, kalusteet/välineet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-44 837,23

22 375,00

-22 462,23

KONEET JA KALUSTO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-44 837,23

22 375,00

-22 462,23

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-83 473,78

22 375,00

-61 098,78

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000,00

-40 000,00
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097213 Kirkonkylän koulu, kiint. peruskorjausta

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -26 660,59

INVESTOINNIT NETTO -26 660,59

-20 000

O -20 000

-20 000

-20 000

-6 470,61 32

-6 470,61 32

-13 529,39

-13 529,39

097223 Vanhainkoti: TV-koneiden lämmitysputkat

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097231 Yhtenäiskoulu: liik.salin lattian uusim.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -8 410,65

INVESTOINNIT NETTO -8 410,65

-25 000

O -25 000

-25 000

-25 000

-10 248,34 41

-10 248,34 '11

-14 751,66

-14 751,66

097235 Yhtenäiskoulu

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-6 576,00

-6 5-76,00

097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -2 210,00

INVESTOINNIT NETTO -2 210,00

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-l 271,00

-l 271,00

3 -48 729,00

3 -48 729,00

097238 Urheilutalo: Välxnevar / xlmanv, muut per.p

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -16 663,99 -120 000

INVESTOINNIT NETTO -16 663,99 -120 000

-120 000

-120 000

-2 060,95

-2 060,95

2 -117 939,05

2 -117 939,05

097239 Esittävien taiteiden katsomo

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -210 913,01

INVESTOINTITULOT 171 458,80

INVESTOINNIT NETTO -39 454,21

-51,37

-51,37

51,37

51,37

097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -15 012,18

INVESTOINNIT NETTO -15 012,18

097246 Yhtenäiskoulu: Esikoulun pihan aita

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

097247 'Torro:Piha-al parant (kuiv/sorast/istut)

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097248 Kierrätyskeskus/ kiint. peruspar.työt

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

097249 Kantin koulu: paloturv parant+ulkowa:t
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INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-20 000

-20 000

-20

-20

000

000

•l 173,

173,

17

17

6

6

-18

-18

826,

826,

83

83

097250 Uusi kunnantalo:

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

aläinlääkärin tilat

-40

-40

000

000

-40

-40

000

000

-2

-2

308,84

308,84

6

6

-37

-37

691,

691,

16

16

TALONRAKENNUS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-286 446,42 -240 000 -85 000 -325 000 -23 584,28 7 -301 415,72

171 458,80

-114 987,62 -240 000 -85 000 -325 000 -23 584,28 7 -301 415,72

097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusiin

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -l 272,40 -120 000

INVESTOINNIT NETTO -l 272,40 -120 000

-120 000

-120 000

-120 000,00

-120 000,00

097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097423 Kylä-Karviantien ilmoitustaulu+kukka-ast

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000,00

•5 000,00

097432 Eärkämäen teoll.alue kunn.tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097434 Sampolan kentän kunnostus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000,00

-5 000,00

097435 Willelän uimarannan kunnostaminen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -6 621,60

INVESTOINNIT NETTO -6 621,60

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000,00

-5 000,00

097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000,00

-3 000,00

097442 Vaarall ain. vast. ottokontti+vaihtolavat

INVESTOINNIT
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INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000,00

-12 000,00

KIINTEÄT RAKENT.JA IAITTE

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-7 894,00 -195 000

-7 894,00 -195 000

-195 000

O -195 000

-195 000,00

-195 000,00

097731 Uusi syöttövesij vedenofct-pain.kor.asema

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -120 000

INVESTOINNIT NETTO O -120 000

-120 000

-120 000

-120 000,00

-120 000,00

097732 Kiinteä aggregaatti paineenkor.asemalle

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 264,80

INVESTOINNIT NETTO -18 264,80

097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

VESILAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-18 264,E

-18 264,E

-130 000

-130 000

-130 000

-130 000

-130 000,00

-130 000,00

097767 Sakokaivolietteen vast.ottopisteen l aa j.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

VIEMÄRILAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

O -10 000,00

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-18 264,80 -140 000

-18 264,80 -140 000

-140 000

-140 000

-140 000,00

O -140 000,00

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-312 605,22 -575 000 -85 000 -660 000

171 458,80

-141 146,42 -575 000 -85 000 -660 000

-23 584,28 4 -636 415,72

-23 584,28 4 -636 415,72
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INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -463 511,76 -813 288 -85 000 -898 288 -56 966,96 6 -841 321,04

INVESTOINTITULOT 238 649,58

INVESTOINNIT NETTO -224 862,18 -813 288 -85 000 -898 288 -56 966,96 6 -841 321,04



SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2)
-kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä

Yhtymähallinto
PA/sv 23.11.2018

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, jotka eivät ole vielä jättäneet lausuntoaan:
Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen

Viite: Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 30.10.2018 166 §

SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINTI PALVELU l DEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN
2017+PÄIVITYS

Päivitetty Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma
2017+ perustuu aiempaan järjestämissuunnitelmaan, joka laadittiin Porin
kaupungin johdolla 2011-2015. Satasote-hankkeen ohjausryhmä antoi päivi-
tyksen tehtäväksi Satasoten rakennetyöryhmälleja sen alatyöryhmälle osana
Satasote-hanketta. Päivitetty järjestämissuunnitelma on maakunnan väestöä,
sotepalveluja ja tukipalveluja koskeva tietopohja (n. 300 sivua).

Järjestämissuunnitelman laadinta ja päivitys perustuu voimassa olevaan ter-
veydenhuoltolakiin (THL) (1326/2010), asetukseen terveydenhuollon järjes-
tämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta
(337/2011) ja Kuntaliiton yleiskirjeeseen 21/80/2011.

THLn 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadit-
tava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että
kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsen-
kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yh-
dessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tar-
vittaessa
muutokset.

Oheisista linkeistä pääset tarkastelemaan seuraavia dokumentteja:

Satakunnan hyvinvoinnin iärjestämissuunnitelman lyhennelmä

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järiestämissuunnitelma 2017+

Satakunnan sairaanhoitopiiri | Sairaalantie 3, 28500 Pori | puh. (02) 627 71 | fax (02) 627 7799 | etunimi.sukunimi@satshp.fi | www.satshp.fi



SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI LAUSUNTOPYYNTÖ 2(2)
-kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä-

Yhtymähallinto
PA/sv 23.11.2018

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on kokouksessaan 30.10.2018
päättänyt seuraavaa:

yhtymähallitus päätti

merkitä jäsenkuntien järjestämissuunnitelmaluonnosta koskevat kuntakäsitte-
lyt, tilanteen 18.10.2018 mukaan tiedoksi

kuntakäsittelyn perusteella, että sairaanhoitopiirillä ei ole edellytyksiä järjes-
tämissuunnitelman hyväksyvään käsittelyyn ja

että terveydenhuoltolain tarkoittaman "Satakunnan alueen hyvinvointipalvelu-
jen järjestämissuunnitelma 2017+" käsittelyä varten toimitetaan suunnitelma
uudelleen lausuttavaksi niille jäsenkunnille, joilta lausunto vielä puuttuu (ter-
veydenhuoltolaki 34 §).

Pöytäkirjanote on liitteenä.

Lausuntopyyntö

Jäsenkuntien lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisina sairaanhoi-
topiirin yhtymähallitukselle 19.4.2019 mennessä osoitteella:
kirjaamo@satshp.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa:
hallintoylihoitaja Paula Asikainen
puhelin 02 627 7783, 044 707 7783
etunimi.sukunimi@satshp.fi.

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

,'y/. .<^r ,,>/^^'^ ^^^
'cf-^^T^ V

Ermo Haavisto Paula Asikainen
sairaanhoitopiirin johtaja hallintoylihoitaja

Liite Yhtymähallitus 30,10.2018 § 166 pöytäkirjanote

Satakunnan sairaanhoitopiiri | Sairaalantie 3, 28500 Pori | puh. (02) 627 71 | fax (02) 627 7799 | etunimi.sukunimi@satshp.fi | www.satshp.fi



Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
30.10.2018

Sivu 1

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/858/00.04.01,2018

166 § SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA
VUOTEEN 2017+ PÄIVITYS

Yhtymähallitus
25.5.2015/106 § Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen esittää kirjeessään

17.2.2015 seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulevaisuudessa ohjaavat
kolme keskeistä lakia ovat vuonna 2011 voimaan astunut
terveydenhuoltolaki, kuluvan vuoden alusta voimaan tullut
sosiaalihuoltolaki ja tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä oleva laki
sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä. Kussakin laissa on
yhdenmukainen kuntia ja palveluiden muita järjestäjiä koskeva velvoite
toiminnan suunnittelusta ja yhteistyöstä palveluiden ja
palvelurakenteen kehittämiseksi.

Terveydenhuoltolakia koskevan järjestämissuunnitelman valmistelu
käynnistyi keväällä 2011. Lähtökohdaksi Satakunnassa asetettiin
alusta lähtien eheä hyvinvointikokonaisuus, jossa tarkastellaan lain
velvoitteita sekä terveydenhuollon että sosiaali-ja perhepalveluiden
näkökulmasta.

Hallitusohjelman kirjausten perusteella käynnistyi työ kuntarakenteen
uudistamiseksi ja uudenlaisen järjestämismallin valmistamiseksi sote-
palveluihin. Sen johdosta keskeytettiin järjestämissuunnitelman
valmistelu kunnes on käytettävissä tarkempaa tietoa uudesta
kuntarakenteesta ja sote-järjestämismallista.

Kuntarakenteen osalta maan hallituksen tavoittelema vahvan kunnan
malli ei ole edennyt ainakaan alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti.
Myöskään sote-uudistus ei ole toteutumassa alkuperäisen vahvoihin
kuntiin perustuvan mallin mukaisena ja uudistuksen eteneminen
muutoinkin tällä vaalikaudella on epävarmaa.

Järjestämissuunnitelman valmistelun edetessä on kerätty paljon
sellaista tulevien valintojen ja valmistelujen kannalta hyödyllistä tietoa
ja selvityksiä, jotka on tärkeää koota tiiviiseen muotoon. Vaikka
käynnistynyt rakennetyö on edennyt viiveellä, päätti hankkeen
ohjausryhmä, että työ saatetaan kerätyn materiaalin pohjalta tässä
vaiheessa loppuun.

Suunnitelma tukee tulevan sote-rakenteen uudistamista ja kuntien
vastuulle jäävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä
hyvinvointitiedon keräämistä ja käsittelyä ja siten osaltaan tukee
yhteistyötä uuden sote-palvelurakenteen ja peruskunnan kesken.

Suunnitelma lähetetään maakunnan kuntien hyväksyttäväksi, minkä
jälkeen se menee vielä Satakunnan sairaanhoitopiirille
hyväksyttäväksi kesäkuussa 2015 pidettävässä valtuuston
kokouksessa.



Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
30.10.2018

Sivu 2

PÖYTÄKIRJANOTE

Järjestämissuunnitelman ohjausryhmän puolesta esitä, että
Satakunnan kunnat käsittelevät ja osaltaan hyväksyvät suunnitelman.
Pyydän, että kunnat lähettävät käsittelystään tiedon Satakunnan
sairaanhoitopiirille. Suunnitelma on toimitettu käsiteltäväksi
Satakunnan sairaanhoitopiirille ja tiedoksi myös maakunnassa
toimiville hyvinvointipalveluiden yhteistyöorganisaatioille."

Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisen
perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän kokous toteaa
suunnitelmaluonnoksesta 6.2.2015: "Satakunnan

hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa. Seuraava ohjausryhmän
kokous pidetään Porissa 11.2.2015. Keskustelu: Suunnitelmaluonnos
on hyvä pohjaselvitys nykytilanteesta. Suunnitelmaa
kehittämistarpeista ja jatkokehittämisestä ei tässä pohjaselvityksessä
ollut. Tärkeää olisi ollut, että olisi edes priorisoitu mitä tulisi tehdä."

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 19.5.2015:

"Sairaanhoitopiirille tilanteessa 19.5.2015 tulleet ilmoitukset
suunnitelman käsittelystä ovat esityslistan liitteenä nro 11.
Suunnitelmaa eivät ole sairaanhoitopiirin tiedon 19.5.2015 perusteella
käsitelleet sairaanhoitopiirin jäsenkunnat: Kokemäki, Köyliö, Luvia,
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Rauma ja Ulvila.

Eurajoen kunta on lausunnossaan suunnitelmasta todennut, että:
"Hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelma perustuu eduskunnassa
kaatuneen sote-järjestämislakiesityksen ennakointiin. Tämän vuoksi
järjestämissuunnitelma ei ole hyväksyttävissä, vaan suunnitelma
pitäisi valmistella uudestaan."

Riittämättömän kuntakäsittelyn vuoksi suunnitelmaa ei voida käsitellä
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouksessa
15.6.2015.

LIITTEET NROT 10-11

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 18.5.2015 eikä johtoryhmän
jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

merkitä liitteen nro 11 mukaisen suunnitelmaluonnoksen tiedoksi

merkitä jäsenkuntien suunnitelmaluonnosta koskevat kuntakäsittelyt,
tilanteen 19.5.2015 mukaan tiedoksi liitteen nro 10 mukaan

kuntakäsittelyn perusteella, että sairaanhoitopiirillä ei ole edellytyksiä
suunnitelmaluonnoksen hyväksyvään käsittelyyn ja

ehdottaa jäsenkunnille, että terveydenhuoltolain tarkoittaman
Satakunnan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja siitä annetun



Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
30.10.2018

Sivu 3

PÖYTÄKIRJANOTE

Päätös

suosituksen mukaisen suunnitelman valmistelua jatkettaisiin
jäsenkuntien ja mm. sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan
ehdotuksen.

Yhtymähallitus
11.6.2018, 94 § Päivitetty Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden

järjestämissuunnitelma 2017+ (päivitys 16.11.2017 ja yhteenveto
25.5.2018) perustuu aiempaan järjestämissuunnitelmaan, joka
laadittiin Porin kaupungin johdolla 2011-2015. Satasote-hankkeen
ohjausryhmä antoi päivityksen tehtäväksi Satasoten
rakennetyöryhmälle ja sen alatyöryhmälle osana Satasote-hanketta.
Päivitetty järjestämissuunnitelma on maakunnan väestöä, sote-
palveluja ja tukipalveluja koskeva tietopohja (n. 300 sivua).

Järjestämissuunnitelman laadinta ja päivitys perustuu voimassa
olevaan terveydenhuoltolakiin (THL) (1326/2010), asetukseen
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksesta (337/2011) ja Kuntaliiton yleiskirjeeseen
21/80/2011. THLn 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin
kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.

Asetuksen mukaan suunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta
yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta alueella sijaitsevien
sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden
terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken, kuten myös kuntien
yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista
tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen yhteistyöstä
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten
päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken, (laki
terveydenhuoltolain 32§ ja 34 §:n muuttamisesta 914/2012.)

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä
sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen
edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista
vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta
asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava
suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa
muutokset.

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma
vuoteen 2016+ laadittiin Porin kaupungin johdolla vv. 2011 - 2015.
Suunnitelma sisälsi liitteen" Vertaileva analyysi Satakunnan kuntien
kantokyvystä. Aro T. (toim)., Kynäslahti S, Lundenius M & VVindblom T.
Joulukuu 2014". Nyt käsiltä oleva päivitetty järjestämissuunnitelma on
aiempaa laajempi ja sisältää enemmän maakunnan väestön
palvelujen tarpeeseen, saatavuuteen, kattavuuteen, laatuun,
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vaikuttavuuteen, palvelurakenteeseen ja osittain myös kustannuksiin
liittyvää tietoa.

Toimeksiannon suunnitelman päivitykselle antoi Satasoten
ohjausryhmä. Satakunnassa käynnistyi maakunnan yhteinen Satasote
-projekti sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden uudistamiseksi
valtakunnallisten linjausten mukaisesti vuonna 2016. Satasote
organisoitui ohjausryhmään, johtoryhmään, rakennetyöryhmään ja
alatyöryhmiin. Ohjausryhmä antoi rakennetyöryhmän tehtäväksi
päivittää Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma vuoteen 2016+. Satasoten johtoryhmä linjasi,
että päivitystyössä tulee olla selkeästi asiakasnäkökulma ja sitä
tehdään Satasote projektin rinnalla.

Päivitystä valmistelevaan rakennetyöryhmän alatyöryhmään
puheenjohtajaksi nimettiin hallintoylihoitaja Paula Asikainen,
Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Päivitykseen on osallistunut
asiantuntijoina useita kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin
virkamiehiä, sote-valmistelun alatyöryhmien puheenjohtajia ja
maakunnan sote-muutosagentit.

Päivitettyä järjestämissuunnitelmaa on käsitelty Satasote
rakennetyöryhmässä kaksi kertaa ja Satasote johtoryhmässä kaksi
kertaa. Satasoten johtoryhmä antoi kokouksessaan kesäkuussa 2017
tehtäväksi saattaa Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden
järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ luonnos lopulliseen muotoonsa
ja toimittaa se Satakunnan maakunnan VATE -työryhmälle. Päivitetty
suunnitelma on toimitettu Satakunnan maakuntajohtajalle ja
maakunta- ja sote- muutosjohtajille.

Oheisista linkeistä pääset tarkastelemaan seuraavia dokumentteja:
Satakunnan hyvinvoinnin iäriestämissuunnitelman Ivhennelmä
Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iäriestämissuunnitelma
2017+

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 4.6.2018, eikä johtoryhmän
jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

yhtymähallitus päättää

merkitä tiedoksi Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden
järjestämissuunnitelman 2017+ (päivitys 16.11.2017 ja yhteenveto
25.5.2018)

merkitä tiedoksi suunnitelman käsittely Satasotessa ja suunnitelman
toimittaminen Satakunnan maakuntauudistuksen väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle (VATE) käsiteltäväksi

toimittaa suunnitelma kuntien käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi
(terveydenhuoltolaki § 34/2010).
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Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan
ehdotuksen.

Yhtymähallitus
30.10.2018,166 § Kesäkuun hallituksen kokouksen jälkeen lähetetystä

lausuntopyynnöstä lähettiin erillinen muistutus jäsenkunnille
30.8.2018.

Jäsenkuntien lausunnot pyydettiin toimittamaan kirjallisina
sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 30.9.2018 mennessä osoitteella:
kirjaamo@satshp.fi.

Määräaikaan mennessä lausunnot saapuivat seuraavilta kunnilta:

Euran kunnanvaltuusto 1.10.2018 § 52:

"Valtuusto hyväksyy Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden
järjestämissuunnitelman 2017+"

Eurajoen kunnanhallitus 18.9.2018 § 188:

"Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei Eurajoen kunnalla ole
huomautettavaa järjestämissuunnitelmasta."

Harjavallan kaupunginhallitus 15.10.2018 § 195:

"Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että
valtuusto hyväksyy Satakunnan alueen hyvinvoinnin
järjestämissuunnitelman vuoteen 2018+.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano: Valtuustoon hyväksyttäväksi."

Nakkilan kunnanhallitus 17.9.2018 § 160:

"E/ huomautettavaa Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden
järjestämissuunnitelmaan 2017+"."

Säkylän kunnanhallitus 24.9.2018 § 168:

"Kunnanhallitus hyväksyy Satakunnan alueen
hyvinvointipalveluidenjärjestämissuunnitelman vuoteen 2017+
seuraavin huomioin:

- Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus alueella on
huomioitava. Erityisesti on tarkasteltava, että julkiset palvelut ovat
kaikille sopivia ja esteettömiä. Sähköisen asioinnin kehittämisessä
on hyvä huomioida myös sähköisen asioinnin esteettömyys sekä
vammaisten opastaminen sähköiseen asiointiin.
-Tärkeänä on pidettävä tasavertaisten palvelujen tarjoaminen
maakunnassa sekä yhtenäisten tilastointikäytäntöjen, mittarien ja
palvelujen myöntämiskriteerien kehittäminen palvelujen
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yhtenäistämisessä maakunnan alueella. Tässä muistettava
henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen laajentaminen.
-Säkylän kunta esittää sairaanhoitopiirin kunnille suolistosyövän
seulontaohjelmaan liittymistä osana hyvinvointipalvelujen
järjestämisohjelmaa 2017+jo käytännössä olevien mammografia-
ja PAPA-seulontojen lisäksi.
-Lähiperuspalvelujen saatavuus on turvattava koko maakunnan
alueella."

Ulvilan sivistyslautakunta 2.10.2018 § 77:

"Koko SOTE-uudistuksen keskeisenä lähtökohtana on
uudenlaisen toimintatavan omaksuminen Satakunnan

hyvinvointipalveluiden järjestämiseksi Satakuntaan. Ikääntyvän
väestön määrä kasvaa ja palveluiden määrään, laatuun sekä
ennaltaehkäisevään toimintaan tarvitaan uusia keinoja. Myös
muiden ikäryhmien palvelutarpeissa on näkyvissä haasteita -
nuorten psyykkiset ongelmat, elintasosairaudet ja päihteiden
aiheuttamat haasteet sosiaali-ja terveydenhoidolle ovat edelleen
lisääntymässä.

Taloudellinen liikkumavara ei tulevaisuudessa tule oleellisesti
muuttumaan ja osaavan työvoiman sekä asiantuntijuuden
saatavuus tulee haasteellisemmaksi. Kiristyvän julkisen talouden
näkymät vaativat palvelurakenteen uudistamista.
Kustannustehokkaiden palvelujen edellytyksenä ovat tehokkaan
toiminnan mahdollistavat rakenteet ja toimintakäytännöt sekä
selkeä panostus ennaltaehkäiseviin toimintoihin kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Satakunnalla on nyt
muiden maakuntien tavoin mahdollisuus integroida sosiaali-ja
terveyspalvelut kokonaisuudeksi, jossa moniammatillinen yhteistyö
luo parempaa laatua, vaihtoehtoja asiakkaille sekä
kustannustehokkuutta maakunnalle - palveluiden saatavuus

paranee ja palvelujen päällekkäinen käyttö vähenee. Satakunnan
alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen
2017+ kuvailee nykytilaa ja tämänhetkistä palvelurakennetta hyvin.
Ulvilan kaupungin mielestä suunnitelman täytäntöönpanossa tulee
painottaa sosiaali-ja ten/eydenhuollon palvelujen yhdistämistä Ja
integraatiota kaikilla tasoilla tavoitteena saumattomat palveluketjut
ja hyvin toimivat peruspalvelut. Palvelujen integroinnin avulla
pystytään paremmin ja kustannustehokkaammalla tavalla
auttamaan erityisesti niitä asiakkaita, joiden palvelutarve on
erityisen suuri ja jotka tarvitsevat sekä terveydenhuollon että
sosiaalipalveluiden palveluita.

Järjestämissuunnitelmassa tuodaan hyvin esille
ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen tärkeys.
Suunnitelmassa ennaltaehkäisevän toiminnan osalta ei kuitenkaan
esitetä selkeitä linjoja toiminnan toteuttamiseksi tai mittareita
onnistumisen toteamiseksi. Esimerkkinä Satakunnassa on tehty
tuloksellista suunnittelutyötä lapsi-ja perhepalveluiden parissa ja
tämän työn tulokset on syytä kirjata jossain vaiheessa
järjestämissuunnitelmaan. Lapsiperheiden tukeminen
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moniammatillisesti tuottaa paitsi perheen hyvinvoinnin
lisääntymistä mutta myös taloudellista säästöä. Terveyspalveluissa
käytettävät erilaiset seulontaohjelmat voivat ennaltaehkäistä
sairauksia tai vähentää raskaan hoidon tarvetta. Toinen taso
ennaltaehkäisyssä on tunnistaa ja puuttua kehitystä uhkaaviin
tekijöihin. Varhainen puuttuminen ja kaikki terveyttä edistävät
toimenpiteet tulee olla hyvin kuvattuja ja niiden seurantaa voidaan
erilaisilla mittareilla todentaa. Mitä enemmän ennaltaehkäisyyn
sijoitetaan resursseja, sitä vähemmän tarvitaan resursseja
raskaammassa hoidossa.

Tämä koko prosessi vaatii tarkan, selkeän ja ymmärrettävän
palvelukuvauksen, joka on kaikkien Satakunnan kuntien käytössä
auttaen ymmärtämään sosiaali- terveyden hoidon rakenteita ja
tukee näin kunnan omaa toimintaa ten/eydenja hyvinvoinnin
edistämiseksi. Ulvilan kaupungin mielestä asiakirjaa tulee päivittää
sen hyväksymisen jälkeen edellä mainituilla asioilla. Satakunnassa
on tehty monia hyviä käytänteitä terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin lisäämiseksi ja myös ne käytänteetja uudet
toimintamallit tulee asiakirjaan sisällyttää."

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

Lausuntoa eivät toimittaneet:
Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki,
Merikarvia, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen.

Satakunnan kunnista kuusi (6) on hyväksynyt järjestämissuunnitelman
ja yksitoista (11) ei ole hyväksynyt järjestämissuunnitelmaa.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:n mukaan suunnitelman
hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista
jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien
yhteenlasketusta asukasluvusta.

Edellä mainittuun perustuen riittämättömän kuntakäsittelyn vuoksi
järjestämissuunnitelmaa ei voida käsitellä Satakunnan
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouksessa 12.11.2018.

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10.2018, eikä
johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan
ehdotukseen.

yhtymähallitus päättää

merkitä jäsenkuntien järjestämissuunnitelmaluonnosta koskevat
kuntakäsittelyt, tilanteen 18.10.2018 mukaan tiedoksi

kuntakäsittelyn perusteella, että sairaanhoitopiirillä ei ole edellytyksiä
järjestämissuunnitelman hyväksyvään käsittelyyn ja

että terveydenhuoltolain tarkoittaman "Satakunnan alueen
hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelma 2017+" käsittelyä varten
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toimitetaan suunnitelma uudelleen lausuttavaksi niille jäsenkunnille,
joilta lausunto vielä puuttuu (terveydenhuoltolaki 34 §).

Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan
ehdotuksen.

Täytäntöönpano

Lisätiedot

pöytäkirjanote ja kirje:
jäsenkunnat, jotka eivät ole vielä jättäneet lausuntoaan

pöytäkirjanote:
maakuntajohtaja / Satakunnan maakuntauudistuksen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE)
lausunnon jättäneiden jäsenkuntien hallitukset
perusterveydenhuollon yksikkö /Ari Salmela

hallintoylihoitaja Paula Asikainen
puh. 02 627 7783, 044 707 7783
sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi
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l JOHDANTO

Käsillä on yhteenveto-osa Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iärjestämissuunnitelmasta vuoteen

2017+. Järiestämissuunnitelma perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (Terveydenhuoltotaki 1326/2010,

Asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ia erikoissairaanhoidon iäriestärnissopimus 337/2011) ja

Kuntaliiton vleiskirieeseen 21/80/2011. Suunnitelma ottaa huomioon valmistelussa olevan sote- ia maakun-

tauudistuksen vaatimukset mm. sosiaalitoimen ja tukipalveluiden osalta. Uudistus tulee toteutuessaan vai-

kuttamaan palveluiden järjestämiseen ja organisaatioiden asemaan tavalla, jota ei vielä tiedetä.

Alueellista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa voidaan tarkastella käynnissä olevan valtakunnallisen

uudistuksen edeltäjänä terveydenhuollon järjestämisen osalta. Sosiaali-ja terveysministeriöstä (STM) saatu-

jen tiedonantojen mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimis- ja seurantavelvoitteet ovat

väistyvää lainsäädäntöä ja maakunta vastaa vuodesta 2020 alkaen myös järjestämisen toimeenpanon seu-

rannasta mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta perustettaville maakunnille

1.1.2020 alkaen. Satakunnan sote-ja alueuudistuksen esivalmistelu on käynnissä Satakuntaliitossa (lisätietoja

mm. www.satakunta2019.fi).

Terveydenhuoltolain § 34 mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.

Satakunnan väestö, väestön hyvinvointi ja terveys, nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä niitä tuottava

henkilöstö on kuvattu Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iänestämissuunnitelmassa vuoteen 2017+,

sote-ja alueuudistuksen esivalmistelun yhteydessä laaditussa Nykytilan kuvauksessa ja Tutkimuksissa & ana-

lyyseissa. Asetuksen mukaan tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamises-

ta alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksi-

köiden kesken, kuten myös kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteis-

ta ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen

kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosi-

aalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. (Laki terveydenhuoltolain 32 ia

34 §:n muuttamisesta 914/2012.) Valmistelussa olevassa maakunta-ja sote-lainsäädännössä on L^k[iosiaalt

ja terveydenhuollon järjestämisestä, iohon on kirjattu THLn 32 §:ssä määriteltyä terveydenhuollon järjestä-

missuunnitelman sisältöä. Molemmissa laeissa korostuu asiakkaan palvelujen kokonaisuus ja toimivat hoito-

ja palveluketjut sekä integraatio erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Käsillä oleva terveydenhuollon päivitetty järjestämissuunnitelma ottaa huomioon Satakunnan alueellisen

Porin kaupungin johdolla laaditun Satakunnan alueen hyvinvointipalveluien järjestämissuunnitelman vuoteen

2016+ ia Satakunnan sote- ia maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen II Luonnoksen toimintasuunnitel-

maksi, versio 0.5. Järiestämissuunnitelman päivitvksessä on otettu huomioon valmistelussa oleva maakunta-

ia sote-lainsäädäntö, Hallituksen linjaukset- Maakunta- ia sote-uudistus, maakunta-ja sote-valmistelua kos-

keva tilasto ja indikaattorityö (KUVA-indikaattorit), STM:n Kärkihankkeet ia säädösvalmistelu sekä Satakun-

nan maakunta- ia soteuudistuksen linjaukset.

Toimeksiannon suunnitelman päivitykselle antoi Satasoten ohjausryhmä. Ohjausryhmä antoi rakennetyö-

ryhmän tehtäväksi päivittää Satakunnan alueen hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelma vuoteen

2016+. Satasoten johtoryhmä linjasi, että päivitystyössä tulee olla selkeästi asiakasnäkökulma ja sitä tehdään

Satasote projektin rinnalla.

Järjestämissuunnitelman osa-alueet ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vastaanottopalvelut ja nii-

den järjestäminen, keskitetyt sote-päivystyspalvelut, keskitetyt erikoissairaanhoidon palvelut, lääkinnällinen

kuntoutus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vanhusten hoito-ja hoivapalvelut, vammaisten ja vajaakun-

toisten palvelut, aikuissosiaalityön palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, sairaanhoidolliset tukipalvelut,

tutkimus-, kehittämis-ja innovaatiotoiminta ja muut yhteiset tukipalvelut. Palvelujen järjestämisen lähtökoh-



tänä on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kunkin osa-alueen suunnitelmassa palvelu-

jen kehittämisen tavoitteina ovat asiakaslähtöiset sote-palvelut, alueellinen integraatio (hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen rakenteet), hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kuntien välisenä yh-

teistyönä sekä digitaalisten palveluiden ja sähköisen asioinnin lisääminen. Kullekin osa-alueelle on määritelty

seurantaindikaattoritja mittarit.

Satasoten rakennetyöryhmän alaryhmän kokoonpano

Asikainen Paula, hallintoylihoitaja (pj)
Hohtari Saila, aikuis-ja perhetyön päällikkö
Kuokka Eija, perusturvajohtaja (2016 loppuun)
Lehtonen Katja, perusturvajohtaja (2017 alkaen)

Mäkipää Kalevi, perusturvajohtaja

Nordlund-Luoma Kati, perusturvajohtaja

Oksa Jaana, johtava hoitaja

Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja

Piirala Kristiina, perustun/ajohtaja

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Rauma

Kokemäki

Säkylä (myöh. Eura)
Nakkila
Harjavallan tky
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Huittinen

Raportin päivitys ja tilastot: Kuusisto Anne, sovellusasiantuntija, FT (tiedonhallinnan erityispätevyys), SATSHP

Järjestämissuunnitelman päivityksen alatyöryhmä on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Ryhmä

on laatinut asiakirjan ja käyttänyt laajasti sote-asiantuntijoita.



2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Tl LASTOJEN NÄKÖKULMASTA

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iäriestämissuunnitelma vuoteen 2017+ ottaa huomioon kuntien

hyvinvointikertomukset ia Satakunnan alueellisen Porin kaupungin johdolla laaditun Satakunnan alueen hy-

vinvointipalveluien iärjestämissuunnitelman vuoteen 2016+. Satakunnan väestö, väestön hyvinvointi ja ter-

veys, nykyiset sosiaali-ja terveyspalvelut, sekä niitä tuottava henkilöstö on kuvattu yksityiskohtaisemmin Sata-

kunnan alueen hyvinvointipalveluiden iärjestämissuunnitelmassa vuoteen 2017+ja mm. Satakunnan alue-ja

sote-uudistuksen esivalmistelun puitteissa laaditussa Nykytilan kuvauksessa ia Tutkimuksissa & analyyseissa.

Suunnitelmassa huomioidaan Satakunnan maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportti ia STM:n sote-

uudistuksen tiiastokoonti.

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä kuvataan lisäksi mm. THLn Asiantuntiia-

aryiossisekä useissa muissa määrävälein julkaistavissa tilastoraporteissa, kuten Työ- ia elinkeinoministeriön

työllisyyskatsaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) TEA-viisari ia sosiaali- ia tervevdenhuollon tarve-

vakioidut menot -julkaisu.

2.1 Satakunnan väestö

Satakunnan tilanne

Satakunnan maakunnan muodostaa 17 jäsenkuntaa, joiden asukasmäärä 31.12.2016 oli 221 740. Väestö

vanhenee ja vähenee. Muutos % vuosina 2015-2040 oli -4,4 (v.2040 asukasmäärä 213894). Ulkomaalais-

ten määrä on kasvanut. Satakunnassa puhuttiin 87 eri kieltä. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde oli

maan keskiarvoa korkeampi. Huoltosuhteessa oli eroja ja työikäisten määrän väheneminen oli erilaista eri

kunnissa. Väestöllisen huoltosuhteen epäedullinen kehitys oli voimakkainta pohjoisessa osassa. Väestön

elinolot, terveyserot ja sairastavuus poikkesivat alueellisesti ja väestöryhmittäin. Maakunnan pohjois- ja

keskiosassa oli tunnistettavissa kriisikuntia. Työttömyys, erityisesti rakenne- ja nuorisotyöttömyys, olivat

kasvussa. Satakunnan sote-nettokustannukset asukasta kohti olivat korkeammat kuin koko maassa ja

vaihtelevat kuntien ja alueiden välillä. Kustannukset olivat korkeimmat pohjoisella alueella.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iäriestämissuunnitelma vuoteen 2017+

2.2 Sosiaali-ja terveyspalvelut Satakunnassa

Satakunnan maakunnan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Linjaukset:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että väestön elinolot

poikkeavat maakunnassa alueellisesti ja väestöryhmittäin.

Työttömyyden, erityisesti rakenne- ja nuorisotyöttömyyden, kasvua tulisi ehkäistä ja väestön työllis-

tyrnistä edistäviä toimia pitäisi lisätä. Työnteko pitäisi olla kannattavaa.

Ennaltaehkäisevä työ.



2.3 Julkiset sosiaali-ja terveydenhuollon menot Satakunnassa

Satakunnan tilanne

Satakunnan sote-rahoituksen taso tulee sote-uudistuksen yhteydessä laskemaan asukasta kohden, ja

viittaa palvelujärjestelmän sopeuttamistarpeisiin (lähde: THL)
Sote-nettomenojen kasvua pitää hillitä ja sosiaalista eriarvoisuutta pitää vähentää maakunnassa, koska

väestöllisessä huoltosuhteessa oli eroja ja työikäisten määrän väheneminen oli erilaista eri kunnissa.

Satakunnan sote nettokustannukset asukasta kohti olivat korkeammat kuin koko maassa ja ne vaihteli-

vat kuntien ja alueiden välillä. Kustannukset olivat korkeimmat pohjoisella alueella.

Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohti suhteutettuna olivat koko maata alhai-

semmat. Sosiaali-ja terveydenhuollon kustannusten alueellisten erojen syitä pitää selvittää.

Tarvevakioidut menot eivät kerro mitään sote-palveluiden laadusta tai saatavuudesta. Kuntien, joiden

tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta merkittävästi, tulisi tarkastella tähän vaikuttavia

tekijöitä, kuten asiakastyytyväisyyttä sekä palvelujen tehokkuutta, saatavuutta ja riittävyyttä.

Palveluketjukohtaiset kustannukset (SITRA-tietopaketit) tulee laskea.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iäriestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan arvioida mm. kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen pohjalta.

THLn uusin tilastojulkistus koskee vuotta 2016. Kuntavertailussa on käytetty tarvevakiointia, joka kertoo

palveluihin käytetyistä menoista suhteessa väestön palvelutarpeeseen. Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsen-

kunnat ovat taulukossa l ylhäältä halvimmasta alas kalleimpaan, suhteutettuna palvelutarpeeseen. Alle puolet

Satakunnan kunnista toteuttaa sote-palvelut halvemmalla kuin maassa keskimäärin.

Taulukko l. Sosiaali-ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot Satakunnassa vuonna 2016. Lähde: THL/ak

Kunta

Huittinen

Ulvila

Merikarvia

Pori
Kankaanpää

Siikainen

Eura

Valtakunnallinen keskiarvo

Kai-via

Rauma

Nakkila

Pomarkku

Säkylä
Jänujärvi

Kokemäki

Harjavalta

Honkajoki

Eurajoki

Nettomenot

€/asukas

3164
2875
3852
3148
3260
3750
3227

3713
3146
3289
3942
3451
3795
3808
3913
3773
3314

Tarvekcrroin

1,11

0,98

1,3

1,05

1,07

1,23

1,06

1,00

1,21

1,01

1,05

1,23

1,07

1,15

1,15

1,14

1,1

0,92

Tarvevakioidut

menot, indeksi

93
96
97
98
99
99
99
100
101
102
102
105
105
108
108
112
112
117

Valtakunnallinen

sijaluku (295 kuntaa)

48.

83.

103.

114.

143.

148.

152.

169.

192.

198.

227.

236.

255.

256.

266.

267.

278.



Pelkästään terveydenhuoltomenoja tarkasteltaessa, järjestys poikkeaa edellisestä. Tämä selittyy sosiaali- ja

terveydenhuollon erilaisilla painotuksilla esim. ikäihmisten asumis-ja laitospalvelujen välillä. Myös erikoissai-

raanhoidon osuudessa terveydenhuoltomenoista on kuntakohtaisia eroja. Terveyspalveluiden käyttöön vai-

kutiavat ainakin ikärakenne, sairastavuus, palveluiden saatavuus ja tarjonta sekä paikallinen toimintakutttuuri.

Satakunnan kuntien terveydenhuollon menot muodostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

menoista. Erikoissairaanhoidon osuus on kasvanut 51 % ja perusterveydenhuollon osuus 22 % vuosina 2006-

2016. Trendiviivat ennustavat kahden seuraavan vuoden kustannusten kehitystä.

Terveydenhuollon asukaskohtaiset
nettokustannukset Satakunnassa

2006 - 2016

500 —l

20162006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

—»—Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, € / asukas

-9- Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset,€/ asukas

— Lin. (Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, € /asukas)

Un. (Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset,€/ asukas)

—Un. (Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset, € /asukas)

— Lin. (Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset, € /asukas)

Kuva 3. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asukaskohtaiset nettokustannukset vuosina 2006-

2016 Satakunnassa. Lähde: THL/ak

Kun tarkastelua laajennetaan myös sosiaalihuoltoon, voidaan todeta, että kuntien sosiaalitoimen asukaskoh-

taiset nettokustannukset ovat kasvaneet 10 vuodessa (+ 36 %) ja terveystoimen nettokustannukset (+ 41 %).

Sosiaati- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokustannukset
Satakunnassa

2006-2016

2009 2010 2011 20P 2013 2014 2015

—*—S()^u.ilttt)nnirin.)nin'Hf>lLivtlii)ui\IJUHukw(,diH).i/.iwk.n

—fr-Terve y»loimtnn.innpttok.'iytt01cu<ktjnnuk?t,eu> o.i/.isukai

— «l in (Smifi.tlitoi nunnan n<lttokäyttnkint.innnk'ipt, euroa / nwk*\ }

— Iin. (Tvfvi'y»(yi«inn<)n tivltvluyUvkuitdnnuk.ict, cuioa / ^tulu»)

•—-Un. (Terveystoimi n Mn nettokayttökustannukset. euroa / asulus)

Kuva 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuosina 2006-2016 Satakunnassa. Lähde: THL/ak



Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi asukasta kohti on ollut Satakunnassa koko maan arvoa

(100) alhaisempi seurantajaksolla (2011-2015).

Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi

(ind. 3139); KOKO MAA = 100
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Kuva 5. Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi (ind. 3139); koko maa = 100. Lähde: THL/ak

Sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa SATSHP:n tuottavuus on kehittynyt myönteisesti (indeksi 100-112) ja

ollen keskiarvon yläpuolella kaikkien sairaanhoitopiirien vertailussa 2016.

Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus
2016, sairaanhoitopiirien keskimääräinen
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Kuva 6. Sairaanhoitopiirien tuottavuus. Lähde: THL/ak



3 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Satakunnan tilanne

Satakunnan maakunnan väestön sairastavuudessa oli suuria kuntakohtaisia eroja ja sairastavuus oli II-

sääntynyt 2010-2015. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuudet olivat hieman

lisääntyneet 2013-2015. Monissa kunnissa diabetesta, sydämen vajaatoimintaa ja verenpainetautia sai-

rastavien osuudet olivat koko maata suuremmat. Diabeteksen osalta Satakunnan tilanne oli maan keski-

tasoa, mutta erityisesti nuorten kohdalla tilanne oli huolestuttava. Syövät lisääntyvät maakunnassa vuo-

teen 2030 mennessä. Menetettyjen elinvuosien määrän arvio (PYLL-indeksi) oli Satakunnassa (7520)kor-

keampi kuin Suomessa keskimäärin (6754) vuosina 2011-2014. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

haasteita maakunnassa olivat tapaturmat, lihavuus, tupakointi, vähäinen liikunta, asuinympäristön turvat-

tomuus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisessa johtamisessa on Satakunnassa kehitettävää.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden jänestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvataan Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden jänestämissuunnitel-

massa vuoteen 2017+ ia STM:n sote-uudistuksen tilastokoonnissa.

Taulukko 2. Kansantaudit sairausr/hmittäin vuonna 2015 Satakunnassa (KOKO MAA = 100). Lähde: THL/ak

|Alue Kansantauti- [Diabetes

indeksi 2015

Verenpainetauti [Sepelvaltimotauti

Lähde: Kelasto-raportit | Kela/Tilasto-jatletovarastoryhmä/tilastot@kela.fi/NIT083A (2.1L2016/AK)
on merkitty kunnittain ne sairaudet, joissa indeksi on £ 2 pistettä kuin koko maan keskiarvo.

Keltaisella on merkitty ne sairaudet, joissa indeksi on +/- 2 pistettä verrattuna koko maan keskiarvoon.

on merkitty ne sairaudet, joissa indeksi on > 2 pistettä yli maan keskiarvon.
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Linjaukset:
Maakunta valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot on määriteltävä, maakunnan ja kuntien roolit on

selkiytettävä ja yhteistyötä on tiivistettävä lainsäädännön mukaisesti.

Laaditaan terveyden edistämisen ohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot.

Terveydenedistämisaktiivisuutta tulee lisätä. Tulevaisuudessa kunnat saavat kannustinrahaa asukkai-

den hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Syöpiä ja kroonisia sairauksia on ennaltaehkäistävä ja hoitomahdollisuudet on turvattava.

Terveellisiä elämäntapoja ja elintapaohjausta on lisättävä liikunnan lisäämiseksi, tupakoinnin, lihavuu-

den ja makeisten syönnin vähentämiseksi.

Resursseja suunnataan niille alueille, missä kuolleisuus ja tuloryhmien välinen eriarvoisuus on suurinta.

Asuinympäristön turvallisuuteen tähtääviin keinoihin on panostettava ja kotona tapahtuvien tapatur-

mia on ennaltaehkäistävä erityisesti kaatumis-ja putoamistapaturmien osalta.

Maakunnan tulisi tukea 65 vuotta täyttäneiden kausi-influenssa rokotuskattavuuden parantamista.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää 1.1.2020 alkaen Mittari/indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Maakunnan asukkaat pääsevät tasavertaiseksi osallisiksi hyvinvoinnin ja terveyden

edistämistyöstä. Painopisteet valitaan väestöindikaattorien ja tarpeiden mukaisesti.

Maakunnan väestön hyvinvoinnin tukeminen ja kuntien yhtenäiset käytännöt. Nou-

datetaan STM:n laatusuosituksen hyviä käytäntöjä: ten/eelliset elämäntavat ja elin-

tapaohjaus mm. ten/eellinen ravitsemus ja terveyttä edistävä liikunta. Ennaltaeh-

käistään syöpiä ja kroonisia sairauksia.

Resursseja suunnataan niille alueille, missä sairastavuus, kuolleisuus ja tuloryhmien

välinen eriarvoisuus on suurinta alueellisen eriarvoisuuden kaventamiseksi.

Asuinympäristön turvallisuuteen tähtääviin keinoihin panostaminen ja kotona ta-

pahtuvien tapaturmien ennaltaehkäiseminen.

Sotkanet (ind. 184,

243,1799-1803,

3037, 3113, 3958,

4334)
Kelan sairastavuus-

ja kansantauti-

indeksit, ikävakioitu

"Menetetyt elin-

vuodet (PYLL)ikä-
välillä 0-80 vuotta/
100 000 asukasta"

Alueellinen integraatio (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostetaan kansansairauksien ehkäisystä

alueiden vetovoimaisuutta ja hyvinvointia edistävälle tasolle. Otetaan eri tahot (so-

siaali-, terveys-, kulttuuri-, elinkeino-, työvoima-, kaavoitus-ja ympäristöterveyden-

huolto, jne.) ja 3. sektori mukaan suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Maakunnan ja kuntien on välttämätöntä luoda poikkihallinnolliset hyte-rakenteet

(organisaatio, roolit ja tehtävät) ja yhteistyömallit hyvinvointistrategian toimeenpa-

noa varten. Nimetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Maakunta valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen yhdessä maakuntaan

kuuluvien kuntien kanssa osaksi kuntien toimintojen suunnittelua ja seurantaa.

Kunnat laativat kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset (mielellään sähköinen).

Sotkanet

(ind.4072, 4092)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kuntien välisenä yhteistyönä

Maakunta tukee ja ohjaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämä

edellyttää riittävää osaamista ja henkilöstöresursointia.

Laaditaan terveyden edistämisen ohjelma maakunnallisen hyte-tiedon pohjalta

Nostetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvostus kunnallisessa strategises-

sa päätöksenteossa ja edistetään hyte-johtamista.

Sovitaan yhteiset mittarit ja indikaattorit hyte-seurantaan (THL).

Elintapoihin liittyvien riskien vähentäminen.

Sotkanet

(ind.3069, 4541)
Aikuisten terveys-,

hyvinvointi-ja pal-

velututkimuksen

(ATH) tunnusluvut

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen
Digitalisaation hyödyntäminen hoidossa, sairauksien ehkäisyssä Ja seurannassa.
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4 VASTAANOTTOPALVELUT JA NIIDEN JÄRJESTÄMINEN (ml. muu peruster-

veydenhuolto)

Perusterveydenhuollon järjestämisestä ja muista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista palveluista vastaavat

kunnat. Kansanterveyslaki sisältää määräykset terveydenhuollon järjestämisessä.

4.1 Vastaanottopalvelujen saatavuus (hoitoon pääsy) ja käyttö

Satakunnan tilanne

Kuntakohtaisia luotettavia mittareita hoidon saatavuudesta (hoitoon pääsystä) ei ollut. Hoidon saata-

vuus tilastot on saatava ajan tasalle, jotta palveluntuottajien välisiä vertailuja voidaan tehdä. Kehitettä-

vää on sekä tietojärjestelmien käytettävyydessä että kirjaamiskäytännöissä. THLn tilastojen mukaan
hoitoonpääsy kriteerit eivät täyttyneet. Satakunnan alueen johtavilta tk-lääkäreiltä saatujen tietojen

mukaan maakunnassa hoitoon päästiin määräajassa, mutta maakunnan eri alueiden välillä oli suuria

eroja lääkärin vastaanotolle pääsyssä. Kaikkien toimipisteiden osalta tietoa ei ollut saatavilla.

Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrät vaihtelivat. Niitä oli suhteessa enemmän kuin koko

maassa, mutta muita kuin lääkärikäyntejä oli vähemmän. Lääkärikäynnit lisääntyivät, hoitajakäynnit
vähenivät ja pete työterveyskäyntejä oli enemmän kuin keskimäärin muualla maassa.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iäriestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Hoitoonpääsvn määräalat:
Terveyskeskus

• Kiireettömät tapaukset hoidetaan kunnallisissa terveyskeskuksissa.

• Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.
Käyntiaika

• Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteyden-
otosta.

Hoitoonpääsy

• Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan
ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta.

• Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon
tarpeen arvioinnista. Lähde: http://stm.fi/hoitotakuu

Satakunnan alueen johtaville terveyskeskuslääkäreille tehdyn kyselyn mukaan toukokuussa 2017 keskimää-

räinen jonotusaika terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle Satakunnassa oli 12,1 päivää ja 12,3

päivää tammikuusta elokuuhun 2017.

Hoitoonpääsy/jonotusaika (pv) tk-lääkärin
kiireettömälle vastaanotolle
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Kuva 7. Hoitoonpääsytk-lääkärin kiireettömälle vastaanotolle.
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Linjaukset:

Paljon palveluja käyttäville annetaan ohjausta ja tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arvio ja asiakas-

suunnitelma.

Vastaanottopalveluja järjestettäessä tulee selvittää syyt maakunnan eri osien välisiin eroihin

Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon seuraavaa:

Lääkärin vastaanottopisteitä oli Satakunnassa enemmän kuin maassa keskimäärin. Lääkärin potilasmää-

rä/1000 as. oli suurempi kuin koko maassa ja vaihteli kunnittain -^ selvitettävä

Kaikissa Satakunnan kunnissa lääkärien ja hoitotyöntekijöiden henkilöstömitoitukset toteutetaan asiak-

kaan tarpeiden mukaisesti.

4.2 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitojaksot ja kotisairaala

Satakunnan tilanne

Keskimääräinen hoitoaika oli lyhentynyt 2010-2015, mutta vaihteli kuitenkin eri osissa maakuntaa. Seu-

rantajaksolla perusterveydenhuollon vuodeosaston keskimääräiset hoitojaksot olivat pisimmät Eurassa,

Kokemäellä, Porissa, Raumalla ja Säkylässä. Tilastoinnista johtuen Porin hoitojaksot poikkeavat 2014 ja
2015.

Kotisairaalapalveluja on tarjolla Satakunnassa kaikissa kunnisssa. Huittisissa kotiutustiimi hoitaa

kotisairaalan tehtävät.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iärjestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Linjaukset:
Maakunnan eri osissa keskimääräiset hoitojaksot poikkesivat toisistaan. Tulee selvittää tk-

vuodeosastojen profiilia, lisätä avohoitopainotteisuutta ja kotiin annettavia palveluja kansallisten lin-

jausten mukaisesti. Jatketaan kotisairaalatoiminnan kehittämistä.

4.3 Suun terveydenhuolto

Linjaukset:

Suun terveydenhuollon palveluja järjestettäessä huomioitava, että maakunnan eri osissa hoitoon

pääsy, odotusajatja käynnit poikkesivat toisistaan.

Palvelujen järjestämisessä asiakkaan valinnan vapautta voidaan lisätä valtakunnallisten linjausten

mukaisesti.

Kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsyä nopeutetaan Eurassa ja Porin petussa.

4.4 Työten/eyshuoltopalvelut

Linjaukset:
Maakunta järjestää 1.1.2020 työterveyshuollon ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. Tavoittee-

na on työterveyshuollon integraatio perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden

ja kuntoutuksen palvelukokonaisuudessa.

Satakunnan maakunnassa on ratkaistava, miten työterveyshuoltopalvelut järjestetään (itse tai yhdessä

toisen julkissektorin työnantajan kanssa). Ensinnäkin, jokaisen työnantajan on työterveyshuoltolain no-

jolla järjestettävä työterveyshuolto työntekijöilleen. Maakuntauudistuksessa tämä tulee koskemaan se-

ka maakuntaa että kuntia työnantajan ominaisuudessa. Toiseksi, terveydenhuoltolaissa säädetään kun-

non velvollisuudesta järjestää työterveyshuollon tarjolla olo kunnan alueella sijaitsevien työpaikkojen

työntekijöille, alueen yrittäjille Ja muille omaa työtään tekeville.
Suunnittelun apuna voidaan käyttää Tietopohja-maakunnallisen työterveyshuollon suunnitteluun

Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palaut-

tamisessa.
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VASTAANOTTOPALVELUJEN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1,2020 Mittari / indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Varmistetaan vastaanottopalveluiden tasavertainen saatavuus maakun-

nassa.

Lisätään kansalaisten valinnanvapautta (esim. asiakasseteli ja henkilö-

kohtainen budjetti) tasavertaisen hoidon saatavuuden varmistamiseksi.

Vahvistetaan perustason palveluita sote-keskuksessa (esim. tk-lääkäri-,

hoitaja- ja erityistyöntekijöiden vastaanotot) Ja kehitetään laajan palve-

lun sote-keskuksia.

Asiakas on osallisena hoidon/palvelun suunnittelussa suunnitteluun

(esim. hoitoketjut, palvelut, strategiat).

Paljon palveluja käyttävät saavat palveluohjausta ja heille tehdään laaja-
alainen palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma.

Lisätään avopainotteisuutta ja kotiin annettavia palveluita (24/7).

Laadukkaan palvelun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen.

Suun terveydenhuollon asiakas-

tyytyväisyys: palvelun toteutu-

minen kohtuullisessa ajassa,

kohtaaminen asiakaspalvelussa,

palvelun hyödyllisyys

Alueellinen integraatio

Tavoitteena on oikea-aikainen hoitoon pääsyjä yhtenäinen vastaanotto-

palvelujen pääsyjä saatavuus maakunnan alueella. Luodaan palveluver-

kosto ja henkilöstömitoitus suhteessa asiakkaiden palvelujen tarpee-

seen.

Palveluja tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat sekä 3. sektori

sote-palvelukokonaisuudessa.

Työterveyshuoltopalvelut integroituvat perusterveydenhuollon, erikois-

sairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palvelukokonaisuu-

dessa. Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus t/ökyvyn

arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa.

Varmistetaan asiakastietojen yhteiskäyttöisyys. Terveys- ja hoitosuunni-

telma (Kanta) otetaan eri organisaatioiden yhteiseen käyttöön. Sen laa-

timiseen osallistuvat potilaan lisäksi kaikki hoitavat tahot.

Selvitetään vuodeosastojen profiileja ja rooleja osana palvelujärjestel-

maa.

Yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja mittarit. Saatetaan hoidon saata-

vuus tilastot ajan tasalle hoitoonpääsyn ja jonotusaikojen tilastoinnin

parantamiseksi.

Avohilmo (THL): Hoitoonpääsy
kiireettömään sairaanhoitoon

perusterveydenhuollon avosai-

raanhoidon vastaanotol-

la/Hoitoonpääsy yhteydenotos-

ta 3 viikon kuluessa hammas-

lääkäriin
Sotkanet (ind. 1553, 1556,

2389-2397, 2403, 3056, 4123,

4125,4129)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vastaanottopalveluissa

Mahdollistetaan kaikille kohderyhmiin kuuluville seulontoihin (rinta- ja
kohdunkaulaosan syövät) osallistuminen ja kannustetaan osallistumaan.

Syöpä rekisteri: Papa-seulonnat,
mammografia-seulonnat

Digitaalisten omahoito-ja seurantapalvelujen kehittäminen ja lisääminen

Otetaan käyttöön esim. omahoito-ja seurantapalvelut.

Sähköisen asioinnin kehittäminen Ja lisääminen tasa verta isesti
Otetaan käyttöön esim. etäkonsultaatiotja etälääkäripalvelut. Yhtenäis-

tetään sähköisen asioinnin kirjaamista.

Avohilmo (THL): Sähköiset asi-
oinnit (Digitaalisten palvelujen
osuus)
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5 KESKITETiTSOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PÄIWST/SPALVELUT

Valtioneuvoston päivystysasetuksen mukaan ympärivuorokautinen päivystyshoito on järjestettävä peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä. Kiireellistä hoitoa järjestetään päiväsaikaan ter-

veyskeskuksissa. Päivystyshoito tarkoittaa yleisesti alle 24 tunnin kuluessa yhteydenotosta annettavaa arvi-

ointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista.

Siksi sitä tarvitaan kaikkina vuorokauden alkoina. Kiireellistä vastaanottotoimintaa voi olla perusterveyden-

huollon vastaanottona tai yhteispäivystyksen yhteydessä.

Taulukkoa. Päivystyspalvelujen järjestäminen Satakunnassa 2018+

Toimija

Ensihoito

Erikoissairaan-

hoidon

päivystys

Perusterveyden-

huollon

päivystys

Psykiatrinen
päivystys
Päihtyneiden

päivystys
/selviämiasema

Sairaala-

päivystykset
(esh, pth)

Sosiaalipäivystys

Suun tervey-

denhuollon

päivystys -

esh-tasoinen

Suun tervey-

denhuollon
päivystys -

pth-tasoinen

Ympärivuoro-

kautinen

päivystys (24/7)
112/Satks
(Eura, Huittinen,

Rauma, Säkylä,

Posa, Pori HA)
Satks/

yhteispäivystys

Satks/

yhteispäivystys

Satks/
yhteispäivystys
Satks/

yhteispäivystys,
Selma

K-pää klo: 16-22

112
Satakunnan

sosiaalipäivystys

Satks/

yhteispäivystys
(Ksthkyyöai-
kaanVSSHP)

Satks/

yhteispäivystys

Viikonloppu-ja
ilta päivystys

112/Satks (Eura,
Huittinen, Rauma,

Säkylä, Posa, Pori

YTA)
Satks/
yhteispäivystys

Satks/
yhteispäivystys

Satks/
yhteispäivystys
Satks/

yhteispäivystys,
Selma

K-pää klo: 8-22

112
Satakunnan

sosiaalipäivystys

Satks/

yhteispäivystys

Satks/

yhteispäivystys

Yksiköiden oma "päivystys"

112 / Satks (Eura, Huittinen, Rauma, Sakylä, Posa, Pori YTA) Rauman
tk:ssa ja K-pään tk:ssa l hoitotason ambulanssi. Porin petun oma tk

ark. klo: 8-16)

Euran, Rauman ja Porin tk:t ark. klo: 8-16

Euran tk ark. klo 8-16, Rauman tk ark. klo: 7.30-22, Huittisten tk ark.

klo: 8-16, Säkylän tk ark. klo: 8-16, päivystys ma ja arkipyhien jälkeisinä
arkipäivinä 8-18, muina arkipäivinä 8-17), K-paä tk klo: 8-22, sh päivys-

tysvo klo: 8-22 joka pv, päivystävän reseptihoitajan vaja satunnaisesti
vkl klo: 8-22, kotisairaala klo: 7-22, jäsenkunnissa sh klo: 8-16 ark.,

Ksthky ark. klo: 8-21 ja Porin petun tk ark. klo: 8-16.

Euran tk ark. klo 8-16, Porin petun tk ark. klo: 8-16

Euran tk ark. klo 8-16, Rauman tk tarv kiirevo, Huittisten tk klo: 8-16,

Ksthky kiire vo ark. klo: 8-21 ja osasto tarv, Porin petun tk ark. klo: 8-

16.

Euran tk vuodeosasto, Rauma la kierrot sis ja kir, Huittisten tk, K-pää

klo: 8-22, Ksthkytk-sairaala 24/7, Porin petun sairaalapalveluiden

päivystävä lääkäri ma-pe klo: 15-21 sekä vkl ja arkipyhisin klo: 9-21

Euran, Huittisten, Rauman, Säkylän, K-pään, Ksthkytk:tja Porin ^TA

alueen sos.päivystys ma-pe klo: 8-16. Virka-ajan ulkopuolella arkisin

klo: 16-08, vkl ja arkipyhisin 24 h Porin hallinnoimana koko Satakunnan
alueella korkean kynnyksen palveluna

Euran tk ark. klo: 8-14.30, Porin petun hammashoitolat ma-pe klo: 8-

16, (Rauma: 7YKS), (Säkylä: yöaikaan VSSHP)

Euran tk ark. klo 8-14.30), Huittisten tk ja Vampulan ta, Rauman tk kiire

vo ark. 8-16, Satks ad 21 ark ja Juhlapyhät, vkl ja yöt TYKS, Säkylän tk
yöaikaan VSSHP, K-päa tk ark. klo: 8-16, Ksthky virka-aikana kuntien

terveysasemilla, Porin petun hammashoitolat ma-pe klo: 8-16.

Lähde: Kysely Satakunnan johtaville tk-lääkäreille 16.11.2017/ak

Linjaukset:

Tehostetaan iltapäivä-ja ilta-aikojen kiirevastaanottotoimintaa erityisesti Porin alueella.

Tietojärjestelmiin kirjattujen tietojen tulee olla hoitavien yksiköiden käytettävissä oikea-aikaisesti.
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5.1 Ensihoito

Ensihoitopalvelunjärjestämisvastuu on Satakunnan sairaanhoitopiirillä. Ensihoitopalvelu sisältää hätäkeskuk-

sen valittamat ensihoitotehtävät potilaan luona sekä kuljetuksen hoitoon tarvittaessa. Ensihoitopalveluun

kuuluvat myös kiireelliset hoitolaitosten väliset suunnittelemattomat potilassiirrot. Ensihoitopalvelun lakisää-

teisiä tehtäviä ovat myös mm. varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, kenttäjohtotoiminta ja vi-

ranomaisyhteistyö mm. turvallisuussuunnittelussa, varautumisessa ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden var-

mistamisessa. Ensihoitopalvelua tuottavat Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan pelastuslaitos (myös

suuri osa ensivastetoiminnasta) sekä yksityiset palveluntuottajat. Toiminta-alue on koko sairaanhoitopiirin

alue.

Ensihoitopalvelua johtaa ylilääkäri. Satakunnan ensihoitokeskus sijaitsee Satakunnan keskussairaalassa. Ensi-

hoitokeskuksesta käsin toteutetaan kenttäjohtotoimintaa ympäri vuorokauden, lääkäriyksikkötoimintaa sekä

siirtokuljetustoimintaa. Ensihoitokeskuksen alaisuudessa toimivat myös ns. vaativan hoitotason ensihoitoyk-

siköt. (Lähde: yl Vesa Lund 14.5.2018.)

5.2 SOTE-päivystys

Satakunnan keskussairaala on laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala, jossa on erikoissairaanhoi-

don ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys, sosiaalipäivystys sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuol-

lon päivystys.

Sosiaalipäivystys perustuu perustuslakiin, sosiaalihuoltolakiin 1301/2014, ia lastensuojelulakiin 417/2007,

joissa edellytetään valmiutta vastata kiireelliseen avun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaa-

lipäivystys toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen

ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Vastuu sosiaalipäivystyksen järjestämisestä on sillä kunnalla, jonka alueella on ympärivuorokautinen tervey-

denhuollon päivystys. Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäiwstvksen virastotyöajan (ma-pe klo 8-

16) ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että Porin pääpoliisiasemalla sekä Satakunnan keskussairaa-

Iän yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä.

6 KESKITETTT ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT

Erikoissairaanhoidon keskittämistä linjaavassa asetuksessa ja terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa eri-

koissairaanhoidon iärjestämissopimuksessa sovitaan keskussairaalan ja yliopistosairaalan välisestä työnjaos-

ta. Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu TYKS erva sairaanhoidon erityisvastuualueeseen ja Läntiseen syöpä-

keskukseen yhdessä Varsinais-suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa.

Satakunnan erikoissairaanhoidon palveluja tuottavat keskussairaala Porissa, Porin terveyskeskussairaala ja

Rauman aluesairaala. Satakunnan keskussairaala on laajan päivystyksen ja opetussairaala ja tarjoaa ympäri-

vuorokautista yhteispäivystystä 24/7. Sen yhteyteen siirrettään Satasairaala-hankkeessa psykiatrian vastaan-

ottotoiminnot Harjavallan sairaalasta ja Antinkartanon kehitysvammakeskus. Lisäksi Satakunnan keskussai-

raalan yhteyteen perustetaan erityisen vaativan kuntoutuksen osaamiskeskus ja toteutetaan kehitysvam-
maisten asunto-ohjelma.

Satakunnan tilanne

Satakuntalaiset saivat erikoissairaanhoidon palvelut kattavasti ja laadukkaasti omasta maakunnasta. Hoi-

toon pääsy, hoidon saatavuus, laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus olivat melko hyvää tasoa, osin erin-

omaista verrattuna koko maahan. Pisimmät jonot olivat polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen ja kaihi-

leikkaukseen. Maakunnan erikoissairaanhoito painottui vuodeosastohoitoon.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järiestämissuunnitelma vuoteen 2017+
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6.1 Hoitoon pääsyjä hoidon saatavuus erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsy (hoitotakuu) erikoissairaanhoidossa:

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

• Kiireettömässä hoidossa sairaalan tai terveyskeskuksen toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lää-
karin lähetettä.

• Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.

• Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumises-
ta.

• Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa

hoidon tarpeen toteamisesta.

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotia3t) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset Ja eri-
koislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuu-
kaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Lähde httD://stm.fi/hoitotakuu

Linjaukset:
Asiakkaiden oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoito on turvattava (erityisesti polven tai lonkan teko-

nivelleikkaukset ja kaihileikkaukset).
Satakunnan terveyskeskukset laativat luettelon kuntien erikotesairaanhoitona toteutettavista palve-

luista ja niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka vaativat ehdottomasti keskittämistä

Kehitetään etäkonsultaatiomahdollisuuksia.

SATSHP:ssa kaikista käsitellyistä lähetteistä yli lakisääteisen 21 vuorokauden rajan oli käsitelty pienempi osa

kuin sairaanhoitopiirien sairaaloissa keskimäärin.

Lähete käsitelty yli 21 vuorokauden kuluttua lähetteen

saapumisesta (% kaikista käsitellyltä lähetteistä) 1.1.-31.12.2017

Kymenlaakson shp

Länsi-Pohjan shp

KeskhPohjanmaan shp

Helsingin Ja Uudenmaan shp
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sa irc
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Kuva 8. Lähete käsitelty yli 21 vuorokauden kuluttua lähetteen saapumisesta (% kaikista käsitellyistä lähet-

teistä) 1.1-31.12.2017 sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Lähde: THL/ak
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Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien erikoissairaanhoitoa yli puoli vuotta odottaneiden osuus oli pie-

nempi kuin keskimäärin sairaanhoitopiireissä 31.12.2017 ja pienentynyt.

Yli 180 vrk, % hoitoa odottaneet
4,0

1,0

0.0 —
31.12.2013 31.12.20U 31.122015 31.12.2016 31.12.2017

• Sjtjkuinun »llp • SAIRAANHOI IOMIRII

Kuva 9. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja muissa sairaanhoitopii-

reissä. Lähde: THL/ak

6.2 Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus erikoissairaanhoidossa

Yhteenveto tilastoista:

Kun tarkastellaan potilaiden kuolleisuutta 30 päivän kuluessa hoidon aloittamisesta tai leikkauksesta,

Satakunnan keskussairaalassa oli aivo- tai sydäninfarktista johtuvia kuolemia alle maan keskiarvon ja

se sijoittui viiden parhaan sairaalaan joukkoon 2014-2016 (Hoidon vaikuttavuus sairaaloittain ja alu-

eittain Suomessa ia eräissä Euroopan maissa).

Linjaukset:
Palvelun tuottaja vastaa, että potilas-ja asiakasturvallisuus varmistetaan käytännössä Potilas- ia asiakastur-

vallisuusstrategian 2017 - 2021 periaatteilla:

Potilas, asiakas ja läheiset ovat aktiivisia potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittämisessä

Laatu sekä potilas-ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

Turvallisen hoidon, hoivan ja palveluiden edellyttämät voimavarat ja osaaminen on varmistettu

Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja asiakkaita vaaratapahtumilta

Laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen varmistetaan.

7 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Satakunnan tilanne

Satakunnassa perusten/eydenhuollon avohoidon fysioterapian käyntien osuus oli suurempi kuin koko

maassa ja lisääntynyt. Muun erityisterapian ja kuntoutuksen käyntien ja muiden kuin lääkärikäyntien

osuudet olivat pienempiä kuin koko maassa ja kasvaneet. Terveyskeskuksen fysio-, toiminta-, puhe-, ravit-

semusterapian sekä apuvälinepalvelun käyntien määrät olivat lisääntyneet.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iäriestämissuunnitelma vuoteen 2017+
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Kuntoutusta koskeva lainsäädäntö koostuu useista eri aikaan säädetyistä palvelu- ja vakuutusjärjestelmän

laeista (mm. terveydenhuoltolaki). Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus on valtakunnallisesti meneillään

ja siihen liittyvää esitystä valmistellaan. (STM 2017.) Länsi-Suomen erityisvastuualueella on laadittu suosituk-

set osastokuntoutuksen järjestämiseksi. Satakunnan sairaanhoitopiiri järjestää ja ohjaa kuntoutustoimintaa

jäsenkuntiensa alueella sekä ohjaaja valvoo muilta tahoilta ostamiaan kuntoutuspalveluita.

8 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Satakunnan tilanne

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarvetta kuvaavien indikaattorien mukaan maakunnassa yhden

vanhemman perheitä on enemmän, lasten pienituloisuusaste on suurempi kuin koko maassa ja kasvanut.

Tukia saaneiden lapsiperheiden osuus on koko maata pienempi. Suurin osa Satakunnan lapsista kokee

terveydentilansa hyväksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen tulee panostaa erityisesti, koska

monet sitä kuvaavat indikaattorit (koettu terveydentila, ylipainoisuus, raittiiden nuorten osuus,

tupakointi, alkoholi, alle 25-vuotiaiden raskauden keskeytykset, koulukiusaaminen) ovat maakunnassa

koko maata huonompia. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleiden 0-17-vuotiaiden osuudet olivat

pysyneet Satakunnassa samoina 2011-2015 ja olivat suurempia kuin koko maassa. Lasten ja nuorten avo-

hoitokäyntien sekä psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 7-12 -vuotiaiden osuudet olivat maakunnassa

suurempia kuin koko maassa ja lisääntyneet 2014-2015. Lastensuojelulliset toimenpiteet

(lastensuojeluilmoitukset, kodin ulkopuolelle sijoitukset, kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot) ovat

lisääntyneet maakunnassa 2010-2016 ja ovat osin yleisempiä kuin koko maassa. Osassa maakuntaa

lastensuojeluilmoitusten käsittelyä ei ole aloitettu tai ne eivät ole valmistuneet määräajassa.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+

STM:n Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPEssa) ensisijaista on lapsen etu ja oikeudet sekä van-

hemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Peruspalveluja vahvis-

tetaanja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Linjaukset:
Satakunnan lapsiperheet tarvitsevat tukea ja lapsen edun huomioimista.

Maakunnan eri osien välillä on eroavuuksia indikaattoreissa. Panostukset tulevat kohentua oikein.

Lukiolaiset kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin ammattiopistolaiset tai yläasteella olevat.

Yläasteikäiset kokevat itsensä ahdistuneimmiksi ja ammattiopistolaiset ovat ylipainoisempia ja

tupakoivat eniten.

Ammattioppilaitosten opiskelijat tarvitsevat monien eri indikaattorien mukaan sosiaali- ja

terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä ja tukevia toimia (mm. huono terveydentila, ylipaino,

ahdistuneisuus, koulukiusaaminen, tupakointi, päihteet). Elintapaerot alkavat näkyä jo 2. asteella.

Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava, jotta painopiste siirtyy erityispalveluista varhaiseen

tukeen ja peruspalveluiden sujuvuuteen. Valtakunnallisten linjausten mukaista perhekeskusmallia

tulee kehittää maakunnassa.

Kaikille lastensuojelun piirissä oleville laaditaan asiakaspalvelusuunnitelmat. 2016 Satakunnassa asia-

kassuunnitelmia oli tehty vain 49 %:lle asiakkaalle. Asiakkaita oli 2028 ja suunnitelmia oli vain 1002.

Lastensuojelullisia avohoidon tukitoimia tulee entisestään lisätä ja avohoitopainotteisuuteen tulee

panostaa edelleen. Laitossijoitusten sijaan panostetaan lain hengessä läheissijoituksiin. Riittävillä

resursseilla taataan laadukkaat palvelut.

Asiakkaan tarpeisiin kohdentuvilla riittävillä resursseilla ja menetelmillä mahdollistetaan

moniammatillinen yhteistyö ja ammatitaidon ylläpitäminen.
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LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Parannetaan palvelujen oikea-

aikaista saatavuutta siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista

kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tu-

keen ja hoitoon. Palvelut kohdennetaan niihin osiin maakuntaa, jossa

tarve on suurin.

Lapsiperheiden (erityisesti yksinhuoltajaperheet) tukeminen, lasten ja

nuorten hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen.

Asiakkaan osallisuuden huomioiminen. Asiakaspalvelusuunnitelmat

laaditaan kaikille lastensuojelun piirissä oleville. Satakunnassa v. 2016

suunnitelma oli tehty vain joka toiselle lastensuojelun asiakkaalle.

Sotkanet (ind. 74, 228, 423, 1085,

1086,1245,3517, 3519, 3697)
Asiakassuunnitelmien olemassa-

olo (n/%)
Lastensuojelun määräaikojen

seuranta (THL)
Terveyskeskusten asiakaspalaute-

kysely (kohtelu ja asiakaspalvelu,
palvelun hyödyllisyys)

Alueellinen integraatio

Maakunnan eri osien välisen eriarvoisuuden vähentäminen. Matalan

kynnyksen palveluja tulisi olla tasa-arvoisesti saatavilla eri puolilla maa-

kuntaa.

Satakunnan maakunnan perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja

käyttöönotto (mm. neuvolat, perhetyö, varhaiskasvatus, järjestöjen,

seurakuntien ja vertaistuen palvelut, vanhemmuuden ja parisuhteen

tuki, eropalvelut, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajalastenja

perheiden matalan kynnyksen palvelut)

Erityistason palveluiden tuki tuodaan päiväkoteihin, kouluihin ja oppi-

laitoksiin. Uudet jalkautuvat toimintamallit ja konsultaatiopalvelut pe-

rustasolle.

Erityisen vaativan tason palvelujen keskittäminen osaamis-ja tukikes-

kuksiin (OT-keskukset).

Yhtenäiset toiminta-, kirjaamis-, tilastointi-ja raportointikäytännöt.

Sotkanet (ind. 1077, 1078,1081-

1084,1243,1244, 2469, 2483,

2484, 2548,2571-2573, 3563)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tu-

kena. Opiskeluhuolto, tukioppilas-ja tutortoiminta. Tuetaan päiväko-

tien, koulujen ja oppilaitosten arkea. Koulun, työvoima- ja elinkei-

noelämän välinen yhteistyö

Koulu-ja opiskelijaterveydenhuollon tehostuminen ja oppilaiden osalli-

suuden lisääminen terveiden elintapojen ylläpitämisessä ja kohentami-

sessa. Esim. peruskoululaistenja lukiolaisten ahdistuneisuuden vähen-

täminenja ammattikoululaisten ylipainoisuudenja päihteiden käytön
väheneminen. Vaikuttavien ja ennaltaehkäisevien (esim. Lapset pu-

heeksi, nuorisoneuvola) menetelmien käyttö korjaavien (esim. laitossi-

joitukset) sijaan.

Kouluterveyskysely(THL): Koettu
terveydentila, ylipainoisuus, ah-

distuneisuus, raittius, tupakointi,

alkoholi, huumeet, koulukiusaa-

minen, ehkäisymenetelmien käyt-

tö)
Sotkanet (ind. 232, 738, 3893-

3895)

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen
Lisätään matalan kynnyksen saavutettavuutta 24/7, missä sähköisten

etä-ja virtuaalipalvelujen rooli on keskeinen.

Luodaan ja otetaan käyttöön erilaisia virtuaalisia 24/7 saatavilla olevia

palveluja (internet, puhelin, chatti). Esim. www.sekasin.fi - chat nuoril-

le, www.yeesi.fi, www.mielenterveystalo.fi -lapset ja nuoret, Toivo

oma-apuohjelmattraumaattisen kriisin kohdanneille nuorille,

www.nettitypu.net, www.puheet.net-auttavat puhelimet.
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8.1 Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin tila

Raittiiden nuorten osuus 8. ja 9. luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten l. ja 2. vuoden opiskeli-

joista oli Satakunnassa pienempi kuin koko maassa 2017.

Raittius, % vuonna 2017
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Kuva 10. Nuorten raittius, % vuonna 2017. Lähde: THL/ak

8.2 Lastensuojelulljset toimenpiteet

Valtakunnallisesti lastensuojelussa pyritään ennaltaehkäisevillä toimilla välttämään korjaavaa työtä kustan-

nusten hillitsemiseksi ja inhimillisen kärsimyksen välttämiseksi. Lähtökohta on, että kunnan tulee tarjota riit-

tävästi ja oikeanlaisia avohuollon tukitoimia (lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki) ja edistää kuntalaisten hy-

vinvointia kaikille suunnatuilla palveluilla.

Taulukko 4. Lastensuojelulliset toimenpiteet Satakunnassa 2010-2016. Lähde: THL/ak

Lastensuojelulliset toimenpiteet Satakunnassa

Lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä

Lastensuojeluilmoitukset/lapset*

Kodin ulkopuolelle sijoitetut (0-20 -vuotiaat)

Kiireelliset sijoitukset (0-17 -vuotiaat)

Laitossijoitukset (0-20 -vuotiaat)**

Huostaanotot (0-17 -vuotiaat)

2010
3421
2313
693
182
295
410

2014
4044
2425
743
183
304
438

2015
3939
2448
695
145
275
427

2016
4173
2483
729
165
320
428

ilmaisee niiden lasten lukumäärän, joista on vuoden aikana tehty lastensuojeluilmoitus. Yhdestä lapsesta on saatettu tehdä useampi
ilmoitus. Lapsi on lukumäärässä kertaalleen.

"Viimeisin sijoituspaikka on laitos - eli ei vuoden aikana laitoksissa olleet. THLohjeitaa, että maksava kunta ilmoittaa tiedot tilastoi-
hin. Maksava kunta on käytännössä usein juuri kotikunta. Tiedoissa on mukana ne kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret, joi-

den sijoituskustannusta vastaa Satakunta/sen kunnat. Jos ohjeita on luettu, niin mukana on myös niitä lapsia/nuoria joiden sijoitus-

paikka voi olla vaikka Espoossa mutta satakuntalainen kunta vastaa sijoituskustannuksista.
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Lastensuojelun aikarajat:
Lastensuojeluasiana vireille tulleiden palvelutarpeiden arviointien käsittely on

aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta

(Lastensuojelulaki 26 § 3-5 momentti).

Satakunnassa lastensuojeluilmoituksien käsittely oli aloitettu Satakunnassa hitaammin kuin koko maassa.

KOKO MAA
SATAKUNTA

Uh/il
Si kylä

Sukalncn
Rauma

POfi
Ponmkku

Nakkila
Merikarvia
Kokemäki

Karvia
Kankaanpää

limijanri
Huittinen

Honkjlokl
Haijavalla

Curalokl
Eufj

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen
1.10.2017 - 31.3.2018
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• Käullfly atoitcMil yli K Mhfiv kuliiMsa. %

Kuva 11. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 1.10.2017-31.3.2018. Lähde: THL/ak

Lastensuojeluilmoituksien käsittely oli valmistunut Satakunnassa 93,1 %:ssa lakisääteisen 3 kuukauden kulu-

essa. Määräaika ylittyi eniten Säkylässä, Kankaanpäässä ja Kokemäellä.

Lastensuojeluasiana vireille tulleen palvelutarpeen
arvioinnin käsittelyn valmistuminen 1.10.2017 - 31.3.2018
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Kuva 12. Lastensuojeluasiana vireille tulleen palvelutarpeen arvioinnin käsittelyn valmistuminen 1.10.2017-

31.3.2018. Lähde: THL/ak
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Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret

Koko maahan verrattuna sekä perhe- että laitossijoitus olivat Satakunnassa yleisempiä kuin koko maassa.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-20 v. sijoituspaikan
mukaan (%) kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista

lapsista ja nuorista v. 2016 (ind. 1081-1084)
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Kuva 13. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sijoituspaikan mukaan. Lähde: THL/ak

8.3 Lasten, nuorten ja perheiden somatiikanja psykiatrian hoitojaksot ja käynnit

Yhteenveto tilastoista (2014-2015):
Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosaston 0-17 -vuotiaiden potilaiden osuus oli Satakunnassa

suurempi kuin koko maassa ja lisääntynyt.

Lastentautien erikoisalan avohoitokäyntejä vuoden aikana tuhatta 0-14-vuotiasta kohti oli Satakun-

nassa enemmän kuin koko maassa ja ne olivat lisääntyneet.

Lastenpsykiatrian erikoisalan avohoitokäynneillä vuoden aikana hoidettuja potilaita tuhatta 0-12-

vuotiasta ja tuhatta 13-17-vuotiasta kohti oli Satakunnassa enemmän kuin koko maassa ja määrät oli-

vat lisääntyneet.

Psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 0-6-vuotiaiden potilaiden lukumäärät vuodessa tuhatta vastaa-

vanikäisten ryhmää kohti olivat Satakunnassa vastaavia kuin koko maassa, mutta 7-12-vuotiaiden ryh-

massa suurempia kuin koko maassa. Ikäryhmässä 13-1

7-vuotiaat vastaavat suhdeluvut olivat Satakunnassa pienempiä koko maahan verrattuna.
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9 VANHUSTEN HOITO- JA HOIVAPALVELUT

Satakunnan tilanne

Vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta (esim. yksinasuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä) ja vaikut-

tavuutta (esim. kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä) kuvaavat THLn indikaattorit vaihtelivat

maakunnan eri osissa ja kuntien välillä oli eroja. Satakunnassa 75 vuotta täyttäneiden koettu terveydenti-

la ja toimintakyky oli huonompi kuin koko maassa ja he saivat maakunnan eri osissa eriarvoisesti hoito- ja

hoivapalveluja. Maakunnan vanhuspalvelut eivät täytä STM :n laatusuosituksia ja palvelurakenne oli edel-

leen laitospainotteinen. Maakunnan eri osissa kuntakohtaiset erot olivat suuria. Kotona asuvien ja sään-

nöllisen kotihoidon piirissä olevien osuudet olivat koko maata pienemmät. Tavallisessa palveluasumisessa

(henkilökunta paikalla vain päivällä) asuvien osuudet olivat Satakunnassa pienemmät, mutta tehostetussa

palveluasumisessa (henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden) asuvien osuudet olivat suurempia ja van-

hainkodeissa asuvien osuudet samansuuruisia kuin koko maassa. Omaishoidon tuen saajien ja perhehoi-

don osuus oli Satakunnassa suurempi kuin koko maassa. Sairaalahoito ja laitoshoidon hoitojaksoja oli

enemmän kuin koko maassa, samoin erikoissairaanhoidon hoitopäivät olivat lisääntyneet.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Linjaukset:
Erityisesti intensiivistä kotihoitoa saavien asiakkaiden, omaishoitajien ja ikäihmisten perhehoitajien

määrää pitäisi lisätä.
Maakunnan alueella tulisi kehittää kotihoidon sisältöjä, yhtenäistää käytäntöjä ja myöntämiskriteerei-
ta, perustaa mahdollisesti maakunnallinen omais-ja perhehoidonkeskus, joka verkostoituu lähipalve-

luiden tueksi sekä kehittää uusia ikäihmisten yhteisöllisiä asumismuotoja ja hyödyntää teknologiaa.
Henkilökohtaisella palveluohjauksella tuetaan ja lisätään asiakkaan valinnan vapautta. Kotihoidon

palvelut 24/7.

Muistisairaiden palveluihin panostettava, koska koko maahan verrattuna heidän osuus on suurempi.

Maakunnan tulisi kehittää kohdennettuja toimenpiteitä riskiryhmille (kaatumiset, tapaturmat, alkoho-

Iin käyttö, yksinäisyys, muistihäiriöt) ja tuettava vaikuttaviksi todettuja interventioita kuten liikunnan

lisäämistä, ravitsemusneuvontaaja kaatumisten (lonkkamurtumien) ehkäisyä.

Palveluohjausta ja siihen ohjautumista tulee selkiyttää.

Sairaalahoito ja laitoshoidon hoitojaksoja on enemmän kuin koko maassa, samoin erikoissairaanhoi-

don hoitopäiviä, jota tulee selvittää.

Vanhusten palvelutarpeesta ei ollut saatavilla yhdenmukaista tietoa maakunnasta, jota tarvitaan tule-

vassa sotessa. Tarvitaan yhdenmukainen mittari (esim. RAI) palvelutarpeen an/iointiin sekä hoito-,

kuntoutus-ja palvelusuunnitelman laatimiseen.
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VANHUSTEN HOITO-JA HOIVAPALVELUIDEN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Palvelurakenteen keventäminen kotihoitoa kehittämällä
Kotona asuu 94 % 75 vuotta täyttäneistä.

Säännöllisen kotihoidon piirissä on 16 % 75 vuotta täyttäneistä.

Intensiivisen kotihoidon saajien määrä lisääntyy.

Kotihoidon palvelut ympärivuorokautisesti 24/7.

Omaishoidon tuen saajien osuus on 8 % 75 vuotta täyttäneistä.

Kotikuntoutus lisääntyy.

Ensihoito kotihoitoa tukeva (ensihoitokeskus) - Akuuttikotihoidon kehittäminen.

Sotkanet(ind.237,

1570, 2670-2672, 3216,

3367,3544)

Vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen

Ympärivuorokautisessa (tehostetussa) palveluasumisessa on 6 % 75 vuotta täyt-

täneistä.

Ympärivuorokautisen hoidon sisältö uudistuu. Kevyet asumisratkaisut (seniorita-

lot, yhteisölliset asumismuodot, ryhmämuotoiset palvelut) täydentävät ympäri-

vuorokautista palveluasumista.

Sotkanet(ind.3261)

Alueellinen integraatio

Tavoitteina yhtenäinen palvelujen saatavuus ja yhtenäiset tilastointikäytännöt,

mittarit ja myöntämiskriteeritsekä valinnanvapauden (asiakasseteli, henkilökoh-

tainen budjetti) lisääminen.

Luodaan maakunnalliset ikäihmisten palveluohjauksen ja -neuvonnan (KAAPO)

sekä palvelutarpeen arvioinnin mallit.

Lisätään perhe-ja omaishoitoa ja tuetaan omaishoitajia. Perustetaan kaikenikäis-

ten perhe-ja omaishoidon osaamiskeskus.

Monialaisen kuntoutuksen, geriatrian, muistiasiantuntijuuden ja saattohoidon

asiantuntijuuden sisällyttäminen ikäihmisten palveluketjuun.

Yksityisen ja 3. sektorin (Järjestöt, yritykset, seurakunnat, vanhusneuvostot, kan-

salaisraadit) roolin vahvistaminen avustavissa tehtävissä.

Sotkanet (ind. 1942,

2696,3116, 3262, 3466,

4221)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vanhusten hoito-ja hoivapalveluissa

Ikäihmisten osallisuutta ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnista (Omahoito) lisä-

tään.

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta mm. hyvinvointia

edistävät kotikäynnit yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ikäihmisten ravitsemusneuvonta, liikunnan lisääminen ja alkoholin käytön vähen-

tämien, kaatumisten (lonkkamurtumien) ja tapaturmien ehkäisy sekä lääkitysten

arviointi.

Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Sotkanet (ind. 699,

4075,4272, 4287, 4336,

4368,4374, 4414, 4448,

4539)

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen

Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut, gero-, turva-ja hyvinvointiteknologia,

virtuaalikäynnit, "päivystys olohuoneessa" -malli, mobiililääkäri, robotisaatio,

toiminnan ohjausjärjestelmät, asiakkuuden hallintajärjestelmät.
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9.1 Vanhusten terveyden tila ja toimintakyky

Satakunnassa terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 75 vuotta täyttäneistä oli

suurempi kuin koko maassa ja kasvanut 2014-2015.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä
huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta

täyttäneet (ind. 4336)

67.6 68,3 66.S

• KOKO MAA

• SATAKUNTA

Kuva 14. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet. Lähde:

THL/ak

Satakunnassa arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneistä on suurempi kuin

koko maassa ja kasvanut lähes 5 % 2014-2015.

Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien
osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (ind. 4368)

10

?q,4

2'i.G 25.9

• KOKO MM

•.SAIAK1INIA

?oi!> ?\b

Kuva 15. Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet. Lähde: THL/ak

9.2 Laatusuosituksetja palvelurakenne vanhustenhoidossa

Satakunnan ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt positiiviseen suuntaan 2015-2016. Kotona asuvien 75

vuotta täyttäneiden % -osuus on kasvanut. Kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikai-

sessa laitoshoidossa olevien määrä on pysynyt lähes samana, mutta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien

määrä on vähentynyt.
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Taulukko 5. Vanhustenhoidon palvelurakenne Satakunnassa suhteessa valtakunnallisiin laatusuosituksiin

2015-2016.

Satakunta 2015 2016 Muutos

ed.vuo-

teen

Laatusuositus Satakunnan

tavoite

2023
Kotona asuvien osuus 75-v. 89,4 % 89,8 %

täyttäneistä %
Säännöllisen kotihoidon pii- 9,8 %

rissä olevien osuus %

Omaishoidon tuen saajien 5 %

osuus %

Tehostetun palveluasumisen 8,4 %

asiakkaat %

Pitkäaikaisen laitoshoidon 2,1 %

asiakkaat %

Tehostettu palveluasuminen 10,5 %

ja laitoshoito yhteensä %

?9,8 %

9,7 %

5,1%

8,3 %

1,8%

LO, l %

+0,4 %

-0,1%

+0,1 %

-0,1%

-0,3 %

-0,4 %

92

13-14

6-7

6-7

2-3

8-10

94

16

8

6

o

6

Lähde: THL, Sotkanet/ak sekä työryhmän oma kysely kuntiin vuoden 2016 osalta/kpja kl/ak

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, %

vastaavanikäisestä väestöstä (ind. 1570)

C ra3^ ra CfB

U^lililliJN!i£il!J3~fc(6£'?ajiE-£^^R^B ^ä":'

• 2015

• 2016

Kuva 16. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet yli 75-v., %

vastaavanikaisestavaestosta30.11.2015 ja 30.11.2016

Laatusuositus 13 - 14 %

JHBBB • 2015

• 2016

1^2 J j i111"311S
" 5 £ S

Kuva 17. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet yli 75-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak
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Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat
vuoden aikana, %vastaavanikäisestä väestöstä (ind. 1570)

Laatusuositus 6 - 7 %

11111111111l il nn l Hiiliini l
• 2015

• 2016

1111l l u ! ti " s
! m u

s £

Kuva 18. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, %vastaavanikäisestä väestöstä.

Lähde: THL/ak

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75

vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä

väestöstä (ind. 3261)

Laatusuositus 6 - 7 %

iiiiiiniiiiiiiiin11111111
• 2015

• 2016

5 2^ -¥ -n

s t 1 1 S ll l
s. s

f 3 5 li i £ l
5 S

Kuva 19. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä

väestöstä. Lähde: THL/ak

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa

terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet,

% vastaava (likaisesta väestöstä (ind. 3367)

Laatusuositus 2 - 3 %

1
al l £

l ls l

Kuva 20. Vanhainkodeissa tai pitäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevta 75 vuotta täyttäneet, %

vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak
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10 VAMMAISTEN JA VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT

Satakunnan tilanne

Satakunnassa vammaispalveluissa kaksi suurinta palvelukokonaisuutta olivat liikkumisen palvelut ja henki-

lökohtainen apu. Maakunnassa tuettu, ohjattu ja autettu asuminen (ympärivuorokautinen) olivat lisäänty-

neet ja kehitysvammalaitoksessa asiakasmäärät ovat vähentyneet seurantajaksolla. Kehitysvammaisten

laitosasumista tulee edelleen purkaa, avopalveluja kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden itsemää-

räämisoikeutta.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Kaikki yleiset sote-palvelut ovat myös vammaisten henkilöiden käytettävissä (normalisaatio). Vammaiset

henkilöt selviytyvät jokapäiväisestä elämästä osana yleistä palvelujärjestelmää järjestettävien palveluiden
ja tukitoimien avulla. Erityispalveluja järjestetään, jos yleisen lainsäädännön mukaiset palvelut eivät ole

vammaisten henkilöiden tarpeisiin nähden sopivia ja/tai riittäviä. Vahvistetaan yksityisen ja 3. sektorin

roolia avustavissa tehtävissä.

Vammaispalvelut on tarkoitettu Satakuntalaisille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi erityistä tu-

kea päivittäisissä toimissaan. Vammaispalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja

kehitysvammalaissa. YK:n vammaissopimus (CRPD) edellyttää laaja-alaista syrjinnän kieltoa ja vammaisasioi-

den valtavirtaistamista ja vastuuta eri hallinnonaloille. Lainsäädäntö velvoittaa palvelutarpeen selvittämistä

määräajassa, yksilöllisen palvelusuunnitelman laadintaa ja viivytyksetöntä päätöksentekoa. Tavoitteena on

byrokratian vähentäminen (mm. lääkärin todistukset, lausunnot ym.) kansallisten linjausten mukaisesti.

Vammaispalvelujen piirissä olleet vuoden aikana /
100 000 asukasta vuonna 2016
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l Vaikeavammaisten kuljetuspalv. • Henkilökoht. avustajatoim.

l Vaikeavammaisten palveluasuminen •Vammaisten tulkkipalvelut

Kuva 21. Vammaispalvelujen piirissä olleet vuoden aikana 100 000 asukasta. Lähde: THL/ak
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VAMMAISTEN JA VAJAAKUNTOISTEN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Yhdenvertaisuus muiden kuntalaisten kesken

Vammaisten henkilöiden osallisuus, mukaanottoja kuuleminen. Valinnan-

vapauden lisääminen (henkilökohtainen budjetti). Asioinnin helpottumi-

nen (esim. vaihtoehtoiset kuljetuspalvelut kuten leasing-ja yhteiskäyttöi-

set autot, henkilökohtainen avustajatoiminta, tulkkipalvelut).

Vammaisille henkilöille laaditaan yksilökohtaiset palvelusuunnitelmattar-

vittavien tukitoimien (esim. apuvälinepalvelut, asunnon muutostyöt, hen-

kilökohtainen apu, tulkkauspalvelu ja taloudellinen tuki) selvittämiseksi.

Sotkanet(ind. 381, 385, 3568)

Alueellinen integraatio

Taataan tasavertaiset palvelut maakunnassa. Vammaisten henkilöiden

asumispalvelut monipuolistuvat (eri vaihtoehdot) laatusuosituksia noudat-

taen ja rakenteet keventyvät lähtökohtana asiakkaan oma toimintakyky.

Avopalveluiden ensisijaisuus (esim. omais-ja perhehoito). Vaativaa ja mo-

nialaista tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden asuminen Ja palvelut

järjestetään lähiyhteisössä. Laitosasumisen purkaminen.

Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuus (päivä-ja työtoiminta, tuettu

työ, töiden ja työolojen mukauttaminen, työllistyminen avoimille työmark-

kinoille) monipuolistuu ja lisääntyy lähtökohtana asiakkaan oma toiminta-

kyky. Ammatillinen kuntoutus.

Valmistellaan maakuntaa palveleva vaativan kuntoutuksen keskus muun

vaativan kuntoutuksen yhteyteen. Sen tehtäviin kuuluu vaativa hoito (krii-

sit), kuntoutus ja tutkimus sekä vastentahtoinen erityishuolto (Laki kehi-

tysvammaisten erityishuollosta 32 §).

Lähipalvelujen tukeminen, helposti saatavat konsultaatiopalvelut ja eri-

tyisosaamisen keskittäminen. Eri toimintasektorien (julkinen, yksityinen, 3.

sektori) ja ammattiryhmien välinen yhteistyö, osaamisen varmistaminen ja

monipuolistaminen.

Yhtenäiset tilastointikäytännöt, mittarit (työ- ja toimintakyky) ja myöntä-
miskriteerit. Luodaan maakunnalliset vammaisten ja vajaakuntoisten pal-

veluohjauksen ja -neuvonnan, palvelutarpeen mittaamisen ja arvioinnin

mallit.

Vammaispalvelujen kustannusten selvittäminen (Satakunnassa maan 5.

korkeimmat).

Sotkanet (ind. 127,1065,

1068,1215,1222,1247, 2100-

2103,2305, 2306, 2797, 2828,

2853,2861,3418, 3431, 3433,

3440, 3467, 3603)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vammaisten Ja vajaakuntoisten palveluissa

Monipuolistetaan ja vahvistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertai-

suutta, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevia palveluita sekä eh-

käistään syrjäytymistä ja köyhyyttä.
Julkiset palvelut ovat kaikille sopivia ja ympäristö esteetön. Vammaiset

henkilöt ovat yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä (normalisaatio) ja heillä
on erilaisia palveluita tasavertaisesti käytössä (esim. henkilökohtainen

apu, vammaisetuudetja -tuet).

Sotkanetfind. 381, 2313,

2420, 2421,3604,3437-3439)

Digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi
Omahoitoja hyvinvointiteknotogian hyödyntäminen, erityisesti kotiin an-

nettavissa palveluissa.

Sähköinen asiointi. Esim. vammaispalveluhakemus sähköiseksi maakunnan

alueella, taksien suorakorvausjärjestelmä.
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10.1 Vammaisten asuminen

Kehitysvammaisten tuetun, ohjatun ja autetun asumisen

asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta (ind. 3202)

«2B1-,

I/Ulb

c
£ ? g

Kuva 22. Kehitysvammaisten tuetun, ohjatun ja autetun asumisen asiakkaat 31.12. /100 000 asukasta. Läh-

de:THL/ak

Kehitysvammalaitosten asiakkaat 31.12. /
100 000 asukasta (ind. 2797)

100

80

-10 n
• 2015

• 2016

t t i

Kuva 23. Kehitysvammalaitosten asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta. Lähde: THL/ak

10.2 Vammaistuet

Yhteenveto tilastoista:

Satakunnassa Kelan vammaistukien saajien osuus oli suurempi kuin koko maassa 2015-2016 ja oli

vähentynyt. 2016 kyseisiä tukia saaneiden osuus oli suurin Merikarvialla, Karviassa ja Pomarkussa.

Satakunnassa lasten vammaistuen saajien osuus oli pienempi ja aikuisten vammaistuen saajien osuus

suurempi kuin maassa keskimäärin. Valtakunnallista tasoa suurempi osuus lasten vammaistukea saa-

neista oli Ulvilassa, Pomarkussa, Nakkilassa, Luvialla, Kokemäellä, Huittisissa, Harjavallassa ja Eurassa.

Valtakunnallista tasoa suurempi osuus aikuisten vammaistukea saaneista oli Eurassa, Nakkilassa, Sä-

kylässä, Merikarvialla, Harjavallassa, Karviassaja Kokemäellä.

Satakunnassa vammaisten työ-, päivä-, ja työllistymistä tukevasta toiminnasta suurin osa oli kunnan

kustantamia tai kunnan itse tuottamia palveluja 2014.

Omaishoidon tuella hoidettujen määrä on lisääntynyt Satakunnassa ikäryhmissä 0-17 v., 65-74 v. ja

75-79 v. 2014-2015. Satakunnassa oli vuosien 2014 ja 2015 lopussa perhehoidossa 85 vammaista.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+
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11AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT

Satakunnan tilanne

Satakunnan tilanne näyttää THLn vaikuttavuus indikaattorien (esim. koulutuksen ulkopuolelle jääneet

nuoret, nuoriso- ja rakennetyöttömyys) osalta maakunnan eri osissa huolestuttavalta ja erityisesti tie-

tyissä osissa maakuntaa. Vaikeimmin työllistyvien ja nuorten työllistymiseen täytyy edelleen resursoida.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järiestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Keskeiset aikuissosiaalityötä ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, toimeentulotukilaki, laki kuntouttavasta

työtoiminnasta, laki monialaisesta yhteispalvelusta (TYP-tvö), laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, päihdehuoltolaki ia mielenterveyslaki. Sosiaalityön perustana ovat

ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. (STM 2017.) Aikuissosiaalityö tarjoaa tukea, ohjausta

ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa kuntien sosiaalitoimistojen lisäksi julkisissa erityispalveluissa, sosi-

aalisissa järjestöissä ja kirkon diakoniatyössä. Kyse on sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai pois-

tavasta asiantuntijatyöstä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla.

Linjaukset:
Oleskeluluvan saaneiden elinolot on turvattava.

Työllistämistoimenpiteitä on tehostettava maakunnan alueella, koska nuorisotyöttömien on osuus

korkeampi ja vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) osuus on samansuuruinen kuin koko maas-

sa.

Aikuissosiaalityössä työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut merkittävästi 2015-2017 ja ko. mak-

suosuuden pienentämiseksi on tehostettava työllistämistoimenpiteitä.

Väestön työkyvyn ylläpitoon ja kohentamiseen on maakunnassa kiinnitettävä huomioita, koska työ-

kykynsä heikentyneeksi arvioivien ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuudet ovat maakunnassa

valtakunnallista keskiarvoa suuremmat.

Rakenteellisia sosiaalityön menetelmiä (ennaltaehkäisy) on hyödynnettävä.

Toimeentulotukihakemusten käsittely ei toteudu maakunnassa yhdenvertaisesti eikä tasa-arvoisesti.

Ny ky käytännöt ja ohjeistukset on analysoitava ja sosiaalisen luototuksen tila on selvitettävä.

Taulukko 6. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak

KOKO MAA
SATAKUNTA
Eura

Eurajoki
Harjalta
Kokemäki
Nakkila
Honkajoki
Jämijäry
Kankaanpää

Karua
Siikainen

Merikarvia

Pomarkku

Pori

Ulyla
Huittinen

Rauma

Säkylä

'2012 r2013

10,8

10,2

10,4;
9,9:

16,2

10,5

11,2^

13,5

7,1

7,7

7,7

9,5

10,1

7,7

9,9

9,6

11,6:

10,5

10,1

'2014

9,4

8,2

9,1

9,7

10,9

7,4

9,4

16,4

7,1

7,5

4,3

11,7

9,8

11,9

7,8

7,6

9,7

7,6

8

r2015

8,6

7,7

9,5
10

10,5

8,3

9
11,1

4
5,7

6,7

5,3

12,1

14,3

7,3
9

8,5

6,7

7,9

r2016
8,3

7,5

8,9

8,5

6,7
8

10,1

9,8
6,1;

6,6

7,1

5,9
9,7:

17,2

7,1

9,2

7,8:

7,1

6,4

8,3

8
9,5

10,7
9

10,8

9,2

12,1

6,3

7,4

8,1

7,5

8,2

9,3

7,8

7,6

10,7

6,7

7,1
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Nuorisotyöttömät, % 18 - 24 -vuotiaasta

työvoimasta (ind. 189)

• 2016

11 s

Kuva 24. Nuorisotyöttömät, % 18-24 -vuotiaasta työvoimasta. Lähde: THL/ak

AIKUISSOSIAALFTYÖN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Syrjäytymisen ehkäisy
Tunnistetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Lisätään aktiivisuutta ja

elämänhallintaa (koulutus, työllisyys) ennaltaehkäisevän sosiaalityön kei-

noin. Toteutetaan etsivää sosiaalityötä.

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja tukityöllistämisvaihtoehtojen järjestämi-
nen kuntouttavan työtoiminnan ja aktivointisuunnitelmien avulla. Työllisty-

mistä edistävän monialaisen yhteistoimintamallin (TYP) asemoiminen osaksi

maakunnan palveluja.

Toteutetaan pitkäjännitteistä kotouttamistyötä. Maahanmuuttajille järjeste-

tään matalan kynnyksen neuvontapalveluja ja heidät integroidaan osaksi

yhteiskuntaa.

Asiakkailla on Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arviointiin perus-

tuvat asiakassuunnitelmat ml. tarvittavat tukitoimet.

Otetaan systemaattiseen käyttöön ja seurantaan mittareita, jotka kertovat

aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta.

Sotkanet (ind. 180, 1275,

2618,3219, 4014)
Ely-keskus: Tilastot ulkomaa-

laisista

THL: Tilastot toimeentuloha-

kemuksista

Alueellinen integraatio

Kunnat käyttävät rakenteellisen sos.työn toimintamallia (sos. ja terv.toimi,

työvoimahallinto, koulutoimi, yritykset, elinkeinoelämä, järjestöt).

Sosiaalisen kuntoutuksen alueellinen kehittäminen suuntana avopainottei-

suus matalan kynnyksen periaatteella.

Tukitoimet ja palvelut kohdennetaan niihin maakunnan osiin, joissa on eni-

ten työttömiä ja koulutuksen ulkopuolella olevia.

Sotkanetfind. 3099,3126)
Kela: Tilastot Työmarkkina-

tuesta

Tem/TE-keskus: Työnvälitys-

tilasot

Hyvinvoinnin Ja terveyden edistäminen aikuissosiaalityön palveluissa

Tehostetun tuen tarjoaminen erityisen tuen tarpeessa oleville ja oleskelulu-

van saaneille sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen tor-

jumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Maakunta tekee tiivistä yhteistyötä.

Väestön työkyvyn ylläpitoja kohentaminen.

Monialaisen yhteistyön ja verkostotyön huomioiminen. Esim. nuorten työ-

pajat, etsivä työ, ohjaamotyö (ohjaus).

Sotkanet(ind. 2495, 4251)

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen

Verkkoneuvonta, sähköiset vertaistukiryhmät. Asiakkaan hyvinvointia tuke-

vat oma-ja itsehoitopalvelut.
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12 PÄIHDE-JA MIELENTERVEYSPALVELUT

Satakunnan tilanne

Satakunnan päihdetyön rakenteet ovat maakunnan eri osissa erilaisia. Osa kuntia on kehittänyt avohoidon

palveluita ja toisissa palvelut ovat laitospainotteisia. Nykyinen tilanne asettaa kuntalaiset eriarvoiseen

asemaan. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarvetta kuvaavat THLn indikaattorit (esim. alkoholia liikaa

käyttävien osuus ja tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt) vaihtelevat maakunnan eri osissa ja

kuntien välillä on eroja. Palvelujen järjestämistä tulisi tarkastella maakuntatasolla, koska palvelujärjestel-

mä on pirstaleinen, johtuen siitä, että kunnat ovat järjestäneet palveluja enimmäkseen ostopalveluna,

vain suurimmat kaupungit Pori ja osin Rauma tuottavat suuren osan palveluja itse. Ehkäisevän päihdetyön

rakenteissa on kehitettävää. Kaikissa kunnissa ei ole vastuutettu ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa tai

toimeenpanevaa työryhmää. Myöskään ehkäisevää päihdetyötä sisältävää toimintasuunnitelmaa ei ole

kaikissa kunnissa. Päihdehuollon kustannukset asukasta kohti olivat Satakunnassa 2014-2015 pienemmät

kuin maassa keskimäärin ja pienentyneet. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen vaikuttavuudessa (esim.

itsemurha-ja alkoholikuolleisuus) on maakunnan eri osien välillä eroja.

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden iärjestämissuunnitelma vuoteen 2017+

Päihdepalvelut perustuvat päihdehuoltolakiin, päihdehuoltoasetukseen ia sosiaalihuoltolakiin. Päihdepalvelu-

ja voi saada avohuollon, laitoskuntoutuksen, katkaisuhoidon sekä hoitoa ja kuntoutusta tukevina palveluina

(SIM_2018). Kunta vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, ehkäisevän
päihdetyön toimintaohjelma - THL). Ehkäisevää päihdetyötä tekevät eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja

yhteisöt, mutta julkisen vallan vastuulla on luoda työlle riittävät rakenteet ja sovittaa toimet yhteen.

Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy sekä mie-

lenterveyspalvelut. Mielenterveystyöstä säädetään terveydenhuoltolaissa ja mielenterveyslaissa. Kunnat ja

erikoissairaanhoito järjestävät mielenterveyspalveluja.

Linjaukset:
Ennalta ehkäiseviä ja avopalveluja tulee edelleen kehittää ja erityisosaamista keskittää.

Ehkäisevä päihdetyö vaatii onnistuakseen suunnitelman, resursseja ja johtamista. Ilman selkeää joh-

tamis-ja vastuujärjestelmää ehkäisevän päihdetyön laatu kärsii.

Lakisääteisen ehkäisevän päihdetyön vastuuttaminen.

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli Satakun-

nassa suhteellisesti koko maata enemmän 2010-2015. Tätä tulisi tarkastella palveluja järjestettäessä.

Tilastojen mukaan näyttää siltä, että päihde-ja mielenterveys ongelmat, niiden hoitoja kustannukset

ovat jotakuinkin hallinnassa maakuntatasolla ja koko maahan verrattuna suhteellisesti pienemmät tai

samantasoiset. Yksittäisten kuntien kohdalla kuitenkin korkeampia ja kuntien välillä on eroja.

Alkoholikuolleisuus oli koko maata korkeampi 2011-2014.

Kannabista viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuus on lisääntynyt Satakunnassa päinvas-

toin kuin koko maassa 2014-2015. Vuonna 2015 heidän osuus 20-64 -vuotiaista oli Satakunnassa

suurempi kuin koko maassa.

Mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä saavien osuus oli Satakunnassa suurempi kaikissa

ikäryhmissä (16-64-v., 16-24-v. ja 25-64.) kuin koko maassa vuosina 2014-2015 ja pysynyt lähes ennal-

laan.

Alkoholi-ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa tärkeitä ovat riittävät monialaiset palvelut

(esim. työtoiminta, psykososiaalinen kuntoutus) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yh-

denvertainen saatavuus.

Pienituloisimpien kohdalla haasteena on etenkin haja-asutusalueilla huolehtia matalan kynnyksen

lähipalveluiden saavutettavuudesta.
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PÄIHDE-JA MIELENTERVEYSPALVELUJEN SUUNNITELMA 2017+
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 [ Mittari / indikaattori
Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Riittävät lähipalvelut
Kansalaiset saavat yhdenvertaisesti palveluja maakunnassa. Hel-

posti tavoitettavat, joustavat, tarpeisiin perustuvat matalan kyn-

nyksen (avo)palvelut. Palvelutarpeen arviointi lähellä, vaikka palve-

lu on kaukana. Avohoidon ja asiakkaan kotiin suuntautuvan kun-

touttavan toiminnan ensisijaisuus. Pitkäaikaispotilaille tarkoitetut

sairaalapaikat vähenevät. Valinnanvapaus.

Asiakassuunnitelmatja palveluohjaus. Kehitetään ohjausta ja neu-

vontaa.

Sotkanet (ind. 253, 254, 690, 714,

2345, 2358, 2422, 3058, 3082, 3083,

3088, 3089, 3093, 3094, 3104, 3106,

3218,3328, 4412, 4551)

Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
Syrjäytymisen ehkäisy ja yksilöllisyyden huomiointi. Arjessa tuke-

minen. Esim. kotikatko ja ROLLE-työ (ikääntyneiden päihteiden

käyttäjien auttaminen kätilöissä).

AVI: Ehkäisevän päihdetyön rakenteet

Alueellinen integraatio

Avo-ja laitospalvelujen yhteensovittaminen

Päihdeongelmat ja mielenterveyshäiriöt hoidetaan samanaikaises-

ti. Päihteettömyyden ja mielenterveyden edistämistä, ehkäisevää

päihde-ja mielenterveystyötä sekä päihdeongelmien ja mielenter-

veyshäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta on tärkeää kehittää sosiaali-

ja terveystoimen ja muiden yhteiskunnan sektorien (esim. koulu-

toimi ja työvoimahallinto) kanssa yhteistyönä. Päihdetyön vastuut-

taminen.

Sotkanet (ind. 713, 750, 1263, 1270-

1272, 1278, 1279, 2151, 2156, 2158,

2163, 2165, 2170, 2172, 2177, 2482,

2922, 2923, 2909, 2924, 2932, 2971,

2972, 3560, 3561)

Yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja mittarit. Saatetaan tilastot

ajan tasalle totuudenmukaisen aineiston saamiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen päihde-ja mielenterveyspalveluissa

Hyte edistämisen kehittäminen kunnan eri sektorien ja toimieli-

mien, maakunnan ja kunnan sekä 3. sektorin (järjestöt) välisenä

yhteistyönä.

Päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävät toimet sekä ongelma-

käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakyvyn ja turvallisuuden
edistäminen.

AVI: Ehkäisevän päihdetyön rakenteet
Sotkanet (ind. 714, 3104, 4551, 7712)

Terveyteni m e. fi Rahapelaaminen

Digitaalisten palvelujen (ja sähköisen asioinnin) lisääminen
Digitaalisten (ennaltaehkäisevien) palveluiden ja omahoito-

ohjeiden hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen asiakkaille.

www.omahoitopolut.fi (THL), www.mielenterveystalo.fi, nettitera-

piat (tarvitaan lääkärin lähete, maksullisia), www.oivamieli.fi,

www.tukinet.fi - kriisikeskus netissä, www.solmussa.fi - chat aikui-

sille, www.puheet.net - auttavat puhelut
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Satakunnassa päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden

osuudet olivat suuremmat kuin koko maassa.

Päihdehuollon avopalveluiden, laitoshoidon,
sairaaloiden ja tk-vuodeosastohoidon sekä

asumispalveluiden asiakkaat/1000 asukasta 2016
16

14

12

10

l Päihdehuollon avopalvelut • Päihdehuollon laitoshoito

1 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja tk-vuodeosastohoito • Päihdehuollon asumispalvelut

Kuva 25. Päihdehuollon avopalveluiden, laitoshoidon, sairaaloiden ja tk-vuodeosastohoidon sekä asumispal-

veluiden asiakkaat /1000 asukasta 2016. Lähde: THL/ak

1,5

Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjen 18
v. täyttäneiden henkilöiden lukumäärä/ 1000

vastaavanikäistä (ind. 3083)

llhll
Kuva 26. Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjen 18 v. täyttäneiden henkilöiden lukumäärä/ 1000

vastaavanikäistä 2012-2016. Lähde: THL/ak
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13 SAIRMNHOIDOLLISET TUKIPALVELUT

SataDiag liiketoiminta

Sairaanhoidon diagnostiset sekä lääke- ja välinehuollon palvelut Satakunnassa tuottaa Satakunnan sairaan-

hoitopiirin SataDiag liikelaitos. Sairaanhoidolliset tukipalvelut ovat osittain kiinteä osa kliinistä toimintaa.

Osana maakunta-ja sote-uudistusta selvitetään SataDiag liikelaitoksen markkina-asemaaja palveluvalikoimaa

tulevassa uudistuksessa. Osa palveluista tulisi valmisteilla olevan lainsäädännön mukaan mahdollisesti yhti-

öittää. Laboratorioyritykset Fimlab Laboratoriot Oy ja SataDiag suunnittelevat yhteistyön syventämistä

(https://www.satasote.fi/?p=2435).

SataDiag liikelaitos tuottaa alueellisina palveluina mm. kuvantamispalvelut, lääkehuoltopalvelut, laborato-

riopalvelut ja sairaalahygienia palvelut. Kts. kartta palvelujen toimipisteistä Satakunnassa. SataDiag- lääke-

huoltoon kuuluvat sairaala-apteekki keskussairaalassa sekä neljä alueellista lääkekeskusta, jotka sijaitsevat

Kankaanpäässä, Harjavallassa, Raumalla ja Porissa. Lääkehuollon nykyinen viiden toimipaikan toiminta sijoi-

tetaan yhteen sairaala-apteekkiin, joka rakennetaan Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. Lääkevalmistuk-

sen ja varastoinnin uudet toimitilat otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

SataDiag tuottaa myös kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen neurofysiologian, patologian ja

välinehuollon palveluja. SATSHP:n infektioyksikkö tuottaa sairaalahygieniapalveluita sekä tartuntatautien

torjuntaa ja ennaltaehkäisyä maakunnan kunnille.

Apuvälinepalvelut

Alueellisen apuvälinekeskuksen selvitystyö maakunnallisena toimijana on valmistunut 31.8.2017. Selvitystyön

jatkona on perustettu kolme projektia (uuden apuvälinekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen, tietojärjes-

telmän laajennus sekä toiminnan integrointi), jotka varmistavat maakunnallisen toimintatavan käyttöönoton.

SATSHP:n apuvälinepalvelut järjestää Satakunnassa alueellinen apuvälinekeskus. Se tuottaa sellaiset liikkumi-

sen ja kommunikoinnin apuvälinepalvelut, jotka vaativat erityisosaamista. Nykyiset terveyskeskukset vastaa-

vat ensisijaisesti perusapuvälineistä. SATSHP:n alueellinen apuvälinekeskus tarjoaa perusapuvälineisiin liitty-

via palveluja, jos siitä on sovittu kunnan kanssa. Alueellisessa toiminnassa ovat mukana kaikki sairaanhoitopii-

rin jäsenkunnat Raumaa lukuun ottamatta. Seuraavasta linkistä näkee kuntien palvelupisteet.

http://www.satshp.fi/sairaanhoito/aDuvalineDalvelut/Sivut/kuntjen-apuvalineyksikot.aspx

Potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiestoiminta

Linjaukset:
Kansalaisille on turvattava mahdollisuus saada potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen tuottamia lähipalve-

luja. Myös yksityissektorin potilasasiamiespalvelun yhteystiedot pitää olla kansalaisten helposti saatavissa.
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14 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-JA INNOVAATIOTOIMINTA(TKI-toiminta)

Tutkimus-, kehittämis-ja innovaatiotoiminnan (TKI) tehtävät:

Kehittämisen koordinaatio ja hallinta
TKI-tiedon hallinta

Tutkimusyhteistyö

Eri toimijoiden ja sektorien välinen yhteistyö
Yhteistoiminta-alueasiat

Kehittämisen yhteistyömallit, verkostovaikutuksetja ekosysteemit

Oman toiminnan ja ulkoisen kehittämisen integrointi

Lähde: http://alueuudistus.fi/iariestamisen-kasikiria/kehittaminen/tki-toiminta

15 MUUT YHTEISET TUKIPALVELUT

Valtakunnalliset linjaukset

Lakiehdotuksen mukaan maakunnille perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan

maakuntien tarvitsemia tukipalvelulta. Palvelukeskukset ovat maakuntien yhteisesti omistamia osakeyhtiöitä,

joissa valtiolla voi olla osakkuutta. Palvelukeskukset tuottavat tukipalvelulta kaikille maakunnille. Maakuntien

palvelukeskukset ovat: toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus (Maakuntien tilakeskus Oy) ja tieto- ja

viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (Vimana Oy). Lisäksi palvelukeskukset voivat perustaa toimialoil-

laan yhteisiä asiantuntija- ja tukipalveluja tuottavia yksikköjä kuntien ja valtion vastaavien asiantuntija- ja

tukipalveluja tuottavien yksiköiden kanssa. (http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset publisher/talous-ja-

henkilostohallinnon-palvelukeskus-hetli-oy-ta-koskeva-saantelv-poistetaan-hallituksen-esitvksista.)

Toimitila-ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus (Maakuntien Tilakeskus Oy)
Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna

2020. Maakuntien tilakeskus Oy on sote-ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palve-

lukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista - erikoissairaan-

hoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin.

(http://www.maakuntientilakeskus.fi/).

Kuljetus-ja varastointipalvelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin Logistiikkakeskuksen tehtävänä on huolehtia sairaanhoitopiirin omien yksiköi-

den materiaalitoimitusten lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon yksiköiden materiaalitoi-

mituksista ja kuljetuksista. Logistiikkakeskus toimii Porissa Honkaluodossa sijaitsevissa, vuonna 2010 valmis-

tuneissa tiloissa, joista on hyvät liikenneyhteydet ympäri Satakuntaa. Lattianeliöitä logistiikkakeskuksessa on

2700 m2ja tuotevalikoima käsittää lähes lO.OOOtuoteartikkelia. Varastopaikkoja logistiikkakeskuksessa on n.

3500 kpl ja viikoittain ympäri Satakuntaa kuljetettavan tavaran volyymi on n. 400 kuutiota. Logistiikkakeskuk-

sella on toimipisteet lisäksi Satakunnan keskussairaalalla ja Porin kaupunginsairaalalla, joista käsin hoidetaan

em. sairaaloiden sisälogistiikkaa. Logistiikkakeskuksen asiakkaina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue,

Rauma, Posa, Eura ja Säkylä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Huittinen eivät ole ko.

keskuksen asiakkaita. Tärkeimpänä kehittämiskohteena ovat sairaalan sekä laitosten sisällä tarjottavat lisäar-

vopalvelut (terminaalipalvelut, sisäinen kuljettaminen, hyllytys- ja tilauspalvelut). Kuljetustoiminta tulisi yh-

distää logistiikkakeskuksen ja tulevan uuden apuvälinekeskuksen osalta. Tuotevalikoiman lisäys tulisi käsittä-

maan myös muita kuin sairaalatarvikkeita.
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Hankintapalvelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin hankintapalvelut avustavat SATSHP:n muita yksiköitä kilpailuttamisessa, se

tilaa suoratoimituksiin perustuvat tuotteet sekä huolehtii monistuspalveluista. Yksikön toiminta on laajentu-

nut kumppanuussopimusten myötä myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Hankintapalvelujen rooli tulevai-

suudessa tulee olla palvelujen tarjonta koko Satasote alueelle yhteistyössä peruskuntien hankintatoimien

kanssa. Pitkän aikavälin tavoite on yhdistää hankintatoimet yhdeksi maakunnalliseksi yksiköksi.

16 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTUS JA SEURANTA

Kuntien on terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon järjestämissuunnitel-

massa sovittava suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja

arviointitapa. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava 4ten/eydenhuoltolain 3 §:ssä tarkoitetussa

erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sopimuksen laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä

toteutumisen seuranta-ja arviointitapa. (Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon iärjestämissuunnitelmas-

ta ja erikoissairaanhoidon järiestämissopimuksesta, l §.)
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Arvoisa maanomistaja

Asia: Lakeuden Vesi Oy:n vesihuoltolinjan rakentaminen Kamalla /
menetysten arviointi ja sijoitusluvan allekirjoittaminen

Maanomistajien Arviointikeskus Oy on saanut toimeksiannon Lakeuden Vesi Oy:ltä
korvausarvioiden laatimiseksi ja sijoituslupasopimusten hankkimiseksi Karvia -
Kauhajoki vesihuoltolinjalta.

Maastossa tehtyjen havaintojen ja hintatutkimusten pohjalta olen laatinut
tilakohtaiset korvausarviot vesihuoltolinjan rakentamisen aiheuttamista
menetyksistä ja haitoista. Lähetän ne ohessa tutustumistanne varten. Mikäli
löydätte korvausarviosta virheitä tai puutteita, pyydän teitä ottamaan välittömästi
yhteyden allekirjoittaneeseen, puhelin 0400 507222 tai sähköposti
vesa.hakola@arviointikeskus.fi. Saadun palautteen perusteella teen arvioihin
tarvittavat muutokset.

Mikäli arviossa ei ole virheitäja/taipuutteita, pvvdan teit^
(2) asiakirianippua. ja palauttamaan ne takaisin minulle mahdollisimman
)ian. Teille tuleva sopimus allekirjoitetaan yhtiön puolesta, ja palautetaan teille

viimeistään kon/austen maksamisen yhteydessä.

Ystävällisin terveisin

X(L^^
Vesa Hakala
projektipäällikkö, vesihuoltolinjat

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Rautatienkatu 16 C 22
90100 OULU
0207411 064
0400 507 222
vesa.hakola(%arviointjkeskus.fi

Revontutentie 8 A
Rautatienkatu 16 C 22
Huhtalanne 2

02100 ESPOO
90100 OULU
60220 SEINÄJOKI

p. 020 7411 050
p. 020 7411 064
p. 020 7411 066

www.arviointikeskus.fj
asiakaspalvelu@arvlolntikes
etunimi.sukunimi@an/iointiki

kus.fi
eskus.fi

Maanomistajien An/iointikeskus Oy
Y-tunnus 0114259-6
kotipaikka Helsinki



LAKEUDEN VESI OY:N VESIHUOLTOLINJA KAUHAJOELLA JA KARVIALLA

IVIAAPOHJIEN, PIHAKASVILLISUUDEN JA HAITTOJEN KORVAUSPERUSTEET

MAAPOHJAN KORVAUKSET (putkialue 5 metriä)

Peltomaat:

Peltohinnoittelun osalta on tutkittu peltokauppojen hintoja Kauhajoen kuntakeskustan
eteläpuolella (Kauhajoen kaupungin eteläosassa) ja koko Karvian kunnan alueella vuoden
2010 jälkeen. Tehtyjen hintahaarukaltaan 5.000 - 15.000 €/ha olevien edustavien
kauppojen mukaan on laskettu hintojen keskiarvot ja mediaanihinnat (= keskimmäinen
kauppa):

kunta
Kauhajoki
Karvia

lukumäärä
33
12

keskiarvo
8.472 €/ha
7.136€/ha

mediaani
8.463 €/ha
7.398 €/ha

Koska kaupoissa on mukana myös avo-ojitettuja peltoja, esim. Karvialla 4 kauppaa
(keskiarvo 6.250 €/ha), voidaan kauppahintojen mukaan pellon hinnaksi katsoa seuraavat:

Kauhajoki salaojitettu pelto 10.000 €/ha avo-ojitettu pelto 8.000 €/ha
Karvia salaojitettu pelto 9.000 €/ha avo-ojitettu pelto 7.000 €/ha

Putkirakentamisia koskevissa maanmittaustoimituksissa (Maankäyttö-ja rakennuslain 161
§:n mukaiset korvaustoimitukset) ei pellolle tulevan putken vaatimasta alueesta (putkialue)
korvata mitään maapohjakorvauksia, koska rakentamisen jälkeen putki- ja työaluetta
voidaan täysipainoisesti käyttää peltoviljelyksessä. Toimituksessa maksetaan vain
peltoviljelylle aiheutuvat haitat ja sadonmenetykset koko työalueelta.

Lakeuden Vesi Ov on ottanut käytännöksi korvata vapaaehtoisesti pellolle tulevasta
putkialueesta (nyt leveys 5 m) 50 % pellon hinnasta. Tähän hintaan kuuluu peltoviljelylle
aiheutuva haitta, jonka suuruus on työalueen (leveys 10 m) osalta 1.000€/ha. Näin pellolle
rakennettavan putken osalta korvataan menetykset seuraavasti:

kunta kohde salaojat avo-ojat viljelyhaitta

Kauhajoki ja Karvia putkialue 5.000 €/ha 4.000 €/ha sisältyy hintaan
Kauhajoki ja Karvia työalue aluetta ei korvata 1.000€/ha

Useamman vuoden kesantopellosta ja osittain metsittyneistä vanhoista pelloista korvataan
1.000 - 2.000 €/ha. Näiden osalla korvataan työalueen viljelyhaitasta 300 €/ha.

Edellä esitettyjen korvausten lisäksi korvataan kaikki sadonmenetykset niiden
katetuottolaskelmien mukaan. Arvioitu korvaus perustuu maanomistajalta saatuihin
viljelytietoihin ja/tai pellolle tehtyyn maastokatselmukseen.

Revontutentie 8 A
Rautallenkatu16C22
Huhtalantie 2

02100 ESPOO
90100 OULU
60220 SEINÄJOKI

p. 020 7411 050
p. 020 7411064
p. 020 7411 066

www.an/iointikeskus.fi
asiakaspalvelu@arviolntikeskus.fi
etunlml.sukuniini@arviointlkeskus.fl

Maanomistajien Arvioi nti keskus Oy
Y-tunnus 0114259-6
kotipaikka Helsinki



Metsämaat:

Metsämaiden osalta korvataan putkialueelta (5 m) 1,5-kertainen metsämaan hinta. Lisäksi
korvataan putkialueelta ja rakentamisaikaiselta työalueelta (10 m) puuston odotusarvoja
taimikoiden kustannusarvot. Nämä arvot saadaan Metsäkeskus Tapion taulukoista.

kunta maakunta Lmk Tuok Khk Kk
Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa 530€/ha 380€/ha 210€/ha 140€/ha
Karvia Lounais-Suomi 830€/ha 690€/ha 390€/ha 250€/ha

Koska Kauhajoen ja Karvian metsät maapohjiltaan ja puun tuottoarvoltaan vastaavat
toisiaan (markkina-alue sama), käytetään tehdyissä korvauslaskelmissa Lounais-Suomen
hintoja kertomalla maapohjahinta kertoimella 1 ,5. Näin putkialueen metsämaapohjien
hinnoiksi saadaan seuraavat:

lehtomainen kangas
tuore kangas
kuivahko kangas
kuiva kangas

Lmk
Tuok
Khk
Kk

1.245€/ha
1.035€/ha
585 €/ha
375 €/ha

Muu metsämaa korvataan em. hinnoittelun suhteessa.

Maanteiden reunassa poistetaan puustoa ojan takareunasta noin 13 metrin leveydeltä.
Näin maanomistajan maalle tuleva hakkuuleveys on noin 12 metriä ja korvausleveys 15
metriä. Kun linja rakennetaan metsän läpi, on hakkuuleveys noin 13 metriä ja
korvausleveys 15 metriä. Metsämaapohjan korotettuun hintaan (1,5-kertainen) kuuluu
mahdollinen tuulenkaatohaitta ja rakentamisen yhteydessä kolhiintuneet muutamat puut.

Muut maat:

- rakennuspaikat 2-4 €/m2
- maatilojen talouskeskusalueet 1 €/m2
- hinnoittelu vaihtelee tontin koon, alueen kuntoon laiton ja putken sijainnin perusteella
- leveät, yli 5 metriä leveät tiealueet (rasitetiet) O €/ha

Rakennuspaikoilla korvaus kattaa putken aiheuttaman haitan tontin käytölle. Korvaushinta
on putkialueesta (käyttöoikeusrajoitusalueesta) 25 % tontin neliöhinnasta. Työalueesta
korvataan 5 %, joka vastaa noin vuoden vuokraa alueen käytöstä.

MUUT KORVAUKSET (5 metrin putkialueesta ja 10 metrin työalueesta)

Piha-ja puutarhakasvillisuuden ja pensasaitojen korvaaminen (tontit 5 +10 m)
Piha- ja puutarha-alueilla käytetään kapeampia työalueita (esim. 5 + 5 m)

Piha- ja puutarhakasvillisuus, sekä pensasaidat korvataan Maanmittauslaitoksen ohjeiden
perusteella, täyden korvauksen periaatteella. Korvauksissa on huomioitu kasvillisuuden
kuntoja kasvupaikka (kertoimet 0,1 - 1,0).

Pihakasvillisuus on arvioitu ja kuvattu ennen rakentamista. Korvaus on laskettu niiden
puiden osalta, jotka varmasti menetetään rakentamisen yhteydessä. Lisäksi on kirjattu ja
kuvattu vaaravyöhykkeessä olevia puita, jotka korvataan tarvittaessa jälkikäteen työn
valmistuttua.



Viljelyn vaikeutuminen (työalue 10 m)

Tulevan sadon alenemisesta, pellon tiivistymisestä ja ylimääräisistä pellon
kunnostuskustannuksista korvataan työalueen osalta 1.000 €/ha. Putkialueesta (5 m) ei
viljelyn vaikeutumista korvata, koska putkialueesta korvataan 50 % pellon täydestä arvosta
(viljelyhaitat sisältyvät pellon maapohjakorvaukseen). Pellon ylimääräisestä omasta
lopputasaamisesta kon/ataan 50 €,100 m linjapituutta (traktorityötä 1 tunti).

Puusto (5 + 10 m)

Putki-ja työalueella oleva puusto poistetaan vesihuoltolinjan rakennuttajan toimesta.
Puusto tai sen myyntitulo kuuluu maanomistajalle. Näin poistettavasta puustosta ei
makseta korvausta, koska puusto tai sen hakkuutulo tulee maanomistajalle. Puuston
poiston osalta on sopimuksen liitteenä Mhy Lakeus ry:n puukauppavaltakirja, joka
pyydetään täyttämään ja palauttamaan sopimuksen mukana.

Puuston ennenaikainen hakkuu, kiertohaittaja korvaus taimikoista (5 + 10 m)

Puuston ennenaikaisen hakkuun vahinko ja taimikot korvataan Metsätalouden
kehittämiskeskuksen Tapion ohjeiden mukaan. Puuston kasvatukselle ja korjuulle
aihetuvat haitat (= puuston kiertohaitta, 10 % puuston odotusarvosta) korvataan työalueen
osalta Maanmittauslaitoksen ohjeiden perusteella.

TYÖAIKAISET VAHINGOT

Vesihuoltolinjan rakentaminen saattaa rikkoa salaojia, tieliittymiä, kasvustoa, tukkia ojia,
aiheuttaa alueiden vettymistä, huonontaa tiestöä, jne. Nämä vahingot pyritään ensisijaisesti
korjaamaan urakoitsijan toimesta. Mikäli tehty korjaustyö ei ole riittävän hyvä, tulee niistä
ilmoittaa välittömästi urakoitsijalle ja Lakeuden Vesi Oy:lle. Näin korjaustoimenpiteet
voidaan tarvittaessa uusia, tai maksaa niistä riittävä korvaus, jolla maanomistaja tekee
korjaustyön itse.

MUUTA

Joidenkin tilojen kohdalla saattaa kadota rajamerkkejä rakentamisen yhteydessä. Nämä
katoamiset tulee ilmoittaa heti vesiyhtiölle. Rajamerkkien kohdalle tulee Lakeuden Vesi Oy
hakemaan Maanmittauslaitokselta rajankäyntitoimituksen, jonka yhteydessä rajamerkit
mitataan ja rakennetaan maastoon uudelleen.

Maanomistajien
ARVIOINTIKESKUS OY

Vesa Hakala
0400 507222
vesa.hakola(%arviointikeskys,fi

Yht.tieto Lakeuden Vesi Oy Juha Santtila Johanna Päkkilä
0400510184 0447541885
juha.santtila(5)seinaioki.fi johanna.pakkila(%seinajoki.fi



SOPIMUS VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISESTA

Lakeuden Vesi Oy:n vesihuoltolinja Karvian kunnassa

Sopijapuolet:

Lakeuden Vesi Oy (myöhemmin vesihuoltolinjan omistaja)
Y-tunnus 0475205-8
Rahtitie 4
60100 Seinäjoki

ja

Karvian kunta (myöhemmin maanomistaja)
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

Tilojen Vesimaa 230-405-7-57 ja Vanhatalo 230-401-10-159 omistajana

ovat tehneet keskenään seuraavan sopimuksen.

1. Allekirjoittanut maanomistaja, joka omistaa yllä mainitun tilan, suostuu siihen,
että vesihuoltolinjan omistaja saa rakentaa ja ylläpitää rakennettavan
vesihuoltolinjan putkia ja laitteita tämän sopimuksen mukaan maanomistajan
omistamalla maalla. Putki rakennetaan liitekartassa osoitetulle paikalle,
putkialueen leveyden ollessa viisi (5) metriä.

2. Vesihuoltolinjan omistaja maksaa Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n
tekemän korvausarvion mukaisen korvauksen viiden (5) kuukauden päästä
siitä, kun putkirakentaminen on alueella aloitettu. Korvausarvio on tämän
sopimuksen liitteenä. Korvausta on laskettu 15 metriä leveästä työalueesta,
josta putkialueena kon/ataan viisi (5) metriä.

3. Mahdolliset putken rakentamisesta aiheutuvat ennalta arvaamattomat vahingot
an/ioidaan ja korvataan mahdollisimman pian vahingon tapahduttua,
viimeistään rakennustyön valmistumisen jälkeen. Aiheutuneet vahingot tulee
osapuolten ilmoittaa toisilleen välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen, tai
viimeistään rakentamisen valmistuttua.

4. Vesihuoltolinjan omistaja on oikeutettu tekemään putken tarvitsemat huolto- ja
korjaustyöt ja sitä varten kulkemaan kiinteistöjen kulkuteitä pitkin.
Vesihuoltolinjan omistaja voi tarvittaessa poistaa kasvuston putkialueelta
korjaustöiden takia. Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä aiheutuneet vahingot
korvataan ilman maanomistajan eri vaatimusta.



5. Putkialueelle, jonka leveys on viisi (5) metriä, ei saa pystyttää rakennusta.
Maanomistaja on velvollinen ilmoittamaan vesihuoltolinjan omistajalle
putkialueelle kohdistuvista ojitus-, maansiirto-ja räjäytystöistä hyvissä ajoin
ennen töiden aloittamista.

6. Vesihuoltolinjan omistaja on velvollinen maanomistajan pyynnöstä
korvauksetta näyttämään vesihuoltoputken tarkan sijainnin maastossa, sekä
antamaan putken suojelemista koskevat ohjeet.

7. Tämä sopimus sitoo kiinteistön myöhempää omistajaa tai haltijaa.
Maanomistaja on velvollinen sisällyttämään tätä koskevan ehdon kiinteistön
luovutussopimukseen. Tarvittaessa vesihuoltolinjan omistaja voi hakea
putkialueelle käyttöoikeuden rajoituksen (rasitteen).

8. Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu, ja se on voimassa
siihen saakka, kunnes putki poistetaan käytöstä.

Sopimusta on tehty yhtäpitävät kappaleet kummallekin sopijaosapuolelle.

Karvia kuun päivänä 2019

Maanomistajaa) Lakeuden Vesi Oy

Juha Santtila
toimitusjohtaja, Lakeuden Vesi Oy

Korvaus pyydetään maksamaan seuraavalle tilille:

Tilin omistaja:

Tilinumero:
(Kansainvälinen IBAN-tilinumero)

Maanomistajan puhelinnumero:

Maanomistajan sähköposti:

Liitteet: - arvio menetyksistä
- linjakartta



maanomistajien

lamfikeskus Oy
Arvio 78 lArviointipäivä 15.2.20191

ARVIOINTIKOHDE [Lakeuden Vesi Oy:n vesihuoltolinja Karvian kunnassa

KUNTA JA KYLÄ
TILA

OMISTAJA
OSOITE

YLEISTÄ

1. PUTKIALUE

PELTO

METSÄ

ERITr'lSMAA

Karvia (230) Kylänumero 405
Vesimaa 230-405-7-57

Kan/ian kunta
Kylä-Karviantie17
39930 Karvia

Putkialueen pituus on tilan alueella noin 195 m, joka on metsää.

Työalueen leveys on 15 m, josta putkialueena korvataan 5 m. Metsässä putkialue korvataan 1,5-kertaiseen hintaan.
Pellolla putkialueesta korvataan haittana 50 % pellon arvosta. Lisäksi korvataan putki- ja työalueelta maa- ja metsätalouden menetykset.
Tonttialueella korvataan putkialueesta haittana 30 % tontin arvosta, työalueesta korvataan 5 % (= vuoden vuokrahinta). Tiealueista ja suurista kanavista ei makseta korvausta.

pituus leveys
pinta-ala

ha
5,0

A°
5,0

0,0000
0,0000
0,0000

45
120
30

5,0

5,0

5,0

^,0
^,0
5,0

^5,0

0,0225
0,0600
0,0150
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

pituus leveys

5,0

5,0

m2
o
o

euroa/ha euroa

0,00

0,00

0,00

585
585
585

13,16
35,10

8,78
0,00
0,00
0,00
0,00

e/m2 haitta 30 %
0,00
0,00

puuston
ennenaikainen

hakkuu
euroa/ha

2000
1900
1300

euroa

45,00
114,00

19,50
0,00

0,00
0,00
0,00

SUMMA
EUROA

0,00

0,00
0,00

58
149
28

o
o
o
o

,16

,10

,28

,00
~,00

,00

,00

0,00
0,00

2. TYÖALUE

PELTO
pituus leveys ha

10,0
10,0

10,0

0,0000!
0,0000
0,0000

viljelyhaitat
euroa/ha euroa

0,00
0,00
0,00

sadonmenetys
euroa/ha euroa

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00



METSÄ

ERITfISMAA

3. MUUT KORVAUKSET

pituus
45

120
30

pituus

leveys

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0

10,0

leveys
10,0
10,0

pinta-ala

ha
0,0450
0,1200
0,0300
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

m2
o
o

puuston
ennenaikainen

hakkuu
euroa/ha euroa

2000
1900
1300

yksikköhinta
euroa/m2

90
228

39
o
o
o
o

vuokra 5

euroa

o
-ö

,00

lOO
,00

,00

,00

,00

,00

%

,00
,00

KORVAUKSET YHTEENSÄ

4. MUUTA

Puusto tai sen hakkuutulo kuuluu maanomistajalle.

ALLEKIRJOITUS

KIINTEISTÖARVIOUA Vesa Hakala
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Rautatienkatu 16 C 22, 90100 OULU
0400 507222
vesa.hakolaOan/iointikeskus.fi WWW.arviointikeskus.fi

puuston
kiertohaitta
euroa/ha

SUMMA
EUROA

euroa
200
190
130

9,00
22,80

3,90
0,00

0,00

0,00

0,00

99,00
250,80
42,90

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

euroa

0,00|

EUR 628,24
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maanomistajien

iointifceskus Oy
An/io 49 lAn/iointipäivä _15.2.20191

ARVIOINTIKOHDE [Lakeuden Vesi Oy:n vesihuoltolinja Karvian kunnassa

KUNTA JA KYLÄ
TILA

OMISTAJA
OSOITE

YLEISTÄ

Karvia (230) Kylänumero 405
Vanhatalo 230-401-10-159

Karvian kunta

Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

Putkialueen pituus on tilan alueella noin 580 m, joka on metsää.
Työalueen leveys on 15 m, josta putkialueena korvataan 5 m. Metsässä putkialue korvataan 1,5-kertaiseen hintaan.

Pellolla putkialueesta korvataan haittana 50 % pellon arvosta. Lisäksi korvataan putki-ja työalueelta maa-ja metsätalouden menetykset.
Tonttialueella korvataan putkialueesta haittana 30 % tontin arvosta, työalueesta korvataan 5 % (= vuoden vuokrahmta). Tiealueista ja suurista kanavista ei makseta korvausta.

1. PUTKIALUE

PELTO

METSÄ

ERITYiSMAA

2.TYÖALUE

PELTO

pituus leveys
"5,0

"5,0

5,0

pinta-ala

ha
0,0000
0,0000
0,0000

4101
170|

pituus

pituus

5,0

5,0
"5,0

5,0

5,0

^,0
"5,0

leveys

A°
5,0

leveys

10,0
10,0
10,0

0,2050
0,0850
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
m2

o
o

ha
0,0000
0,0000
0,0000

euroa/ha

SUMMA
EUROA

euroa

0,

0,
~0,

,00

,00

,00

puuston
ennenaikainen

hakkuu
euroa/ha

0,00|
0,00|
0,001

585
585

e/m2

119,
"49;

0,

0,

0,

0,
-ö,

93
73
00
00
00
00
00

euroa
1800
1750

haitta 30 %

369,00
148,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488,931
198,481

0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|

0,00
0,00

0,001
0,001

viljelyhaitat
euroa/ha euroa

sadonmenetys

euroa/ha euroa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00|
0,00|
o,oo1



METSÄ

ERITYISMAA

3. MUUT KORVAUKSET

pituus
410
170

pituus

leveys
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

leveys
~Wo
^10,0

pinta-ala

ha
0,4100
0,1700
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

m2
o

-ö

puuston

ennenaikainen

hakkuu
euroa/ha euroa

1800
1750

738,00
297,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
yksikköhinta

euroa/m2

vuokra 5 %

euroa

0,00
0,00

KORVAUKSET YHTEENSÄ

4. MUUTA

Puusto tai sen hakkuutulo kuuluu maanomistajalle.

ALLEKIRJOITUS

KIINTEISTÖARVIOUA

ijöA^Y
Vesa Hakala
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Rautatienkatu 16 C 22, 90100 OULU
0400 507222
vesa.hakola@ian/iointikeskus.fi WWW.arviointikeskus.fi

puuston
kiertohaitta
euroa/ha

SUMMA'

EUROA
euroa

180
175

73,80
29,75

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

8n,s,80
327-,25

ac
o,c

o,c

o,c

o,c

,00

,00

,00

,00

,00

euroa

0,00
0,00

0,00|

EUR 1 826,45
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Metsänomistajat VALTAKIRJA
LAKEUS

17.1.2019

Runkovesilinjan puuston poisto

Valitkaa alta yksi vaihtoehtoja täyttäkää valtakirja muilta osin.

D Omistamalleni maalle voidaan avata linja runkovesiputken rakentamista varten. Metsänhoitoyhdistys Lakeus

hoitaa puiden korjuun ja markkinoinnin.

Tällä puukauppavaltakirjalla valtuutan Metsänhoitoyhdistys Lakeuden korjuupalveluna korjaamaan puut linjalta.
Korjausta kertyvä markkkinakelpoinen ainespuu katkotaan mitta-ja laatuvaatimusten mukaisesti ja välitetään

Mhy Lakeuden toimitussopimuksiin. Puut mitataan motomitalla ja tuodaan sovitulle varastopaikalle.

Ainespuusta maksetaan myyjälle hankintahinta, korjuukustannuksista vastaa Lakeuden Vesi Oy. Puumaksu
tilitetään ilmoittamalleni tilille. Linjan kohdat mistä ei kerry myyntikelpoista ainespuuta raivataan maahan.

D Omistamalleni maalle voidaan avata linja runkovesiputken rakentamista varten. Puut tuodaan ennalta

sovitulle varastopaikalle. Otan puut omaan käyttööni tai markkinoin puut itse. Puumaksuja ei makseta.

(Korjuussa tarvittavat mitta-ja laatuvaatimukset valtakirjan liitteeksi)

D Hoidan itse linjan avaamisen omistamallani maalla Lakeuden Vesi Oy:n myöhemmin antaman aikataulun

mukaan (noin 1-2 kk). Otan puut omaan käyttööni tai markkinoin ne itse.

VALTUUTTAJA:

NIMI

OSOITE

PUHELIN _ SÄHKÖPOSTI
PANKKITILI (IBAN)_

D ARVOLISÄVEROVELVOLLINEN Y-TUNNUS

D EIARVONLISÄVEROVELVOLLINEN HENKILÖTUNNUS

METSÄTILA, NIMI JA KIINTEISTÖTUNNUS

MUUT HUOMIOITA VATASIA (vapaamuotoinen teksti/ohjeet Metsänhoitoyhdistykselle)

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika:_

Maanomistajat (allekirjoitus ja nimen selvennys)

Allekirjoitus tarvitaan kaikilta tilan osakkailta tai valtuutetun asiainhoitajan allekirjoitus ja liitteenä kopio valtuutuksesta.

Lisätietoja: Antti Väisälä, Mhy Lakeus/Jalasjärvi, 0400 760794, antti.vaisala@mhy.fi


