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0006 RAHOITUSLASKELMA

 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

  9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

   9320 VUOSIKATE                    1 591 900      8 790   -26 020    -17 230    556 337,223 228,89    608 312,82

  9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA           1 591 900      8 790   -26 020    -17 230    556 337,223 228,89    608 312,82

  9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

   9355 INVESTOINTIMENOT              -277 165   -775 709  -283 620 -1 059 329   -237 263,37   22,40    -23 813,45

   9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE                49 000               49 000

   9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV        673

  9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -276 492   -726 709  -283 620 -1 010 329   -237 263,37   23,48    -23 813,45

 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA  1 315 408   -717 919  -309 640 -1 027 559    319 073,85  -31,05    584 499,37

 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

  9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

   9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE     -2 050

  9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET         -2 050

  9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

   9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH   -347 368   -347 370             -347 370                         -173 684,00

   9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU             1 065 289            1 065 289   -173 684,00  -16,30

  9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET          -347 368    717 919              717 919   -173 684,00  -24,19   -173 684,00

  9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

   9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA        -610                                        -45,60            127 589,75

   9483 SAAMISTEN MUUTOS                 2 678                                    118 588,08            163 678,24

   9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS    -90 563                                   -472 917,83           -776 190,50

  9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE    -88 494                                   -354 375,35           -484 922,51

 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           -437 912    717 919              717 919   -528 059,35  -73,55   -658 606,51

 9490 RAHAVAROJEN MUUTOS               877 495          0  -309 640   -309 640   -208 985,50   67,49    -74 107,14

 9500 KASSAVARAT 31.12.              1 961 822                                  1 752 836,80          1 010 219,82

 9501 KASSAVARAT 1.1.                1 084 327                                  1 961 822,30          1 084 326,96

 9502 RAHAVAROJEN MUUTOS               877 495          0         0              -208 985,50            -74 107,14
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0003 TULOSLASKELMA

  3000 TOIMINTATUOTOT

   3001 Myyntituotot                   442 520    660 801              660 801    169 675,96   25,68     81 629,15

   3200 Maksutuotot                     72 492     76 800               76 800     23 710,23   30,87     25 442,67

   3300 Tuet ja avustukset             135 816     79 800               79 800     75 670,84   94,83     42 617,35

   3400 Muut toimintatuotot            606 197    699 755              699 755    285 357,31   40,78    287 452,38

  3000 TOIMINTATUOTOT                1 257 025  1 517 156            1 517 156    554 414,34   36,54    437 141,55

  4000 TOIMINTAKULUT

   4001 Henkilöstökulut             -3 618 005 -3 800 791    -6 400 -3 807 191 -1 370 013,51   35,98 -1 360 856,63

   4300 Palvelujen ostot           -11 120 207-12 051 930   -14 300-12 066 230 -4 856 724,84   40,25 -4 252 879,60

   4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar   -643 686   -878 000             -878 000   -318 724,83   36,30   -275 458,97

   4700 Avustukset                    -304 144   -389 065    -5 320   -394 385   -158 847,81   40,28    -95 695,32

   4800 Muut toimintakulut            -188 397   -212 555             -212 555    -76 783,91   36,12    -75 016,10

  4000 TOIMINTAKULUT               -15 874 439-17 332 341   -26 020-17 358 361 -6 781 094,90   39,07 -6 059 906,62

  4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          -14 617 415-15 815 185   -26 020-15 841 205 -6 226 680,56   39,31 -5 622 765,07

  5000 Verotulot                     6 906 922  7 057 000            7 057 000  3 204 086,03   45,40  2 794 857,96

  5500 Valtionosuudet                9 070 255  8 537 505            8 537 505  3 579 886,00   41,93  3 437 316,00

  6000 Rahoitustuotot ja -kulut

   6100 Muut rahoitustuotot            263 692    257 000              257 000      2 984,96    1,16      1 203,42

   6200 Korkokulut                     -31 541    -27 230              -27 230     -2 095,55    7,70     -2 299,12

   6300 Muut rahoituskulut                 -14       -300                 -300     -1 843,66  614,55         -0,37

  6000 Rahoitustuotot ja -kulut        232 137    229 470              229 470       -954,25   -0,42     -1 096,07

  6999 VUOSIKATE                     1 591 900      8 790   -26 020    -17 230    556 337,223 228,89    608 312,82

  7000 Poistot ja arvonalentumiset

   7100 Suunnitelman mukaiset poist   -840 428   -806 000             -806 000

  7000 Poistot ja arvonalentumiset    -840 428   -806 000             -806 000

  8499 TILIKAUDEN TULOS                751 472   -797 210   -26 020   -823 230    556 337,22  -67,58    608 312,82

  8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        751 472   -797 210   -26 020   -823 230    556 337,22  -67,58    608 312,82
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091111 Taloudenohjausohjelmisto

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -25 000               -25 000                         -25 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -25 000         0     -25 000              0          -25 000,00

091113 Työvuorosuunnitteluohjelma

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                              -15 000     -15 000      -6 611,75    44     -8 388,25

 INVESTOINNIT NETTO                             0          0   -15 000     -15 000      -6 611,75    44     -8 388,25

A I N E E T T O M A T  H Y Ö D Y K KE ET

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -25 000   -15 000     -40 000      -6 611,75    17    -33 388,25

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -25 000   -15 000     -40 000      -6 611,75    17    -33 388,25

091611 Kuntayhtymäosuudet

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                      -50 763,60    -73 209               -73 209     -30 503,65    42    -42 705,35

 INVESTOINNIT NETTO                    -50 763,60    -73 209         0     -73 209     -30 503,65    42    -42 705,35

091621 Muut osakkeet ja osuudet

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                     -113 631,44              -31 120     -31 120        -470,00     2    -30 650,00

 INVESTOINTITULOT                          672,75

 INVESTOINNIT NETTO                   -112 958,69          0   -31 120     -31 120        -470,00     2    -30 650,00

O S A K K E E T  J A  O S U U D E T

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                     -164 395,04    -73 209   -31 120    -104 329     -30 973,65    30    -73 355,35

 INVESTOINTITULOT                          672,75

 INVESTOINNIT NETTO                   -163 722,29    -73 209   -31 120    -104 329     -30 973,65    30    -73 355,35

*** KUNNANHALLITUS ***

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                     -164 395,04    -98 209   -46 120    -144 329     -37 585,40    26   -106 743,60

 INVESTOINTITULOT                          672,75

 INVESTOINNIT NETTO                   -163 722,29    -98 209   -46 120    -144 329     -37 585,40    26   -106 743,60

096415 Kirkonkylän Leijonapuisto

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -75 000               -75 000                         -75 000,00

 INVESTOINTITULOT                                     37 500                37 500                          37 500,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -37 500         0     -37 500              0          -37 500,00

K I I N T E Ä T  R A K E N T. JA LAITTEE

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -75 000               -75 000                         -75 000,00

 INVESTOINTITULOT                                     37 500                37 500                          37 500,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -37 500         0     -37 500              0          -37 500,00

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -75 000               -75 000                         -75 000,00

 INVESTOINTITULOT                                     37 500                37 500                          37 500,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -37 500         0     -37 500              0          -37 500,00

097252 Kantin koulu: sisäp. muut työpaj ja matk
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INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                      -10 827,62

 INVESTOINNIT NETTO                    -10 827,62          0         0                          0

097253 Leirituvan yläkerran huon korjaukset

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -16 000               -16 000        -868,18     5    -15 131,82

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -16 000         0     -16 000        -868,18     5    -15 131,82

097256 Kultt.keskus Skantzin jatkohanke

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                       -4 152,37    -16 500               -16 500        -343,63     2    -16 156,37

 INVESTOINTITULOT                                     11 500                11 500                          11 500,00

 INVESTOINNIT NETTO                     -4 152,37     -5 000         0      -5 000        -343,63     7     -4 656,37

097329 Yht.koulu: aita koulun ja rivit. rajalle

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -15 000               -15 000                         -15 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -15 000         0     -15 000              0          -15 000,00

097330 Yhten.koulu: vesikaton saneeraus

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                     -5 000                -5 000                          -5 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0     -5 000         0      -5 000              0           -5 000,00

097342 Uusi kunnant: vanha osan san päiväkod.

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                      -69 503,44   -300 000  -225 500    -525 500    -158 056,16    30   -367 443,84

 INVESTOINNIT NETTO                    -69 503,44   -300 000  -225 500    -525 500    -158 056,16    30   -367 443,84

097343 Kunnantalon lukituksen uusiminen

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -15 000               -15 000                         -15 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -15 000         0     -15 000              0          -15 000,00

097349 Vapaa-aikatoim tilojen kunnostukset

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -15 000               -15 000                         -15 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -15 000         0     -15 000              0          -15 000,00

T A L O N R A K E N N U S

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                      -84 483,43   -382 500  -225 500    -608 000    -159 267,97    26   -448 732,03

 INVESTOINTITULOT                                     11 500                11 500                          11 500,00

 INVESTOINNIT NETTO                    -84 483,43   -371 000  -225 500    -596 500    -159 267,97    27   -437 232,03

097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -10 000               -10 000                         -10 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -10 000         0     -10 000              0          -10 000,00

097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -10 000               -10 000                         -10 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -10 000         0     -10 000              0          -10 000,00

097425 Revon- ja Vainionk. asf.+katuvalot
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INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                      -20 559,22

 INVESTOINNIT NETTO                    -20 559,22          0         0                          0

097435 Willelän uimarannan kunnostaminen

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                     -5 000                -5 000                          -5 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0     -5 000         0      -5 000              0           -5 000,00

097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                       -7 727,46

 INVESTOINNIT NETTO                     -7 727,46          0         0                          0

K I I N T E Ä T  R A K E N T. JA  LAITTE

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                      -28 286,68    -25 000               -25 000                         -25 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                    -28 286,68    -25 000         0     -25 000              0          -25 000,00

097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                   -170 000              -170 000     -40 410,00    24   -129 590,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0   -170 000         0    -170 000     -40 410,00    24   -129 590,00

097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                              -12 000     -12 000                         -12 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0          0   -12 000     -12 000              0          -12 000,00

VESILAITOS

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                   -170 000   -12 000    -182 000     -40 410,00    22   -141 590,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0   -170 000   -12 000    -182 000     -40 410,00    22   -141 590,00

097769 Jätevesipumppaamon saneeraus

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -25 000               -25 000                         -25 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -25 000         0     -25 000              0          -25 000,00

VIEMÄRILAITOS

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                    -25 000               -25 000                         -25 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0    -25 000         0     -25 000              0          -25 000,00

V E S I -  J A  V I E M Ä R I L A I T OS

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                                   -195 000   -12 000    -207 000     -40 410,00    20   -166 590,00

 INVESTOINNIT NETTO                             0   -195 000   -12 000    -207 000     -40 410,00    20   -166 590,00

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

 INVESTOINTIMENOT                     -112 770,11   -602 500  -237 500    -840 000    -199 677,97    24   -640 322,03

 INVESTOINTITULOT                                     11 500                11 500                          11 500,00

 INVESTOINNIT NETTO                   -112 770,11   -591 000  -237 500    -828 500    -199 677,97    24   -628 822,03

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT
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 INVESTOINTIMENOT                     -277 165,15   -775 709  -283 620  -1 059 329    -237 263,37    22   -822 065,63

 INVESTOINTITULOT                          672,75     49 000                49 000                          49 000,00

 INVESTOINNIT NETTO                   -276 492,40   -726 709  -283 620  -1 010 329    -237 263,37    23   -773 065,63
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T A R K A S T U S T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                        -12 441    -15 726              -15 726     -3 591,88   22,84     -3 174,50

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -12 441    -15 726         0    -15 726     -3 591,88   22,84     -3 174,50

  LASKENNALLISET ERÄT                   -2 666                                       -849,89               -747,30

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -15 107    -15 726         0    -15 726     -4 441,77   28,24     -3 921,80

*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                        -12 441    -15 726              -15 726     -3 591,88   22,84     -3 174,50

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -12 441    -15 726         0    -15 726     -3 591,88   22,84     -3 174,50

  LASKENNALLISET ERÄT                   -2 666                                       -849,89               -747,30

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -15 107    -15 726         0    -15 726     -4 441,77   28,24     -3 921,80
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Y L E I S H A L L I N T O

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        39 014     45 845               45 845         40,50    0,09        920,32

  TOIMINTAKULUT                       -630 330   -760 933    -5 320   -766 253   -274 947,57   35,88   -223 994,09

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -591 317   -715 088    -5 320   -720 408   -274 907,07   38,16   -223 073,77

  Poistot ja arvonalentumiset           -6 194   -745 100             -745 100

  LASKENNALLISET ERÄT                  168 135                                    -21 305,61            -10 365,27

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -429 376 -1 460 188    -5 320 -1 465 508   -296 212,68   20,21   -233 439,04

M U U T  Y L E I S P A L V E L U T

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                         6 730      5 000                5 000         18,18    0,36

  TOIMINTAKULUT                       -381 130   -386 006             -386 006   -186 504,58   48,32   -156 933,65

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -374 401   -381 006         0   -381 006   -186 486,40   48,95   -156 933,65

  Poistot ja arvonalentumiset          -40 746

  LASKENNALLISET ERÄT                   -5 019                                       -282,93               -479,09

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -420 165   -381 006         0   -381 006   -186 769,33   49,02   -157 412,74

E R I K .S A I R.H O I T O/SAIR.H.L A IT

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                     -3 122 769 -3 490 990           -3 490 990 -1 388 993,40   39,79 -1 026 012,17

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                -3 122 769 -3 490 990         0 -3 490 990 -1 388 993,40   39,79 -1 026 012,17

  LASKENNALLISET ERÄT                     -835

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          -3 123 604 -3 490 990         0 -3 490 990 -1 388 993,40   39,79 -1 026 012,17

S OS I A A L I -JA T E R V E Y S P A L V

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                                                                      187,10

  TOIMINTAKULUT                     -6 610 619 -6 832 409           -6 832 409 -2 750 955,22   40,26 -2 663 381,61

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                -6 610 619 -6 832 409         0 -6 832 409 -2 750 768,12   40,26 -2 663 381,61

  LASKENNALLISET ERÄT                  -17 132                                         43,32             -1 017,06

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          -6 627 751 -6 832 409         0 -6 832 409 -2 750 724,80   40,26 -2 664 398,67

*** KUNNANHALLITUS ***

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        45 743     50 845               50 845        245,78    0,48        920,32

  TOIMINTAKULUT                    -10 744 849-11 470 338    -5 320-11 475 658 -4 601 400,77   40,10 -4 070 321,52

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ               -10 699 106-11 419 493    -5 320-11 424 813 -4 601 154,99   40,27 -4 069 401,20
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  Poistot ja arvonalentumiset          -46 940   -745 100             -745 100

  LASKENNALLISET ERÄT                  145 150                                    -21 545,22            -11 861,42

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         -10 600 896-12 164 593    -5 320-12 169 913 -4 622 700,21   37,98 -4 081 262,62
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E L I N K E I N O T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        12 874

  TOIMINTAKULUT                       -191 911   -185 250    -4 700   -189 950    -73 249,64   38,56    -64 058,61

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -179 038   -185 250    -4 700   -189 950    -73 249,64   38,56    -64 058,61

  Poistot ja arvonalentumiset           -3 416

  LASKENNALLISET ERÄT                   -6 179                                     -1 408,37             -1 273,26

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -188 633   -185 250    -4 700   -189 950    -74 658,01   39,30    -65 331,87

M A A S E U T U T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                        -81 637    -97 180              -97 180    -19 322,97   19,88    -19 462,23

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -81 637    -97 180         0    -97 180    -19 322,97   19,88    -19 462,23

  LASKENNALLISET ERÄT                   -4 284                                        -89,82                -38,48

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -85 921    -97 180         0    -97 180    -19 412,79   19,98    -19 500,71

*** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        12 874

  TOIMINTAKULUT                       -273 548   -282 430    -4 700   -287 130    -92 572,61   32,24    -83 520,84

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -260 675   -282 430    -4 700   -287 130    -92 572,61   32,24    -83 520,84

  Poistot ja arvonalentumiset           -3 416

  LASKENNALLISET ERÄT                  -10 463                                     -1 498,19             -1 311,74

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -274 553   -282 430    -4 700   -287 130    -94 070,80   32,76    -84 832,58



Karvian kunta Sivu     5

15.06.2021

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

K U N N A N  K O U L U T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       172 796     91 000               91 000     68 523,84   75,30     56 598,51

  TOIMINTAKULUT                     -2 215 986 -1 975 680           -1 975 680   -807 025,41   40,85   -922 406,25

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                -2 043 190 -1 884 680         0 -1 884 680   -738 501,57   39,18   -865 807,74

  Poistot ja arvonalentumiset         -282 098

  LASKENNALLISET ERÄT                 -351 963                                    -29 032,02            -29 105,41

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          -2 677 252 -1 884 680         0 -1 884 680   -767 533,59   40,72   -894 913,15

K A N S A L A I S O P I S T O

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                        -37 932    -41 940              -41 940

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -37 932    -41 940         0    -41 940             0                     0

  LASKENNALLISET ERÄT                     -330

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -38 262    -41 940         0    -41 940             0                     0

M U U  K O U L U T U S

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                         -5 785    -11 000              -11 000      3 654,00  -33,22     -1 135,00

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    -5 785    -11 000         0    -11 000      3 654,00  -33,22     -1 135,00

  LASKENNALLISET ERÄT                     -268

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              -6 053    -11 000         0    -11 000      3 654,00  -33,22     -1 135,00

K I R J A S T O T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                         3 716        950                  950        509,07   53,59        457,65

  TOIMINTAKULUT                        -99 594   -104 750             -104 750    -42 273,99   40,36    -48 139,17

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -95 877   -103 800         0   -103 800    -41 764,92   40,24    -47 681,52

  Poistot ja arvonalentumiset           -8 379

  LASKENNALLISET ERÄT                  -43 681                                     -3 052,47             -3 645,79

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -147 938   -103 800         0   -103 800    -44 817,39   43,18    -51 327,31

P V Ä H O I T O  JA   LAST K O T IH.TUKI

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        75 648     60 000               60 000     33 024,98   55,04     18 412,07

  TOIMINTAKULUT                       -825 714   -890 836             -890 836   -310 137,76   34,81   -315 832,13

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -750 066   -830 836         0   -830 836   -277 112,78   33,35   -297 420,06

  LASKENNALLISET ERÄT                 -154 482                                     -2 482,66             -1 929,17

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -904 549   -830 836         0   -830 836   -279 595,44   33,65   -299 349,23



Karvian kunta Sivu     6

15.06.2021

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       252 160    151 950              151 950    102 057,89   67,17     75 468,23

  TOIMINTAKULUT                     -3 185 011 -3 024 206           -3 024 206 -1 155 783,16   38,22 -1 287 512,55

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                -2 932 851 -2 872 256         0 -2 872 256 -1 053 725,27   36,69 -1 212 044,32

  Poistot ja arvonalentumiset         -290 478

  LASKENNALLISET ERÄT                 -550 725                                    -34 567,15            -34 680,37

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          -3 774 053 -2 872 256         0 -2 872 256 -1 088 292,42   37,89 -1 246 724,69
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

L I I K U N T A T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        19 797     18 100               18 100     12 474,88   68,92     14 634,74

  TOIMINTAKULUT                       -121 296   -189 104             -189 104    -59 588,48   31,51    -39 892,24

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -101 500   -171 004         0   -171 004    -47 113,60   27,55    -25 257,50

  Poistot ja arvonalentumiset          -61 218

  LASKENNALLISET ERÄT                 -132 602                                     -6 223,30             -2 386,72

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -295 319   -171 004         0   -171 004    -53 336,90   31,19    -27 644,22

R A I T T I U S T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                                      300                  300

  TOIMINTAKULUT                        -20 092    -27 716              -27 716     -6 290,58   22,70     -8 315,62

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -20 092    -27 416         0    -27 416     -6 290,58   22,94     -8 315,62

  LASKENNALLISET ERÄT                   -3 310                                        -39,12               -455,58

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -23 402    -27 416         0    -27 416     -6 329,70   23,09     -8 771,20

N U O R I S O T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                         4 051      1 800                1 800      6 409,00  356,06      1 264,00

  TOIMINTAKULUT                        -61 719    -51 568              -51 568    -12 024,85   23,32    -14 429,23

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -57 668    -49 768         0    -49 768     -5 615,85   11,28    -13 165,23

  Poistot ja arvonalentumiset          -27 747

  LASKENNALLISET ERÄT                  -43 374                                       -226,67               -306,77

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -128 788    -49 768         0    -49 768     -5 842,52   11,74    -13 472,00

K U L T T U U R I T O I M I

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                         3 839      8 000                8 000                            1 948,66

  TOIMINTAKULUT                        -52 040    -73 728              -73 728    -11 611,19   15,75    -17 759,31

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -48 201    -65 728         0    -65 728    -11 611,19   17,67    -15 810,65

  Poistot ja arvonalentumiset          -20 116

  LASKENNALLISET ERÄT                  -19 082                                       -117,24               -954,18

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -87 400    -65 728         0    -65 728    -11 728,43   17,84    -16 764,83

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        27 687     28 200               28 200     18 883,88   66,96     17 847,40

  TOIMINTAKULUT                       -255 148   -342 116             -342 116    -89 515,10   26,17    -80 396,40
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -227 461   -313 916         0   -313 916    -70 631,22   22,50    -62 549,00

  Poistot ja arvonalentumiset         -109 081

  LASKENNALLISET ERÄT                 -198 368                                     -6 606,33             -4 103,25

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -534 910   -313 916         0   -313 916    -77 237,55   24,60    -66 652,25
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

T E K N I N E N  H A L L   JA  S U U N N

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           650

  TOIMINTAKULUT                       -108 462   -123 514             -123 514    -54 295,99   43,96    -39 552,29

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -107 812   -123 514         0   -123 514    -54 295,99   43,96    -39 552,29

  LASKENNALLISET ERÄT                  -15 002                                       -512,75               -859,10

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -122 815   -123 514         0   -123 514    -54 808,74   44,37    -40 411,39

L I I K . V Ä Y L Ä T  J A  Y L  ALUEET

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                         1 825

  TOIMINTAKULUT                       -114 971   -177 172             -177 172    -65 477,96   36,96    -28 008,60

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -113 146   -177 172         0   -177 172    -65 477,96   36,96    -28 008,60

  Poistot ja arvonalentumiset          -86 616

  LASKENNALLISET ERÄT                  -21 573                                     -8 704,94             -6 034,58

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -221 336   -177 172         0   -177 172    -74 182,90   41,87    -34 043,18

K I I N T E I S T Ö T

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       689 059    727 555              727 555    292 742,07   40,24    288 708,68

  TOIMINTAKULUT                       -970 797   -962 767             -962 767   -383 770,93   39,86   -387 810,37

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -281 738   -235 212         0   -235 212    -91 028,86   38,70    -99 101,69

  Poistot ja arvonalentumiset         -242 584

  LASKENNALLISET ERÄT                  438 299                                    -34 174,68            -26 628,15

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -86 023   -235 212         0   -235 212   -125 203,54   53,23   -125 729,84

V E S I-  J A  V I E M Ä R I L A I T O S

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       222 005    224 400              224 400     57 480,56   25,62     53 094,92

  TOIMINTAKULUT                       -128 064   -139 730             -139 730    -48 858,79   34,97    -50 505,67

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    93 941     84 670         0     84 670      8 621,77   10,18      2 589,25

  Poistot ja arvonalentumiset          -61 313    -60 900              -60 900

  LASKENNALLISET ERÄT                   -3 111                                     -1 295,43             -1 303,39

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              29 516     23 770         0     23 770      7 326,34   30,82      1 285,86

S I I V O U S- J A K E I T T I Ö P A L V

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                                  323 206              323 206     80 233,78   24,82

  TOIMINTAKULUT                                  -707 531             -707 531   -254 478,09   35,97
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                         0   -384 325         0   -384 325   -174 244,31   45,34             0

  LASKENNALLISET ERÄT                                                              -4 184,42

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   0   -384 325         0   -384 325   -178 428,73   46,43             0

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

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                         5 022     11 000               11 000      2 770,38   25,19      1 102,00

  TOIMINTAKULUT                        -81 148    -86 811   -16 000   -102 811    -31 349,62   30,49    -29 103,88

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -76 126    -75 811   -16 000    -91 811    -28 579,24   31,13    -28 001,88

  LASKENNALLISET ERÄT                  -12 080                                     -1 957,78             -1 572,64

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -88 206    -75 811   -16 000    -91 811    -30 537,02   33,26    -29 574,52

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       918 561  1 286 161            1 286 161    433 226,79   33,68    342 905,60

  TOIMINTAKULUT                     -1 403 443 -2 197 525   -16 000 -2 213 525   -838 231,38   37,87   -534 980,81

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -484 882   -911 364   -16 000   -927 364   -405 004,59   43,67   -192 075,21

  Poistot ja arvonalentumiset         -390 514    -60 900              -60 900

  LASKENNALLISET ERÄT                  386 533                                    -50 830,00            -36 397,86

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -488 863   -972 264   -16 000   -988 264   -455 834,59   46,12   -228 473,07
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.05.2021

                                          Tp         Budj Budjetin  Budjetti +    Toteutuma   Käyttö    Ed.v.tot.

                                          2020       2021 muutokset muutokset     2021 01-05  %         2020 01-05

KARVIAN KUNTA

KÄYTTÖTALOUS

 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                     1 257 025  1 517 156            1 517 156    554 414,34   36,54    437 141,55

  TOIMINTAKULUT                    -15 874 439-17 332 341   -26 020-17 358 361 -6 781 094,90   39,07 -6 059 906,62

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ               -14 617 415-15 815 185   -26 020-15 841 205 -6 226 680,56   39,31 -5 622 765,07

  Poistot ja arvonalentumiset         -840 428   -806 000             -806 000

  LASKENNALLISET ERÄT                 -230 539                                   -115 896,78            -89 101,94

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         -15 688 382-16 621 185   -26 020-16 647 205 -6 342 577,34   38,10 -5 711 867,01
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1. JOHDANTO 
 

Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman 
kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007, 12 §). Suunnitelma 
on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä 
kunnassa. Se on osa kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä 
arvioinnin vuosirytmiä. 

Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan vähintään 
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö, 
kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain (L 
635/1995) mukaista kunnan talousarviota ja suunnitelmaa eri vuosille. 

Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä suunnittelukaudelta tiedot 

a) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, 

b) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja 
palveluista,  

c) lastensuojelun tarpeesta kunnassa, 

d) lastensuojeluun varattavista voimavaroista, 

e) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta 
lastensuojelun palvelujärjestelmästä, 

f) yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille palveluja 
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä  

g) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. (Kuntainliitto 2008; Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa, opas lakisääteisen 
suunnitelman laadintaan, osa 1. Suunnitelman valmistelu.) 

 
Pohjois-Satakunnan kunnat ja PoSa ovat hyväksyneet osaltaan suunnitelman seuraavasti: 
 

 PoSan yhtymähallitus 26.1.2017 § 11 
 Honkajoen kunnanvaltuusto 31.5.2017 § 16 
 Jämijärven kunnanvaltuusto 10.4.2017 § 15 
 Kankaanpään kaupunginvaltuusto 6.3.2017 § 19 
 Karvian kunnanvaltuusto 16.3.2017 § 7 
 Pomarkun kunnanvaltuusto 27.4.2017 § 6 
 Siikaisten kunnanvaltuusto 6.4.2017 § 12 

Koska suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa, koottiin vuoden 
2019 lopussa työryhmä päivittämään olemassa olevaa suunnitelmaa. Tämä suunnitelma on 
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tehty vuosille 2021 – 2024. Suunnitelma ei ole päivitys edellisestä suunnitelmasta vaan se 
on rakennettu aivan uudelta pohjalta. 

Suunnittelutyöryhmään ovat osallistuneet: 

Jari Tuuri   rehtori-sivistystoimenjohtaja, Siikaisten kunta 

Tapani Santavirta asumispalvelupäällikkö, PoSa 

Elisa Saarivirta apulaisylilääkäri, PoSa 

Päivi Javanainen rehtori, Kankaanpään kaupunki 

Minna Kurki  vapaa-ajan ohjaaja, Kankaanpään kaupunki 

Reijo Peltomaa hyvinvointikoordinaattori, Pomarkun kunta 

Sirpa Ala-Rämi liikuntasihteeri, Karvian kunta 

Tiina-Kaisa Aro-Heinilä   nuorisosihteeri, Karvian kunta 

Noora Kuuskoski etsivä nuorisotyöntekijä, Kankaanpään kaupunki 

Päivi Rouhelo terveydenhoitaja, PoSa 

Hannaleena Vuorinen perhepalvelupäällikkö, PoSa  

Mikaela Tervonen  etsivä nuorisotyöntekijä, Kankaanpään kaupunki 

 
Lisäksi valmistelumateriaalia ja kommentteja on saatu eri tulosalueiden viranhaltijoilta. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä on 
kuvattu lasten ja nuorten kasvuoloja ja hyvinvoinnin tilaa, toisessa osassa lasten ja 
nuorten hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut ja 
kolmannessa osassa lastensuojelun tarpeet ja voimavarat PoSassa ja sen jäsenkunnissa. 
Neljännessä osassa on suunnitelman toteuttaminen ja seuranta.  
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2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 
POHJOIS-SATAKUNNASSA  

 
2.1 Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia tilastoja 
 

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet) 

 2017 2018 2019 

Koko maa 18,8 17,6 16,8 

Satakunta 20,0 17,7 18,1 

Honkajoki 13,1  9,5 

Jämijärvi 6,0 8,6 14,9 

Kankaanpää 15,9 14,4 15,3 

Karvia 9,0 7,8 4,8 

Pomarkku 11,7 13,7 16,2 

Siikainen 8,8 - 12,9 

Tilaston mukaan nuorten toimeentulotuen tarve vaihtelee melko paljon kunnittain ja 
vuosittain, mutta näyttää kuitenkin olevan muuta maata ja Satakuntaa pienpää. 

 

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (Sotkanet) 

 2017 2018 2019 

 Koko maa 10,7 11,0 10,6 

 Satakunta 8,4 8,8 8,8 

 Honkajoki 6,0 8,9 8,0 

 Jämijärvi - 6,7 3,8 

 Kankaanpää 5,8 7,8 6,4 

 Karvia 3,1 4,7 2,6 

 Pomarkku 6,3 8,0 8,0 

 Siikainen 12,1 6,7 7,6 

Tilaston mukaan lapsiperheiden toimeentulotuen tarve vaihtelee melko paljon vuosittain 
ja kunnittain, mutta taso on hieman alhaisempaa kuin muulla Suomessa ja Satakunnassa. 
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Lasten pienituloisuusaste (Sotkanet)  

 2017 2018 

 Koko maa 11,8 12,2 

 Satakunta 12,4 12,6 

 Honkajoki 16,5 17,8 

 Jämijärvi 17 13,2 

 Kankaanpää 16,3 16,9 

 Karvia 21,1 19,7 

 Pomarkku 12,5 10,5 

 Siikainen 25,9 32,0 

Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden 
osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Tilaston 
mukaan lapsiperheiden pienituloisuus Pomarkkua lukuun ottamatta on Pohjois-
Satakunnassa selvästi muuta maata ja Satakuntaa suurempaa. 

 
 

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 
(Sotkanet) 

 2017 2018 2019 

 Koko maa 4,4 4,4 4,2 

 Satakunta 4,5 4,7 4,4 

 Honkajoki 7,4 6,5 5,0 

 Jämijärvi 6,4 5,0 4,6 

 Kankaanpää 5,8 5,4 4,4 

 Karvia 3,0 4,1 4,5 

 Pomarkku 11,7 12,0 7,9 

 Siikainen 12,1 21,8 13,6 

Tilaston mukaan lastensuojelun avohuollon volyymi on suunnilleen muun maan tasossa 
paitsi Siikaisissa ja Pomarkussa, jossa tarvetta on selvästi enemmän. 
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Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (Sotkanet) 

 2017 2018 2019 

 Koko maa 14,4 12,3 11,6 

 Satakunta 15,4 12,8 13,7 

 Honkajoki 14,9 - 11,4 

 Jämijärvi 11,8 10,1 9,9 

 Kankaanpää 17,9 14,8 15,4 

 Karvia 10,0 11,5 7,9 

 Pomarkku 19,6 9,5 11,8 

 Siikainen 13,5 14,3 14,0 

Tilaston mukaan nuorisotyöttömyys ei oleellisesti poikkea Satakunnan ja koko maan 
tiedoista paitsi Karvian kohdalla, jossa nuorisotyöttömyyttä on vähemmän. 

 

 

 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (Sotkanet) 

 2017 2018 2019 

 Koko maa 29,8 29,5 29,1 

 Satakunta 27,9 27,7 27,2 

 Honkajoki 34,2 34,9 35,0 

 Jämijärvi 46,3 41,7 38,6 

 Kankaanpää 28,0 27,6 27,0 

 Karvia 35,1 35,4 33,2 

 Pomarkku 28,2 28,4 29,9 

 Siikainen 40,2 38,5 44,8 

Lapsiperheiden ahtaasti asuminen on suurta muissa kunnissa paitsi Kankaanpäässä ja 
Pomarkussa verrattuna muuhun Suomeen. 
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Työttömät, % työvoimasta (Sotkanet)  

 2017 2018 2019 

 Koko maa 11,5 9,7 9,2 

 Satakunta 11,8 9,7 9,4 

 Honkajoki 10,7 7,0 7,9 

 Jämijärvi 8,3 7,6 7,2 

 Kankaanpää 10,7 9,7 10,0 

 Karvia 12,2 10,2 9,0 

 Pomarkku 12,5 9,5 8,7 

 Siikainen 14,3 11,8 11,5 
Tilaston mukaan työttömyys ei oleellisesti poikkea muun maan tai Satakunnan tiedoista 
paitsi ehkä Honkajoella ja Jämijärvellä, joissa se on hieman alhaisempaa. 
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2.2 Kouluterveyskyselyn tuloksia Kankaanpäässä 2017 – 2019 
 

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaisia tuloksia ei ole saatavissa pienistä kunnista, koska 
yksittäisen vastaajan vastaukset olisivat tällöin tunnistettavissa. Myös tulosten 
luotettavuus heikentyy, mikäli vastaajien määrä on pieni. Kankaanpään 
kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan kuitenkin käyttää suuntaa antavina myös muiden 
alueen kuntien osalta.  

 

Kankaanpää 

Neljäs ja viides luokkalaiset ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä n. 56 %. Terveydentila 
koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi 92 % oppilaista (vuonna 2017 95,6 %). Aamupalan syö 
vähintään 3 x viikon aikana 86 % ja aamupalan jättää syömättä kokonaan 5,4 % oppilaista. 
Liikuntaa ei harrasta ollenkaan 0.5 % oppilaista. Koulunkäynnistä pitää melko/hyvin paljon 
77 %. 

Kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaisten terveydentila koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi 
82 % oppilasta (vuonna2017 81 %). Tupakointi on vähentynyt, mutta vastaavasti nuuskan 
käyttö on jonkin verran lisääntynyt. Ylipainoisten määrä on ikäluokalla säilynyt samana 
(31 %). Ylipaino on lisääntynyt vuodesta 2017 tytöillä 3 % ja vähentynyt pojilla 3 %. 
Ruokailutottumukset suhteutettuna vaativaan opiskeluun on osalla oppilaista 
puutteellisia. Aamupalan syö vähintään 3x viikon aikana 69 % ja aamupalan jättää 
syömättä kokonaan 12,8 % oppilaista. Liikuntaa ei harrasta ollenkaan 3.9 % oppilaista 
(vuonna 2017 5,0 %). Koulunkäynnistä pitää melko/hyvin paljon 47 % (vuonna 2017 61 %). 
Yläkoululaiset ovat keskimääräistä humalahakuisempia ja tupakoivat enemmän, kun 
Suomessa keskimäärin. Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet, mutta ovat 
samansuuntaisia, kun muualla maassa.  

Lukion 1.-2. luokkalaisten osalta terveydentila koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi 81 % 
oppilasta (vuonna 2017 89 %). Viimeisen kahden vuoden aikana tilanne on merkittävästi 
muuttunut huonompaan suuntaan. Ylipainoistenmäärä on ikäluokalla lisääntynyt 5 % 
(vuonna 2017 17,8 % vuonna 2019 22,2 %). Ruokailutottumukset suhteutettuna vaativaan 
opiskeluun on osalla oppilaista puutteellisia. Aamupalan syö vähintään 3 kertaa viikon 
aikana 79 % ja aamupalan jättää syömättä kokonaan 9,8 % oppilaista. Koululounaan jättää 
väliin 26,5 % oppilaista. Liikunnanharrastamisen vähyys korkeintaan 1h/vko 28,7 %) näkyy 
osaltaan myös BMW:n kasvussa. Liikuntaa ei harrasta ollenkaan 3.9 % oppilaista (vuonna 
2017 3,7 %). Koulunkäynnistä pitää melko/hyvin paljon 70,4 % (vuonna 2017 69,2 %). 
Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet, mutta kehitys on samansuuntaista koko 
maassa.  

Ammatillisessa oppilaitoksessa osalta terveydentila koetaan erittäin hyväksi tai hyväksi 
82,6 % oppilasta (vuonna2017 87,4 %). Ylipainoisten määrä on ikäluokalla lisääntynyt 8,8 
% (vuonna 2017 29,5 % vuonna 2019 38,3 %). Ruokailutottumukset suhteutettuna vaativaan 
opiskeluun ovat osalla oppilaista puutteellisia. Aamupalan syö vähintään 3 kertaa viikon 
aikana 58,4 % ja aamupalan jättää syömättä kokonaan 23,4 % oppilaista. Liikuntaa ei 
harrasta ollenkaan 12.3 % oppilaista (vuonna 2017 14,7 %). Koulunkäynnistä pitää 
melko/hyvin paljon 85,4 % (vuonna 2017 83,3 %). Nuuskan käyttö ammatillisessa 
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oppilaitoksessa on selkeästi yleisempää, kun maassa keskimäärin. Yksinäisyyden 
kokemukset ovat lisääntyneet myös ammattiin opiskelevilla, kuten koko maassa.  

 

Yleisiä huomioita 

Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia 16 - 24-
vuotiaita on Kankaanpäässä selkeästi (2,1 %) enemmän kun maassa keskimäärin (koko maa 
1,1 %). Yläkoululaiset kokevat itsensä selvästi vähemmän uupuneeksi (11,9 %) kun saman 
ikäiset muualla maassa. Lukion 1. ja 2. luokan oppilaat sen sijaan kokevat itsensä 
enemmän uupuviksi (16,7 %) kun saman ikäiset muualla maassa (15,5 %).  
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3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT SEKÄ 
ONGELMIA EHKÄISEVÄT TOIMET JA PALVELUT  

 

3.1 Neuvola-, koulu-ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 
 

Neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat osa kuntien yleistä 
terveyden edistämistehtävää, jota toteutetaan monen ammattiryhmän yhteistyönä. 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä eli PoSa vastaa palveluiden tuotannosta 5 
kunnan alueella.  

Neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koostuvat määräaikaisista ja 
laajoista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksilöiden ja 
perheiden tarpeet sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisista rokotteista sekä myös 
vapaavalintaisista rokotteista. Toiminta painottuu ennaltaehkäisevään työhön, mutta 
resurssien mukaan voidaan myös tarjota tutkimuksia ja hoitoja joissakin sairauksissa tai 
tiloissa, esim. kouluikäisten ADHD-epäilyissä. Useimmiten sairaanhoidolliset asiat 
hoidetaan terveysasemilla. 

Lastenneuvolakäynneillä seurataan alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja 
hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuudessa. Lapsen kokonaiskehityksen seurantaan 
kuuluvat eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä 
motoristen että sosiaalisten valmiuksien arvioinnit. Yhteistyötä tehdään mm. 
varhaiskasvatuksen, perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa. Perheitä palvelevat 
terveydenhoitajien lisäksi lääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti, suuhygienisti, hammaslääkäri sekä perheohjaaja.  

Kouluterveydenhuolto on perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää palvelua, jota on 
saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta. Kouluterveydenhuollon 
tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen 
tukeminen sekä poikkeamiin puuttuminen oikea-aikaisesti.  

Opiskeluterveydenhuollon asiakkaita ovat Kankaanpään, Honkajoen ja Pomarkun 
lukiolaiset sekä Sataedun sekä Kankaanpään opiston opiskelijat Kankaanpäässä 
kotikunnasta riippumatta. SAMK:n terveydenhuoltotoiminta on siirtynyt YTHS:n 
hoidettavaksi 1.1.2021 alkaen. Opiskeluterveydenhuolto on osa kunnallista 
perusterveydenhuoltoa ja terveystarkastusten lisäksi siihen kuuluu asetuksen mukaan mm. 
sairaanhoito, seksuaaliterveyden ja mielenterveyden palvelut sekä suun terveydenhuolto. 
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, 
itsehoidossa, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä riittävässä 
elämänhallinnassa. 

 

3.2  Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen varhaiskasvatuksesta. Oikeus 
varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päättyessä ja jatkuu kouluikään 
saakka.  
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Varhaiskasvatusta järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat 
päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito sekä avoin 
varhaiskasvatustoiminta. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää kunnallisena sekä 
yksityisenä toimintana. Lisäksi on tukimuotoja, joiden avulla lasta voidaan hoitaa kotona.  

Varhaiskasvatusta ohjaa valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka 
pohjalta on laadittu paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.  

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltista kasvua, kehitystä ja 
oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. 

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen 
varhaiskasvatussuunnitelma (VASU). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. 
Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Tuen tarpeet sekä 
tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

 
Varhaiskasvatuspalvelut kunnittain 
 
Honkajoki (31.12.2020 saakka) 
 
Honkajoen kunnassa varhaiskasvatuspalvelut järjestetään Hongon päiväkodissa, sekä 
Hongon koulun vieressä sijaitsevassa Puukoulussa. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia 
kunnassa ei ole.  

Hongon päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää, sekä yksi ryhmisryhmä. Puukoululla 
puolestaan järjestetään niin esiopetus, esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, kuin 
koululaisten ap/ip-toiminta.  

Päiväkodissa erityisvarhaiskasvatuspalvelut on järjestetty Honkajoen esikouluopettajan 
toimesta. Tuleva kuntaliitos Kankaanpään kanssa vuoden 2021 alusta tuo tähän 
muutoksen ja varhaiskasvatukseen saadaan Kankaanpäästä kiertävä erityisopettaja.  

  
Jämijärvi 
 
Jämijärvellä varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty Pääskyn päiväkodilla, jolla on kolme 
toimipistettä: Pääskyn päiväkoti, Tuohikontin toimipiste ja Esiopetus Tykköö. Pääskyllä ja 
Tuohikontissa on 0-5 vuotiaat lapset. Esiopetus on Tykkööllä, jossa on myös 
esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus. Vuorohoito toteutuu Tuohikontin 
toimipisteessä. 
 
Jämijärvellä on yksi yksityinen perhepäivähoitaja ja käytössä on yksityisen hoidon 
kuntalisä. Kunnallisia perhepäivähoitajia ei tällä hetkellä ole. 
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Erityisvarhaiskasvatus on järjestetty siten, että kelpoisuuden omaava 
varhaiskasvatusjohtaja toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana puolet työajastaan. 
Hän kiertää eri toimipisteissä. 
 
Kankaanpää 
 
Kankaanpäässä toimii viisi kunnallista päiväkotia: 

 Päiväkoti Impivaara 
 Päiväkoti Jalava 
 Päiväkoti Petäjäinen 
 Luoman päiväkoti 
 Venesjärven päiväkotiryhmä (Luoman päiväkodin etäryhmä) 
 Torikadun päiväkoti 
 Lyseon päiväkotiryhmä (Torikadun päiväkodin etäryhmä) 

 
 
Lisäksi Kankaanpäässä toimii kaksi yksityistä päiväkotia, joissa on käytössä kaupungin 
palvelusetelit:  

 Luontopäiväkoti Havu 
 Päiväkoti Taimitarha – Kasvun Lähde ry 

 
Omassa kodissaan toimivia perhepäivähoitajia on yhteensä 19. 

Vuorohoito (iltaisin ja viikonloppuisin) toteutuu Päiväkoti Petäjäisen vuorohoitoryhmissä. 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä 
toimintaa. Tuki annetaan pääsääntöisesti lapsen omassa ryhmässä erilaisin joustavin 
järjestelyin sekä pienryhmätoimintaa hyödyntäen. Lapsi voidaan myös mahdollisuuksien 
mukaan sijoittaa pienempään päiväkotiryhmään, joita Kankaanpään päiväkodeissa on 
neljä. Tarvittaessa lapselle laaditaan Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma. 

Kankaanpään varhaiskasvatuksessa työskentelee kolme ryhmissä konsultoivaa 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO). Veo toimii päiväkodin henkilökunnan / 
perhepäivähoitajan tukena suunniteltaessa lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa 
toimintaa. Veo on mukana lapsen tukitoimien ja tavoitteiden suunnittelussa sekä ohjaa 
lasta pienryhmissä ja yksilöhetkillä. Veo osallistuu myös moniammatilliseen yhteistyöhön. 
Yhteistyötahoina lapsen kehityksen ja tuen asioissa ovat mm. lastenneuvola, 
perheneuvola, eri terapeutit ja Satasairaala. 

 
Karvia 
 
Karviassa kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään päiväkoti Kissankimalluksessa 
sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa. Jälkimmäinen muuttui Kissankimalluksen 
päiväkotiryhmäksi 1.8.2020 lähtien. Perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ei ole 
tällä hetkellä ollenkaan. Kissankimallus toimii kunnantalon alakerrassa, kolmessa 
ryhmässä (54 paikkaa). Onnimanni toimii Syreenin entisessä palvelutalossa, yhdessä 
ryhmässä (21 paikkaa). Esikoulun aamu- ja iltapäivähoidossa on 12 lasta. 
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Erityisvarhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä varten Karvian kunnassa toimii kiertävä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsia syntyi 18 vuonna 2019 ja kuluvan vuoden 2020 
ennuste on 11 lasta. Varhaiskasvatukseen osallistuminen: 73 % kunnan 
varhaiskasvatusikäisistä lapsista on päiväkodissa/esikoulun varhaiskasvatustoiminnassa. 
Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on matalankynnyksen 
ennaltaehkäisevää toimintaa. Tarkoitus on, että perhetyöntekijä saadaan tarvittaessa 
nopeasti ja helposti perheeseen. Perheitä on avun piirissä vuosittain alle kymmenen. 

 

Pomarkku 
 
Pomarkun kunnassa toimii yksi kunnallinen päiväkoti, jossa on seuraavat kolme 
varhaiskasvatusryhmää: Kiurut, Peipot ja Pääskyset. (Perhepäivähoidosta ja yksityisestä 
päivähoidosta ei ole tietoja nettisivuilla eikä sieltä löytyvässä 
varhaiskasvatussuunnitelmassa?) Erityisvarhaiskasvatuksen järjestämistä varten kunnassa 
toimii kiertävä erityisvarhaiskasvatuksen opettaja.   

Siikainen 
 
Siikaisten kunnassa varhaiskasvatus on keskitetty keskustassa toimivaan Päiväkoti Pikku-
Santraan, jossa toimii alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä ja 3 – 5-vuotiaiden 
varhaiskasvatusryhmä. Kunnallista tai yksityistä perhepäivähoitoa ei kunnassa järjestetä 
eikä kunnassa ole yksityisiä päiväkoteja.  Erityisvarhaiskasvatuksen palvelut on järjestetty 
siten, että päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen opettaja, jolla on myös 
erityisvarhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja joka hoitaa oman työnsä ohessa myös 
erityisvarhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä.  
 
Siikaisten kunta ei järjestä avointa varhaiskasvatusta, mutta paikka Siikaisten seurakunta 
järjestää siihen rinnastettavia palveluja.  
 
 
Kaikkien edellä mainittujen kuntien osalta varhaiskasvatusta tukevat neuvola- ja muut 
perhepalvelut, jotka PoSa järjestää.  
 
 

3.3 Esiopetus 
 
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville 
oppivelvollisuusikäisille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. 
Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta 
sen alueella asuville pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille 
lapsille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Perusopetuslain 
mukaista esiopetusta voidaan järjestää joko varhaiskasvatuslain mukaisesti toimivien 
päiväkotien tai perusopetuslain mukaisesti toimivien peruskoulujen yhteydessä. 
 Päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan tietyiltä osin myös 
varhaiskasvatuslain säädöksiä.  
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Esiopetusta ohjaa valtakunnallinen Esiopetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta on 
laadittu paikalliset esiopetussuunnitelmat. Esiopetussuunnitelma sisältää myös 
oppilashuoltosuunnitelman.  

Esiopetuksessa oleva oppilas kuuluu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen 
oppilashuollon piiriin.  

Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen kouluvalmiuksia eli edistää lapsen kasvua, 
kehitystä ja oppimista, vahvistaa lapsen itsetuntoa, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja 
antaa lapselle myönteisiä oppimiskokemuksia. 

Esiopetuksessa lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Lapsen taitoja seurataan Lapsen 
esiopetussuunnitelman (LEOPS) avulla. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaisen 
tukemisen malli (yleinen-tehostettu-erityinen tuki). 

 
 
Honkajoki (31.12.2020 saakka) 
 
Honkajoella esiopetusta annetaan kunnan keskustassa sijaitsevalla Puukoululla. 
Esiopetuksen oppilashuolto ja muut opetuksen tukitoimet tukeutuvat läheisen Hongon 
koulun oppilashuoltopalveluihin ja -toimintoihin.  
 
 
Jämijärvi 
 
Jämijärvellä esiopetus on järjestetty Jämijärven keskuskoulun Tykköön toimipisteellä, 
mutta toimii varhaiskasvatuksen hallinnon alla. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) 
huolehtii myös esikoululaisten erityisopetuksesta. Oppilashuolto on osana koulun 
oppilashuoltoa. Täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu samoissa tiloissa yhdessä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. 
 
 
Kankaanpää 
 
Kankaanpäässä esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisten 
palvelutuottajien päiväkodeissa. Esiopetusyksikköjen määrä tarkistetaan vuosittain 
tarvetta vastaavaksi.  
 
Oppilashuolto toteutuu päiväkodeissa Oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti. 
Kuraattoripalvelu toteutuu osana perusopetuksen kuraattoripalveluita. 
 
Kankaanpään varhaiskasvatuksessa / esiopetuksessa työskentelee kolme ryhmissä 
konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO). Veon tehtäviin kuuluu ohjata 
henkilökuntaa esikoululaisen kolmiportaiseen tukeen liittyvissä asioissa. Veo on mukana 
lapsen tukitoimien ja tavoitteiden suunnittelussa. 

Yhteistyötahoina lapsen kolmiportaisen tuen asioissa ovat mm. lastenneuvola, 
perheneuvola, eri terapeutit ja Satasairaala. 



15 

 
 
 
 
Karvia 
 
Karvialla esiopetusta annetaan Karvian yhtenäiskoululla erillisessä esiopetusryhmässä. 
Oppilashuolto järjestetään osana koulun oppilashuoltoa. Esiopetusta täydentävää 
varhaiskasvatusta sekä koululaisten ap-ip toimintaa tarjotaan pääsääntöisesti esikoulu 
Pikkupolun tiloissa Karvian Yhtenäiskoulu Opinpolulla. 
 
 
Pomarkku 
 
Pomarkun kunnassa esiopetus toteutetaan päiväkodin yhteydessä.  
 
 
Siikainen 
 
Siikaisten kunnassa esiopetus on keskitetty kunnan keskustassa toimivaan Siikaisten 
yhtenäiskouluun, jossa toimii erillinen varhaiskasvatusryhmä. Esiopetuksen käytössä ovat 
perusopetuksen oppilashuoltopalvelut ja muut tukipalvelut.  Esiopetusta täydentävä 
varhaiskasvatus on toteutettu avoimena varhaiskasvatuksena koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan yhteydessä.   
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3.4 Koulujen oppilashuolto ja oppilaitosten opiskelijahuolto 
 

3.4.1 Oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) säädetään perusopetuslaissa (628/1998) 
tarkoitetussa opetuksessa olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa olevan opiskelijan 
oikeudesta opiskeluhuoltoon.  
 
Oppilas- ja opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä 
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.  
 
Oppilas- ja opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko 
oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä toimintana. Lisäksi oppilailla on oikeus 
yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja opiskelijoilla yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten 
kuin tässä laissa säädetään. 
 
Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 
mukainen oppilas ja opiskeluhuolto sekä niihin kuuluvat palvelut, joita ovat psykologi- ja 
kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena 
suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä 
tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaan Koulutuksen 
järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta 
ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka 
sille asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä.  
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 §:n 2 momentin mukaan koulun oppilashuollon ja 
oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 
arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä.  
 
 

3.4.2 Koulujen oppilashuollon ja oppilaitosten opiskeluhuollon 
kehittäminen 

 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä 
toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevanan monialaisena yhteisöllisenä ja 
yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat ja yhteistyömuodot. 
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Kankaanpään kaupungin oppilashuoltotyötä ohjaa ja koordinoi kunnallinen monialainen 
ohjausryhmä vastaten esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilashuollollisen työn 
yleisestä suunnittelusta, toimintatapojen määrittelystä, kehitystyöstä ja 
oppilashuoltotyön arvioinnista kunnan sisällä. (OHL 14§). Kankaanpään kaupungin 
hyvinvointisuunnitelma ohjaa osaltaan ryhmän työskentelyä. Ohjausryhmä organisoi 
koulutustilaisuuksia sekä hyvinvointiin liittyviä teemoja ja projekteja. Se käsittelee myös 
erilaisten kyselyjen ja tutkimusten tuloksia ja arvioi niiden pohjalta oppilashuollollisten 
palveluiden tarvetta ja toiminnan kehittämistä. Opiskeluhuollon ohjausryhmän 
Kankaanpäässä muodostavat kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
viranhaltijat. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä toimii yhteistyössä nuorisolain (27.1.2006/72) 7a§:n mukaisen monialaisen 
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ohjausryhmän kanssa.” 

Jokaisessa koulussa toimii oppilashuollon hyvinvointiryhmä. Ryhmän toimintatavoitteet 
vaihtelevat lukuvuosittain oppilashuollon suunnitelman ja yksikkökohtaisen 
toimintakalenterin mukaisesti.  

Kankaanpäässä ja kehyskunnissa koulujen oppilashuoltotyössä työskentelee kolme 
koulupsykologia ja neljä koulukuraattoria. Kouluissa työskentelee myös 
kouluterveydenhuollon henkilöstöä. Uraohjausta antavat oppilaitosten opinto-ohjaajat. 
Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä 
työmenetelmä oppilashuollossa. Lukukauden 2020 - 2021 alussa ovat käynnistyneet 
Kankaanpään koulukohtaiset oppilashuoltotiimit. Tiimissä koulussa työskentelevät 
oppilashuollon edustajat ovat sopia eri toimintamalleista ja työnjaosta. Kankaanpään 
yläkoulussa toimii tukiluokkaa voimakasta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Toisen 
asteen ammattioppilaitoksessa on ammatillisen koulutuksen valmentavan opetuksen 
luokka.  

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa käytettävissä olevasta oppilashuollosta 
ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Koulut tiedottavat 
monipuolisesti oppilashuollon käytännöistä ja oppilashuoltopalveluihin hakeutumisen 
periaatteista. Tiedotuskanavat ovat ensisijaisesti sähköiset välineet (Wilma ja koulujen 
nettisivut) sekä kirjalliset ilmoitukset ja tiedotteet. Vanhempainilloissa tiedotetaan 
vanhempia oppilashuollon palveluista ja prosesseista. Opettajat huolehtivat 
luokkakohtaisesta tiedottamisesta. 

Karviassa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmän jäseninä ovat 
opinto-ohjaaja, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa eri 
aihealueiden asiantuntijoita. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on vastata 
yhteisöllisestä oppilashuollosta koulussa. Ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi koulun 
oppilastyötä yhdessä oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja koulun 
yhteistyötaitojen ja sidosryhmän kanssa. Oppilashuoltoryhmä myös organisoi 
yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta lisääviä tapahtumia ja teemapäiviä yhteistyössä 
koulun johtoryhmän, oppilaskunnan ja tukioppilaiden kanssa. Koulukohtainen 
oppilashuoltoryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana säännöllisesti kuukausittain. 

Siikaisten kunnassa toimii ainoastaan yksi peruskoulu, johon on keskitetty kunnan esi- ja 
perusopetus, eikä kunnassa toimi toisen asteen oppilaitoksia. Näin ollen 
tarkoituksenmukaisuussyistä koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen oppilashuollon 
ohjausryhmä ja monialainen koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä on yhdistetty yhdeksi 
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työryhmäksi, josta käytetään nimeä oppilashuolto- ja hyvinvointiryhmä. Sen toimintaa 
johtaa Siikaisten yhtenäiskoulun rehtori, ja sen muita jäseniä ovat oppilaanohjaaja, 
erityisluokanopettajat, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ja psykologi. Tarvittaessa 
kokouksiin voidaan kutsua eri aihealueiden asiantuntijoita. 
 
Jämijärven kunnassa toimii ainoastaan yksi perusopetuksen koulu – Jämijärven 
keskuskoulu 1-9-luokat. Kunnassa ei toimi toisen asteen oppilaitoksia. 
Tarkoituksenmukaisuussyistä koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen oppilashuollon 
ohjausryhmä ja monialainen koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä on yhdistetty yhdeksi 
työryhmäksi, josta käytetään nimeä oppilashuolto- ja hyvinvointiryhmä. Sen toimintaa 
johtaa Jämijärven keskuskoulun rehtori. Muita jäseniä ovat oppilaanohjaaja, 
erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori. Tarvittaessa kokouksiin voidaan 
kutsua eri aihealueiden asiantuntijoita. 
 
 

3.4.3 Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen 
 
Kankaanpää järjestää kuraattoripalvelut itse. Karvia, Pomarkku ja Siikainen ostavat 
kuraattoripalvelut Kankaanpään kaupungilta.  Koulutuskuntayhtymän omistama SataEdu 
Oy järjestää kuraattoripalvelun itse.  
 
Kankaanpää järjestää psykologipalvelut itse. Jämijärvi, Karvia ja Siikainen ostavat 
psykologipalvelut Kankaanpään kaupungilta. Pomarkku ostaa psykologipalvelut 
yksityiseltä toimijalta.  
 
 

3.4.4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestäminen  
 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa terveyskeskustoimintaa ja sekä koulujen ja 
oppilaitosten oppilashuoltoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kuuluvat oppilaille ja 
opiskelijoille, jotka opiskelevat koulussa tai oppilaitoksessa päätoimisesti vähintään 2 
kuukautta. Koulujen oppilas- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaavat 
kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit.  
 
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä PoSan jäsenkuntia ovat Jämijärvi, 
Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen.  Edellä mainittu kuntayhtymä vastaa 
alueellaan toimivien koulujen ja oppilaitosten toimipisteiden koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä.  

 

3.5 Nuorisopalvelut  

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteuttaa yhteistyössä 
muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös 
alueellisesti kuntien yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksilla ja 
-avustuksilla kuntien nuorisotyötä ja sen kehittämistä. 
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Nuorisotoimen tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen 
sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Pohjois-Satakunnan alueeseen kuuluu kuusi kuntaa, joissa kaikissa toimii nuorisotilat 
keskustan alueella. 

Nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille turvallisen ja luotettavan aikuiskontaktin ja 
kehitysympäristön, joka mahdollistaa vaikeidenkin aiheiden käsittelyn sekä vahvistaa 
vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja 
itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä 
parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, ollen näin myös vanhemmuuden tukena.  

Nuorisopalveluiden työntekijät ovat säännöllisesti osallisena moniammatillisissa 
työryhmissä; hyvinvointiryhmissä, oppilashuoltotyöryhmissä, kolmannen sektorin 
työryhmissä jne.  Lisäksi nuorisopalveluilla on velvollisuus järjestää nuorisolakiin 
perustuvaa toimintaa mm. nuorten vaikuttajaryhmä/nuorisovaltuusto toimintaa ja 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tehtävänä on  

1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten 
tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi 

2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä 
menettelytapoja nuorten palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta 
ja 

3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 
 

Nuorisopalvelut järjestävät liikunnallista, monikulttuurista ja kulttuurista toimintaa 
edistäen näin lasten ja nuorten mielenterveystaitoja. Lisäksi nuorisopalvelut tuottavat ja 
toteuttavat erilaisia paikallisia, seutukunnallisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia kuten nuorisokahvilailtoja, retkiä, lapsiparkkia, liikuntaharrastuksia, taide ja 
kulttuuriryhmiä ja leirejä sekä koulutuksia ja nuorten kuulemistilaisuuksia. 

 

3.5.1 Ehkäisevä päihdetyö 
 

Ehkäisevä päihdetyö on olennainen osa nuorisopalveluiden toimintaa. Ehkäisevä päihdetyö 
on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena 
on vähentää päihdehaittoja, päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa sekä edistää 
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Se kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, 
tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut 
toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin. 

Lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi ennaltaehkäisyyn on kehitetty Pakka-
toiminta. Pakka-toiminnalla pyritään tehostamaan paikallisten viranomaisten välistä 
valvontaa ja yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Se kiinnittää myös huomiota 
vanhempien antamaan malliin vastuulliseen päihteiden käyttöön ja tilannekohtaiseen 
raittiuteen. 
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Selvin päin Satakunnassa -hanke tarjoaa ennaltaehkäisevän toiminnan koulutusta ja 
juurruttamista myös Valomerkki-keskusteluiden ja Omin jaloin -menetelmän kautta. 

Valomerkki-keskustelut ovat osa ennalta ehkäisevää toimintaa. Kohderyhmänä ovat 
alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on päihteitä ja jotka eivät 
ole lastensuojelun asiakkaita. Toimintamallissa puututaan nuorten päihteiden käyttöön, 
ennen kuin nuorelle tulee päihteistä johtuvia suurempia ongelmia. Ajatuksena on nuoriin 
vaikuttaminen vanhempien sekä nuoren oman asennemuutoksen kautta. Toiminnassa 
pyritään aidosti varhaisen vaiheen puuttumiseen. 

Omin jaloin -menetelmän keskiössä on nuoren elämän tarkastelu yhdeksän eri osa-alueen 
kautta, näitä keskenään ristiin peilaten. Menetelmän avulla työntekijä kartoittaa nuoren 
ja perheen haasteita ja vahvuuksia sekä löytää nuoren elämästä tukevia ja eteenpäin 
vieviä voimia. Samalla menetelmä voi auttaa jäsentämään työntekijän nimetöntä tai 
määrittelemätöntäkin huolta ja hahmottamaan sen taustatekijöitä. 

Palvelujen löydettävyys on parantunut huimasti viime vuosien aikana. Kuntien omien 
kotisivujen lisäksi nuoret löytävät palvelut eri some kanavien kautta. Pomarkku on mukana 
Karhukuntien seudun nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden netissä. ”Nuokka” sivuille on 
koottu kaikki Karhukuntien nuorille suunnatut palvelut ja yhteiset sosiaaliset mediat.  
 

3.5.2 Etsivä nuorisotyö 

Etsivä nuorisotyö on yksi osa nuorisopalveluita. Kankaanpään kaupungin 
nuorisopalveluissa työskentelee kaksi etsivä nuorisotyön yksilöohjaajaa, jotka toimivat 
seutukunnallisesti Kankaanpään lisäksi neljässä kunnassa; Jämijärvi, Pomarkku, Siikainen 
ja Karvia. 

Etsivät jalkautuvat esimerkiksi kouluihin, kotikäynneille ja nuorisotiloille. Etsivää 
nuorisotyötä tehdään vahvasti myös verkossa. He etsivät palveluiden ulkopuolella olevia 
15 – 29-vuotiaita nuoria ja tekevät palveluohjausta heille. Etsivä nuorisotyö työskentelee 
ennaltaehkäisevällä otteella sellaisten nuorten parissa, joilla on usein tarvetta myös 
korjaaville palveluille. Työskentely on paikoin hyvin intensiivistä ja liikkuu nuorisotyön ja 
sosiaaliohjauksen rajapinnalla, ankkuroituen kuitenkin selvästi nuorisotyöhön ohjaavien 
lakien, eetoksen ja perustehtävän kautta. 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten 
keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. 
Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa 
nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Tehtävänä on tavoittaa ja auttaa nuoria 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Keskeisin tehtävä on tavoittaa nuoria, jotka ovat joko 
palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta rinnalla kulkemista ja 
ohjausta. 

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin 
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tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Se voidaan aloittaa myös 
viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella. Kaikki etsivä nuorisotyö tehdään 
verkostoituneesti sosiaalitoimen, työvoimahallinnon, puolustusvoimien, oppilaitosten ja 
muiden yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa 
järjestetään kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa nuorille.  

Etsivä nuorisotyö tapaa syksyisin ja keväisin seutukunnan yhdeksäsluokkalaiset nuoret ja 
tekevät heille nivelvaiheen kartoituksen. Nivelvaiheen kartoituksen aikana selviää 
esimerkiksi mihin kouluun nuori on peruskoulun loputtua lähtemässä, valmiuksia toiselle 
paikkakunnalle muuttoon, ja tuen tarvetta. Tämän tarkoituksena on tavoittaa niitä nuoria, 
jotka ovat vaarassa tippua siirryttäessä toisen asteen opintoihin. Samalla he saavat tietoa 
ja infoa mistä hakea apua ja tukea. 

Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat myös aikalisäohjaajina. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
koordinoima aikalisätoiminta on kaikille kutsuntaikäisille nuorille miehille ja varusmies- 
ja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille tarkoitettu tukipalvelu, jossa nuori saa oman 
nimetyn ohjaajan, tukea elämäntilanteen selvittelyyn, apua parhaiden ratkaisujen 
löytämiseen sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin.  

Etsivään nuorisotyöhön on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta 
kymmenen vuoden ajan.  

 

3.6 Lapsiperheiden kotiin vietävät palvelut, lapsiperheiden 
kotipalvelu ja perhetyö 

 

PoSan perhepalveluista on mahdollista saada lapsiperheille palveluita tarpeen mukaisesti 
myös kotiin. Palveluita myönnetään pääasiassa palvelutarpeen arvioinnin perusteella. 
Ohjaus palvelutarpeen arviointiin voi tulla matalalla kynnyksellä esimerkiksi neuvolasta, 
varhaiskasvatuksesta, perheneuvolasta tai perhe voi hakea palvelua itse hakemuksella tai 
ottamalla itse yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityön tiimiin. Asia voi tulla vireille myös 
lastensuojeluilmoituksen perusteella. 

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella lapsiperheillä on mahdollisuus saada kotiinsa 
lapsiperheiden kotipalvelua maksuttomasti kolmen kuukauden ajan, sen jälkeen palvelun 
maksullisuus arvioidaan perheen maksukyvyn mukaisesti. Kotipalvelulla voi saada 
käytännön apua arkeen ja vanhemmille hengähdystaukoa esimerkiksi, kun perheessä on 
useita pieniä lapsia.  

PoSan perhepalveluiden perhetyöntekijät tekevät kotiin vietävänä palveluna 
sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on 
ennaltaehkäisevää perhetyötä, jonka tarkoituksena on ohjata ja tukea perhettä 
lyhytaikaisesti ja näin ehkäistä korjaavien palveluiden tarvetta. 

Kaikkien kotiin vietävien palveluiden tavoitteena on tukea lapsen vanhempia 
kasvatustehtävässään vahvistamalla kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä, sekä 
tukemalla perheiden arkea.  
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PoSan perhepalveluiden lapsiperheiden sosiaalityön ja perheneuvolan 
yhteistyökumppaneita ovat koulut, päiväkodit, muut sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, 
nuorisopalvelut sekä lastensuojelu. Palvelutarpeen arvioinnin kautta on mahdollista 
ohjautua myös muiden palveluiden piiriin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden PoSan 
perhepalveluiden kuten äitiys- lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa. 

Mikäli palvelutarpeen arvioinnissa havaitaan palvelujen tarvetta, asiakkuus pyritään 
säilyttämään mahdollisimman pitkälle peruspalveluissa, perheen palvelutarpeet 
huomioiden. Tavoitteena on tarjota tukea oikea aikaisesti, jotta lapsi ja perhe saavat juuri 
heille oikean tuen ja avun. 

PoSan palveluiden lisäksi Kankaanpäässä perheohjausta ja perhetyötä on mahdollista 
saada myös varhaiskasvatuksesta, sekä yläkoulussa koulusosionomi-hankkeen kautta 
vuonna 2020 - 2021. Myös Kankaanpään seurakunnalla on syksyllä 2020 aloittanut oma 
perhetyöntekijä. Karviassa on oma perhetyöntekijä, joka menee lapsiperheiden avuksi 
tarpeen mukaan esim. vanhempien sairastuessa. Apu on tarkoitettu tilapäiseksi, mutta 
tarvittaessa apua saa pidempäänkin. Perhetyöntekijä työskentelee päiväkodissa sen ajan, 
kun ei perheissä ole tarvetta. 

 

3.7 Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelut lapsiperheiden 
aikuisille 

 
3.7.1 Perheneuvola 
 
Perheneuvolan palvelut ovat matalalla kynnyksellä perheiden vanhempien käytettävissä. 
Perheneuvolasta voi hakea tukea itse vanhemmuuden ja parisuhteen haasteisiin tai 
pulmakohtiin. Perheneuvolaan voi ohjautua useita eri reittejä, lähetettä keskustelutuelle 
ei tarvita. Perheneuvolassa toimii kaksi perheneuvojaa ja kaksi psykologia. 
Perheneuvolasta saa tukea myös tilanteissa, joissa eri tilanteessa tarvitaan sovittelua 
avuksi perheen vanhempien ristiriitojen ratkaisemiseksi. 

 

3.7.2 Perheoikeudelliset palvelut 
 
Erotilanteessa tai lapsen elatus- ja asumisen vahvistamisasioissa on vanhemmille tarjolla 
perheoikeudelliset palvelut. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia, joita 
on tarpeen vahvistaa muuttuneen perhetilanteen myötä.  

 

3.7.3 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 
 
PoSan perhepalvelut ja sosiaalipalvelut tarjoavat lapsiperheiden aikuisille 
sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Sosiaalityö ja -ohjaus ovat suunnitelmallista ja 
tavoitteellista asiakastyötä. Sosiaalityö ja ohjaus tarkoittavat tarpeen mukaista ohjausta 
ja neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja muita sosiaalihuoltolain mukaisia 
tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden itsenäistä suoriutumista 
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ja turvallisuutta. Sosiaaliohjausta ja –työtä toteutetaan vastaanottotoimintana sekä 
kotikäynteinä, tarpeen mukaan. 

Sosiaali- ja perhepalveluiden kautta voidaan lapsiperheille myöntää perheen arkea tukevia 
palveluita, kuten tukiperhe ja tukihenkilötoimintaa, sekä perhetyötä sekä lapsiperheiden 
kotipalvelua.  

3.7.4 Taloudellinen tuki 
 
Kelan kautta voi hakea toimeentulotukea. Taloudellisen tuen ja laajemman 
talousohjauksen tarpeessa voi ottaa yhteyttä PoSan sosiaalitoimeen. PoSan 
sosiaalipalvelut vastaavat ennaltaehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen 
myöntämisestä ja antavat ohjausta taloudellisissa asioissa.  

 

3.7.5 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 
 
Joskus perheessä voi olla tilanteita, jolloin perheen aikuinen on matalan kynnyksen 
mielenterveys tai päihdepalveluiden tarpeessa. Näihin palveluihin on mahdollista 
hakeutua matalalla kynnyksellä PoSan päihde- ja mielenterveyskeskus Tähteen. Tähden 
palveluihin voi ohjautua myös palvelutarpeen arvioinnin tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön ohjaamana. Mikäli perheen aikuisella on päihteiden käyttönsä vuoksi 
laitoskuntoutuksen tarve, on mukana sosiaalitoimi tilannetta arvioimassa ja ohjaamassa 
kuntoutukseen. 

 

3.8 Vammaispalvelut lapsiperheille  
 
Vammaisten henkilöiden tulee saada tarvitsemansa palvelut peruspalveluista. Elleivät 
peruspalvelut ole riittäviä, asiakas voi saada tarvitsemansa tukitoimet 
erityislainsäädännön kautta. Asiakkaan palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti ja hänelle 
laaditaan palvelupäätös ja palvelusuunnitelma. 

 

3.9 Kolmannen sektorin palvelut  
 
Pohjois-Satakunnassa palveluita on saatavilla laajasti. Järjestöjen ja seurakuntien 
kerhotoiminnat toimivat lapsiperheiden kohtauspaikkana sekä 
vertaistukena. Kankaanpäähän perustettiin oma erityisnuorten ystäväkahvila vuonna 
2017. 

Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.  

Kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät Kankaanpäässä vuosittain 
Harrastemessut, jossa lapset, nuoret sekä muut kuntalaiset pääsevät tutustumaan eri 
toimijoiden tarjoamiin palveluihin ja harrastuksiin. Tällä mahdollistetaan lapsille, nuorille 
ja heidän perheilleen mahdollisimman laaja tietoisuus kaupungissa olevista 
harrastusmahdollisuuksista.  
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Partio ja VPK toiminta on suosittua seutukunnallisesti. Nuoriso-osastossa on 10 – 17-
vuotiaat palokunnasta kiinnostuneet nuoret. Nuorilla on mahdollisuus osallistua kesäisin 
myös alueellisille kuin valtakunnallisillekin leireille sekä kilpailuihin. 

Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry eli Kaseva on Kankaanpään seudun sosiaali- ja 
terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö. Kasevan tarkoituksena on tukea järjestöjen 
yhteistoimintaa sekä valvoa vammaisjärjestöjen yleisiä ja yhtäläisiä etuja sekä parantaa 
järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä. Toiminnoilla pyritään aktivoimaan ja tukemaan 
jäsenyhdistyksiä, ehkäisemään syrjäytymistä ja luomaa mielenvireyttä erilaisilla 
virkistystapahtumilla, kursseilla, keskusteluryhmillä sekä edunvalvonnalla.  

MLL yhdistykset toimivat kaikissa PoSan kunnissa. MLL yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä 
kehitystä MLL:n päämäärät, arvot ja toimintaperiaatteet huomioiden.  

PoSan alueella toimii myös 4H yhdistyksiä. Yhdistykset auttavat lapsia ja nuoria löytämään 
itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Osallistua voi jo 
kuusivuotiaana, mutta osallistumisen mahdollisuuksia riittää aina 28-vuotiaille asti. 

 

3.9.1 Työpajatoiminta 
 
Työpajatoiminnan tarkoitus on olla motivoivaa ja saada työttömäksi joutuneet takaisin 
yhteiskunnan toimien pariin, sekä suunnittelemaan tulevaisuuden 
alaansa/kouluttautumistaan tai työtään. Tavoitteena on asiakkaan kouluttautuminen tai 
sijoittuminen avoimille työmarkkinoille työpajajakson jälkeen. Pajatoiminnan tarkoitus on 
myös lisätä elämänhallinnallisia valmiuksia ja edesauttaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä. 

Kankaanpäässä ja Karviassa toimii Aikuiskoulutussäätiön hallinnoima PoSan alueella 
toimiva Valtti-työpaja, joka on suunnattu nuorille ja aikuisille työnhakijoille. 
Sopimusmuotoina voi olla työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki. 
Tarkoituksena on löytää asiakkaalle oma polku elämässä! Valtissa on mahdollisuus kehittää 
työelämätaitoja sekä ammatillista osaamista sekä tarjoamme moniammatillista 
valmennusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pajoilla ei vaadita aiempaa kokemusta 
tai osaamista, työtehtäviä löytyy aloille jo perehtyneille kuin aloittelijoillekin.  

Valtissa on mahdollisuus suorittaa mm. Valo-valmennuksen kautta siivousalan tutkintoja 
sekä ECDL-kansainvälinen tietokoneen ajokortti, jonka avulla voi osoittaa tietotekniikan 
osaamisen. Eri pajoilla pääsee opettelemaan mm. tietokoneen käyttöä, ruuanvalmistusta, 
siivousta sekä osallistumaan erilaisiin kokoonpanotöihin. Tuotteen valmistus ja 
suunnittelu, asiakaspalvelu, kädentaidot ja kiinteistönhoito voivat olla myös osana 
pajatyötä.  

Valtti järjestää vuosittain LAN-pelitapahtumia pelaamisesta kiinnostuneille nuorille. LAN-
pelitapahtumassa nuori pääsee valvotusti ja hyvässä hengessä pelaamaan suosikki 
pelejänsä ja osallistumaan kilpailuihin. Valtti järjestää myös viikoittain Esport-kerhoa, 
joka on tarkoitettu kaikille pelaamisesta kiinnostuneille nuorille. Kerhossa opetellaan 
ohjaajien kanssa hauskanpidon ohella hyviä pelikäytäntöjä ja arjen taitoja.  
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Kankaanpään Valtti-työpajalta löydät myös mysteerihuoneet! Mysteerihuoneet ovat 
kaikenikäisille ja haastavuudeltaan eritasoisia, joten jokaiselle löytyy mieleinen 
mysteerihuone. Katso lisää mysteerihuoneista osoitteessa 
www.apuvirta.fi/mysteerihuoneet.  

Tarkemmat tiedot toiminnasta, esittelyt eri pajoista ja henkilökunnan yhteystiedot löydät 
osoitteesta www.valtti.fi. 

Pomarkussa toimii oma työpaja. Pomarkun kunnan työpaja on suunnattu kaikenikäisille 
pomarkkulaisille työttömille kuntouttavana työtoimintana tai työkokeiluna. 
Pajatoiminnan työkohteet levittäytyvät koko kunnan alueelle eri hallintokuntiin. Työn on 
tarkoitus olla motivoivaa ja saada työttömäksi joutuneet takaisin yhteiskunnan toimien 
pariin, sekä suunnittelemaan tulevaisuuden alaansa/kouluttautumistaan tai työtään.  
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4. LASTENSUOJELU 
 
Lastensuojelulain 2 §:n mukaan lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, 
jota toteutetaan tekemällä arvio tuen tarpeesta, asiakassuunnitelma sekä järjestämällä 
avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen 
kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. 

Lastensuojelun asiakkaaksi on mahdollista päästä, mikäli palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella jossa arvioidaan myös lastensuojelun tarve, sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsi 
on suojelun tarpeessa ja peruspalvelut eivät ole riittäviä lapsen ja perheen tukemiseksi ja 
lapsen tilanteen auttamiseksi. 

Suurin osa lastensuojelun asiakkaista on avohuollon asiakkaita. Avohuollon tukitoimilla 
lasta ja perhettä pyritään auttamaan työskentelemällä lapsen ja perheen kanssa perheen 
kotona ja tutussa ympäristössä.   

Joissain tilanteessa lapsen suojelu edellyttää lapsen kiireellistä sijoitusta ja välillä myös 
pidempää sijoitusta kodin ulkopuolelle. Mikäli lapsi sijoitetaan kiireellisesti, hänelle 
etsitään kiireellisesti sijaishuoltopaikka joko perhehoidosta tai perheeseen tai 
lastensuojelulaitoksesta. Kiireellinen sijoitus voi kestää maksimissaan 30 vuorokautta. 
Mikäli lastensuojelulain edellyttämät edellytykset huostaanotolle täyttyvät on 
lastensuojeluviranomaisten velvollisuutena ottaa lapsi huostaan ja etsiä hänelle sopiva 
sijaishuoltopaikka. Huostaanoton kriteerit ovat tiukat ja huostaanotto onkin viimesijainen 
vaihtoehto lapsen suojelemiseksi, jos muita vaihtoehtoja lapsen ja hänen perheensä 
tukemiseksi ei enää ole käytettävissä. 

Mikäli sijoitus kodin ulkopuolelle on kestänyt yli 6kk, on lapsella oikeus jälkihuoltoon. 

Lastensuojelun asiakaslapsella on aina oma nimetty sosiaalityöntekijä, joka toimii lapsen 
asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja vastaa lastensuojeluprosessin kokonaisuudesta. 
PoSassa yhdellä sosiaalityöntekijällä on virkojen ollessa täynnä asiakkuudessa noin 40 lasta 
suositusten ollessa 30 lasta.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin 
peruspalvelujen, varhaiskasvatuksen koulun, neuvolan, päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden kanssa. Lapsen asiakassuunnitelmassa kirjataan lapsen ja 
perheen tarvitsemat riittävät ja tarkoituksenmukaiset palvelut yhdessä lapsen, lapsen 
vanhempien ja huoltajien kanssa.  

Tavoitteena on eri palveluin ja tukitoimin tukea lasta ja perhettä, sekä suojella lasta, niin 
että hänellä on mahdollisimman hyvät valmiudet kasvaa ja kehittyä turvallisessa 
ympäristössä. 
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5. SUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET  
 

5.1 Haasteet ja tavoitteet 
 
5.1.1 Nuorisotyö 
 

 

Tavoite Strategiset päämäärät Toimenpiteet Seuranta 

Antaa vanhemmille 
työkaluja seurata, tukea, 
ohjeistaa ja rajoittaa 
lapsen/nuoren sosiaalisen 
median käyttöä 

Vanhempien 
tiedottaminen ja 
opastaminen sosiaalisessa 
mediassa toimimisesta ja 
sen vaaroista 

Lasten ja nuorten parissa 
työskentelevien jatkuva ja 
ajan tasalla pysyvä some 
kouluttautuminen. 

Eri toimijoiden välistä 
viestintää tulevista 
koulutuksista sekä 
uusiutuvista nuorten 
sosiaalisen median 
trendeistä 

Kaikilla lapsia ja 
vanhempia kohtaavilla 
ammattilaisilla tulee olla 
valmius saattaa nuori/ 
perhe tuen piiriin 

Yhteistyö lisääminen eri 
viranomaistahojen ja 
toimijoiden kesken 

Etsivään nuorisotyöhön 
tulisi tehdä ilmoituksia 
matalammalla 
kynnyksellä 

Turvataan nuorten/ 
perheiden tietoisuutta 
nuorisotyön eri muodoista 
ja näin ollen myös kynnys 
hakea apua 
nuorisopalveluilta 
helpottuu 

Toimijoiden kesken yhteisiä 
säännöllisiä palavereja 

Nuorisotyön näkyvyyttä 
tulisi lisätä ja varmistaa, 
että tieto eri työmuodoista 
kulkee lasten ja nuorten 
lisäksi myös viranomaisille, 
vanhemmille ja huoltajille 

Säännölliset 
yhteistyöpalaverit ja 
havainnointikeskustelut 

Etsivä nuorisotyölle 
tehtyjä ilmoitusten 
määriä pystytään 
seuraamaan 
kuntakohtaisesti ja 
säännöllisesti 
asiakastietojärjestelmän 
avulla 

 

Työntekijällä on 
erityistiedot ja –taidot 
sekä hän osaa toimia 
erityisissä ja haastavissa 
työtehtävissä 
 
Nuorisopalveluiden 
resursseihin tulee 
kiinnittää erityistä 
huomiota 

Kiinnitetään huomiota 
siihen, että lasten ja 
nuorten kanssa 
työskenteleviltä löytyy 
tarvittava ja vaadittava 
ammattitaito sekä 
työntekijöitä on 
riittävästi ja nuorten 
edun mukaisesti 
työntekijöiden 
pysyvyyteen kiinnitettävä 
huomiota 

Työntekijöille 
mahdollistetaan aktiivinen 
ammattitaidon 
kehittäminen koko 
työsuhteen ajan. 
 
Nuorisopalvelujen 
resursseja lisättävä 

Alueellisesti seurattava 
nuorisotyöntekijöiden 
vaihtuvuutta 

Pidetään huoli siitä, että 
tieto ajankohtaisista 
koulutuksista kulkeutuu 
kuntien 
nuorisotyöntekijöille  

Tietoisuuden lisääminen 
mielenterveys- ja 
päihdeongelmista. 
 
Nuorisopalveluiden 
pitkäjännitteinen työ 
ennaltaehkäisyssä. 
 
Erityisesti huomioitava 
Siikaisten ja Pomarkun 

Tiedon kulku lasten ja 
nuorten lisäksi 
vanhemmille/huoltajille. 

Nuorisotilojen 
työntekijöiden tulee jatkaa 
vastuullista 
ennaltaehkäisevää työtä. 
 
Osallistavat- ja 
toiminnalliset 
vanhempainillat, 
teemapäivät/teemaluennot 
sekä päihdekasvatustunnit 

Lasten ja nuorten kanssa 
toimivien tahojen laaja 
yhteistyö 

Jatketaan palavereja ja 
tapaamisia eri 
toimijoiden kesken. 

Tieto erilaisista 
havainnoista, ilmiöistä ja 
trendeistä liikkuu 
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5.1.2 Oppilas- ja opiskelijahuolto 
 

Tavoite Strategiset päämäärät Toimenpiteet Seuranta 

nuorten kasvuolosuhteet 
(keskimääräistä 
haastavammat). 
 

kouluissa yhteistyössä eri 
toimijoiden mm. 
kokemusasiantuntijoiden, 
poliisin ja 
nuorisotyöntekijöiden 
kanssa. 

toimijoilta toisille sekä 
nuorille ja heidän 
perheilleen. 

Etsivä nuorisotyön 
vuosittaiset 
kuntaraportoinnit 
jatkuvat. Etsivän 
nuorisotyön parent 
asiakastietojärjestelmän 
tilastojen raportoinnit 
AVILLE 3krt/vuosi. 

Nuorisotilojen 
kävijämääristä pidetään 
kirjaa.  
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Yhteistyön lisääminen eri 
oppilas- ja 
opiskeluhuollon 
toimijoiden välillä 

Verkostomainen 
työskentely oppilaiden 
oppilas- ja 
opiskeluhuollollisissa 
asioissa. 

Kehitetään yhteistä 
toimintakulttuuria, 
lisäämällä tapaamisia eri 
toimijoiden kesken. 
Pidetään yhteisiä 
kehittämis- ja 
koulutustilaisuuksia. 
Huolehditaan, että 
tiedonsiirto eri 
toimijoiden välillä 
onnistuu, lainsäädännön 
rajoissa 

Yhteiset palaverit eri 
toimijoiden kesken 
yhteistyön 
varmistamiseksi 
vuosittain. 

Oppilas- ja 
opiskeluhuollossa on 
riittävät resurssit 
Pohjois-Satakunnan 
kuntien tarpeeseen 

Kaikki oppilas- ja 
opiskeluhuollon 
toimijoiden tehtävät on 
täytetty pätevällä 
henkilöstöllä. 

Pystytään turvaamaan 
kaikille kunnille riittävät 
koulupsykologin ja 
koulukuraattorin 
palvelut. Varautuminen 
mahdolliseen 
soteuudistukseen. 

Aura-järjestelmän 
tilastot, pätevän 
henkilöstön määrä 
suhteessa 
palvelutarpeeseen. 

Kehitetään ja lisätään 
ennaltaehkäisevää 
oppilas- ja 
opiskeluhuoltotyötä 

Kouluihin on saatu 
ennaltaehkäisevään 
työhön uusia toimijoita, 
esim. koulusosionomi 
ja/tai psykiatrinen 
sairaanhoitaja. 
Kouluyhteisöissä 
kiinnitetään huomiota 
ennaltaehkäisevään 
oppilas- ja 
opiskeluhuoltotyöhön. 

Kouluissa on 
koulusosionomi ja/tai 
psykiatrinen 
sairaanhoitaja. 
Kiinnitetään erityistä 
huomiota nivelvaiheisiin, 
ryhmäytymiseen ja 
varhaiseen puuttumiseen. 
NEPSY-toiminnan 
käynnistäminen ja 
juurruttaminen 

Kuntien oppilashuollon 
ohjausryhmät seuraavat 
oppilashuollon 
toimivuutta. 
Kouluterveystutkimukse
t, MOVE-mittaukset ja 
muut selvitykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.3 Perhepalvelut  

Tavoite Strategiset päämäärät Toimenpiteet Seuranta 
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Lapsiperheiden 
palveluiden yhteistyön 
vahvistaminen THL:n 
kansallisen 
Perhekeskusmallin 
mukaisesti koko Posan 
alueella 

 

Oikeat palvelut oikeaan 
aikaan 
 
Eri toimijoiden yhteistyö 
lapsen ja perheen asioissa, 
yhteistyössä perheen kanssa 
 
Yhden luukun periaate – 
toimiva palveluohjaus 
 

Perhekeskusmallin 
valmistelu ja käyttöönotto 
yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa 

Posan perhepalvelut 
aktiivisesti kehittävät omia 
toimintojaan 
lapsiperheiden palveluissa 

Yhteiset tapaamiset eri 
toimijoiden kanssa, jotta 
toimintamallit tulevat 
tutuksi ja yhteisiä 
prosesseja voidaan 
vahvistaa 

Vuoden 2021 alusta 
lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut ovat 
muuttaneet 
perhekeskukseen, Tapalan 
remontin valmistumisen ja 
suunnitellun 2023 muuton 
myötä koko lapsiperheiden 
SoTe- palvelut saman katon 
alla 

Työ on aloitettu syksyllä 
2020 ja jatketaan tätä 
aktiivisesti 

Ollaan aktiivisesti 
mukana 
maakunnallisessa 
kehittämisessä ja 
valtakunallisessa 
kehittämisessä, jotta 
kehitys yhdensuuntaista 

Seuranta jatkuvaa ja 
kokoaikaista 

Lastensuojelun 
kehittäminen -> 
Systeemisen tiimimallin 
käyttöönotto 
lastensuojelussa 

 

Tavoitteena parantaa 
lapsen ja perheen ja hänen 
kanssaan työskentelevien 
tahojen yhteistyötä ja 
lapsen saamaa tukea 

Yhteiset myös 
yhteistyökumppaneille 
tarkoitetut orientoivat 
koulutukset keväällä 2021 
ja syksyllä 2021, sekä 
tarvittaessa myöhemmin 

Lastensuojelun 
systeemiseen malliin 
koulutus keväällä 2021 ja 
tiimimallin käyttöönotto 
loppukeväästä 2021 

Posan perhepalvelut, 
jatkuva seuranta 
yhteistyössä Satakunnan 
lastensuojelun 
kehittämisyksikön 
kanssa 
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5.1.4 Varhaiskasvatus ja esiopetus 
 
 

Tavoite 
 Strategiset päämäärät Toimenpiteet Seuranta 

Nykyisten toimintaa ohjaavien 
normien mukaan sekä 
varhaiskasvatuksessa että 
eriopetuksessa toiminta perustuu 
yksittäisten lasten tarpeille. 
Niiden huomioiminen 
toiminnassa edellyttää sitä, että 
henkilöstömitoituksista pidetään 
kiinni koko toiminta-ajan. Lisäksi 
lapsille tulee turvata riittävästi 
erityislastentarhanopettajan tai 
erityisopettajan palveluja. 
  
Lasten ja lapsiperheiden 
hyvinvoinnin arvioinnissa 
käytettyjen mittareiden 
perusteella PoSa:n alueen 
kunnissa ennakoitavissa oleva 
lasten tuen tarve on vähintään 
valtakunnan keskitasoa, ja 
osassa em. kunnista se ylittää 
selkeästi valtakunnan keskitason. 

Varhaiskasvatuksessa 
noudatetaan 
varhaiskasvatuslain 
mukaisia säädöksiä, jotka 
koskevat ryhmäkokoja, 
henkilöstömitoituksia ja 
lapsille tarjottavia 
palveluja. 
  
Esiopetuksessa 
noudatetaan 
perusopetuslain säädöksiä 
lapsille tarjottavista 
palveluista. 
Esiopetusryhmissä yhtä 
aikuista kohti on 
korkeintaan 13 lasta. 

Tavoitteiden 
saavuttamista 
arvioidaan 
varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta tarjoavien 
yksikköjen osalta 
vuosittain. Arviointien 
tulokset kirjataan ja 
niistä raportoidaan 
edellä mainituista 
palveluista vastaavalle 
toimielimelle. 
  
Jos varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspalvelujen 
järjestämisessä 
havaitaan muita kuin 
satunnaisia puutteita, 
edellä mainittujen 
toimielinten tulee 
ryhtyä toimenpiteisiin 
puutteiden 
korjaamiseksi. 

Tavoitteiden 
saavuttamista 
seurataan ja 
arvioidaan jatkuvasti. 
Havaittuja 
puutteiden 
korjaamisen 
onnistumista 
arvioidaan osana 
seuraavaa 
toimintakauden 
arviointia. 

Tuen tarpeen ja tukitoimien 
ajoittamisen kannalta on erittäin 
tärkeää, että 
varhaiskasvatuksen/esiopetuksen 
ja lastenneuvolatoiminnan 
yhteistyö on riittävää ja oikea-
aikaista.  Mitä aikaisemmin 
lapsen tuen tarve havaitaan ja 
oikeanlaisten tukitoimenpiteiden 
järjestäminen aloitetaan, sitä 
paremmat mahdollisuudet 
hänellä on saavuttaa oma 
kehityksensä ja kasvunsa 
maksimitaso. 

Lastenneuvolatoimintaa 
kehitetään niin, että 
sääntömääräisissä 
tarkastuksissa havaitaan 
mahdolliset lapsen 
kehitysviivästymät ja 
kehityshäiriöt. 
  
Tarkastukseen tulevien 
lasten arvioinnissa 
kehitetään yhteistyötä 
päiväkotien kanssa niin, 
että myös päiväkotien 
henkilöstön havainnot 
tulevat riittävästi 
huomioiduiksi.  
Tarvittaessa lasta 
arvioidaan hänen 
luonnollisessa 
toimintaympäristössään, 
kuten kotona tai 
päiväkodissa. 
  
Tarvittaessa lapset 
ohjataan psykologisiin, 
neurologisiin 
jatkotutkimuksiin., ja 
niiden tuloksista 

Lastenneuvoloiden ja 
päiväkotien toimintaa 
ja yhteistyötä 
kehitetään 
kehittämällä 
toimintaprosesseja. 
Keskeisimpien 
yhteistyötä vaatien 
prosessien osalta 
laaditaan 
prosessikuvaukset, 
joista yhteistyön eri 
osapuolten roolit ja 
tehtävät käyvät 
selkeästi ilmi. 

Eri 
yhteistyöosapuolten 
odotuksia ja 
käsityksiä yhteistyön 
toteutumisesta ja 
kehittämistarpeista 
arvioidaan erillisellä 
arvioinnilla. 
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informoidaan päiväkotia ja 
koulua. 
  
Jos lapsi tarvitsee erityisiä 
tukitoimia, niiden 
suunnittelu tehdään 
monialaisena yhteistyönä. 
  
Pidennetyn 
oppivelvollisuuden piiriin 
otettavien lasten osalta 
tutkimusprosessit tulee 
aikatauluttaa niin, että 
päätökset voidaan tehdä 
ajoissa. Käytännössä 
päätökset tulee tehdä 
viimeistään sen vuoden 
keväällä, kun lapsi täyttää 
viisi vuotta. 

Nivelvaiheiden yhteistyö lapsen 
siirtyessä 
varhaiskasvatusryhmästä toiseen, 
varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen ja esiopetuksesta 
perusopetukseen on erittäin 
tärkeää. Tämä edellyttää 
systemaattisten 
nivelvaihejärjestelyjen 
tekemistä. 

Lasta ja lapsen tuen 
tarvetta koskevat tiedot 
siirtyvät lapsen mukana 
hänen siirtyessään 
varhaiskasvatusryhmästä 
toiseen sekä lapsen 
varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja 
perusopetuksen 
nivelvaiheissa.  

Sovitaan lapsen 
varhaiskasvatuksen 
ryhmäsiirtoihin ja 
nivelvaiheisiin 
liittyvistä prosesseista 
ei toimijoiden välillä. 

Arviointi osana 
toimintayksikön 
vuosittaista 
arviointia. 
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5.1.5 Terveydenhuolto 

 
 

Tavoite Strategiset päämäärät Toimenpiteet Seuranta 

Lasten ja nuorten 
terveydentilan 
seuraaminen, 
poikkeavuuksien seulonta. 
Psyykkisen, fyysisen ja 
sosiaalisen kasvun ja 
kehityksen edistäminen. 

Normaaliuden toteaminen 
ja tukeminen. 
Varhainen puuttuminen  
ongelmiin (tilapäiset ja 
pitkäaikaiset) ja 
sairauksiin.  

Vuosittaiset 
terveystarkastukset, 
tavallisina tai laajoina 
iästä riippuen. 

Neuvolan ja koulun 
terveydenhoitajat sekä 
lääkärit, 
opiskeluterveydenhuollon 
määräaikaistarkastukset ja 
avoimet yhteydenotot, th + 
lääk. 

Vanhemmuuden tuki, 
asiantuntijatiedon 
tarjoaminen 
terveydenhuollon saralla. 
Perheiden psyykkisen ja 
sosiaalisen terveyden 
edistäminen. 

Perheiden hyvinvoinnin 
edistäminen. 
 

Avoin keskustelu, 
mahdollisuus ottaa 
yhteyttä ammattilaiseen 
aina kun tulee keskustelun 
tai tuen tarvetta. 
Tarvittaessa 
perheenjäsenen ohjaus 
hoitoon. 
 

Neuvolan ja koulun 
terveydenhoitajat sekä 
lääkärit, 
opiskeluterveydenhuollon 
määräaikaistarkastukset ja 
avoimet yhteydenotot, th + 
lääk. 
Tarvittavat 
terveystarkastusten 
ulkopuoliset yhteydenotot. 

Jo todettujen sairauksien 
hoito ja seuranta, hyvän 
hoitotasapainon tavoittelu 
ja toimivan omahoidon 
tukeminen 

Terveyden edistäminen, 
sairauksien hyvä hoito 
sekä tietoisuuden 
lisääminen omasta 
terveystilanteesta 

Diagnostiset selvittelyt, 
hoidon aloitus ja 
seurannan järjestäminen 

Hoito neuvolassa, koulu- 
tai 
opiskeluterveydenhuollossa 
tai ohjaus oikeaan 
hoitopaikkaan 

Lasten ja nuorten 
oppimisvaikeuksien ja 
psykosos. ongelmien 
havaitseminen ja niihin 
puuttuminen 
terveydenhuollon keinoin. 
Päiväkoti- ja 
koulutyöskentelyn sekä 
opiskeluympäristön 
tukeminen. Jatkohoitoon 
ja/tai kuntoutukseen 
ohjaaminen 

Lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnin sekä 
opiskelun edistäminen 
hänelle parhaalla 
mahdollisella tavalla  
Perhekeskusmallin 
eteenpäin vieminen THL:n 
suosituksen ja Satasoten 
hankkeiden mukaisesti, 
tämä edistää aiempaa 
paremmin yhteistyötä 
moniammatillisesti 

Yhteistyö ja sen jatkuva 
kehittäminen 
sidosryhmien kanssa: 
perheet, varhaiskasvatus, 
kouluyhteisö, 
sivistystoimi, 
sosiaalipalvelut, 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut, 
avosairaanhoito, 
erikoissairaanhoito. 
Oppilashuoltoon 
osallistuminen. Lähetteet 
ja lausunnot muille 
viranomaisille 

Tiivis yhteistyö eri tahojen 
välillä, yhteydenpito 
perheisiin 



Satakunnan henkilöliikenne-
selvitys 2021



Sisältö

• Taustaa selvitykselle

• Lakimuutokset ja tehtävien siirtyminen kuntien tehtäväksi

• Mistä puhutaan, kun puhutaan joukkoliikenteestä Satakunnassa

• Mistä puhutaan, kun puhutaan koulukuljetuksista Satakunnassa

• Mistä puhutaan, kun puhutaan SOTE:n henkilökuljetuksista Satakunnassa

• Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa + POSA ja KESSOTE

• Miten muualla, Espoo, Vaasa, Lohja ja Tuomi Logistiikka? 

• Tulevaisuuden järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa

• Loppuyhteenveto



Taustaa selvitykselle

• Satakunnan kuntien henkilökuljetuskustannukset ovat olleet viime vuodet voimakkaassa 
kasvussa. Tausta-ajatuksena selvityksen teolle ja ylipäätänsä kehittämiselle on ollut, että 
nykyisin kuljetusten järjestämisessä on tehottomuutta ja jotain voitaisiin tehdä yhdessä 
asialle kustannussäästöjä unohtamatta.

• Selvityksen tavoitteena on tuoda nykytilanteen selvittämisen kautta Satakunnan kuntien 
maksamien henkilökuljetusten kustannukset näkyviin ja vertailtavaan muotoon muiden 
kuntien kanssa sekä kertoa ylipäätänsä mistä on kyse, kun puhutaan kuntien hankkimista 
henkilökuljetuksista.

• Henkilökuljetuksiin käytettävät resurssit koetaan kunnissa nykyisin riittämättömiksi, 
koska kuntien velvoitteet henkilökuljetusten järjestämiseksi ovat lisääntyneet  
voimakkaasti ja lainsäädännön muutokset ovat tehneet asioista monimutkaisempia. 
Kunnissa henkilökuljetukset koetaan yleisesti työläiksi, vaikeaksi suunnitella, valvoa ja 
kilpailuttaa. 



Taustaa selvitykselle

• Henkilöliikennekustannuksia ovat myös kasvattaneet väestön ikääntyminen ja sitä kautta 
lisääntyvä palveluntarve sekä palveluiden keskittyminen suurempiin kuntakeskuksiin.

• Kaikille avoimen liikenteen karsiminen rahoituksen tai matkustajien vähenemisen 
johdosta on lisännyt edelleen tarvetta kalliimmille erilliskuljetuksille.

• Selvitys on rajattu koskemaan Satakunnassa henkilöliikennettä, joka on kuntien yksin 
ostamaa tai valtion ja kuntien yhdessä ostamaa. (SOTE:n henkilökuljetusten osalta 
mukana ei ole ambulanssi, paaritaksi tai muut potilassiirron kustannukset.)

• Nykytilanteet tietojen saamista varten on haastateltu kunnista henkilöitä, jotka ovat 
parhaiten selvillä kunnan henkilökuljetuksista. Kunnat ovat itse nimenneet henkilöt. 

• Miten muualla -osuuden kaupungit/yhteenliittymät ovat valikoituneet selvitykseen sen 
johdosta, että ne kaikki edustavat erilaisia ratkaisuja henkilökuljetusten järjestämisen 
organisoimiseksi ja antavat monipuolisen kuvan eri järjestämistapavaihtoehdoista. 

• Koronan takia selvityksessä käsitellään kuljetuskustannuksia viimeisimpänä vuotena 
2019. Vuosi oli ns. viimeinen ”normaalivuosi” ja kuljetuksia ajettiin silloin normaalisti.



Taustaa selvitykselle

• Satakunnan kunnat ovat käyttäneet noin 25,9 milj.€ henkilökuljetuksiin vuonna 2019. 
Vastaava lukema vuodelta 2016 on ollut noin 23,1 milj.€. 



Lakimuutokset ja tehtävien siirtyminen kuntien 
tehtäväksi
• Joukkoliikennelaki astui voimaan 3.12.2009 yhdessä EU:n palvelusopimusasetuksen 

(PSA:n) kanssa. Muutoksen mukana piti tulla 10 vuoden siirtymäaika liikenneluvista 
markkinaehtoisempaan maailmaan. Todellisuudessa siirtymäaika supistui pienemmäksi.

→Pääjärjestämisvastuu joukkoliikenteen järjestämisestä tuli julkiselle sektorille.

→Käytännössä kokonaan uutena työnä julkiselle sektorille tuli myös liikenteen 
suunnittelu 

• Ennen vuotta 2009 kuntien tehtävä oli käytännössä vain joukkoliikennepalveluiden 
subventointi lipputuen muodossa ja alueen liikennöitsijät hoitivat loput.

• Lakimuutoksella oli vaikutusta koulukuljetusten järjestämiseen, koska aikaisempi malli 
huomioi myös ”huonot vuorot”. Saadakseen hyviä linjaliikennelupia liikennöitsijän piti 
ajaa myös vastapainoksi heikompia. Nykyisen kaltaista ELY:n ja kuntien hankkimaa 
ostoliikennettä ei Satakunnassa käytännössä ollut.

• Lakimuutoksen kantavana voimana oli saada julkisen rahan käytöstä näkyvämpää ja 
hallittavampaa. 



Lakimuutokset ja tehtävien siirtyminen kuntien 
tehtäväksi

• Liikennepalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2018

→ Suurin muutos taksiliikenteelle

→ Taksitaksa poistui. Siirryttiin vapaaseen hinnoitteluun

→ Taksien määräkiintiöistä luovuttiin

→ Päivystys- ja ajovelvoite takseilta poistui

• Markkinoiden vapautuessa kaikki aikaisemmin kilpailuttamatta olleet kuntien 
henkilökuljetukset tuli nyt viimeistään kilpailuttaa tai sopia liikennöitsijöiden kanssa 
palvelun hinnoista sopimuksella. 

• Kunnille lakimuutos toi paljon lisätöitä ja uudenlaisen osaamisen tarvetta, koska 
henkilökuljetuksia kilpailutettaessa oleellista on tietää millainen palvelu halutaan ja 
millaisella kalustolla se ajetaan sekä miten se on markkinoilta kustannustehokkaasti 
saatavissa. Varsinkin vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta on tärkeä 
varmistaa kaluston saatavuus ja soveltuvuus juuri näihin kuljetuksiin.

• Lakimuutoksen kantava voima oli saada julkisen rahan käytöstä näkyvämpää ja 
hallittavampaa sekä kustannussäästöjä markkinoiden avautumisen johdosta.



Lakimuutokset ja tehtävien siirtyminen kuntien 
tehtäväksi

• Liikennepalvelulakia päivitettiin ”taksiliikenteen korjaussarjalla” keväällä 2021. 

- Liikennepalvelulakia korjattiin taksitoiminnassa havaittujen epäkohtien johdosta 
→ottaen huomioon erityisesti turvallisuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelun 
läpinäkyvyys sekä taksien saatavuus.

- Vaatimuksia mm. taksin kuljettajalle ja koulutukselle, taksiyritykselle, matkan 
hinnoittelulle sekä ”taksamittarille”

- Eduskunta hyväksyi tiistaina 6. huhtikuuta 2021 liikenteen palveluista annetun lain, 
tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisen. Lakimuutokset tulivat 
pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat 
muutokset tulevat voimaan vasta syksyllä, 1.9.2021.

- Korjaussarjan muutokset koskettavat eniten ns. tavallisten kuluttajien 
taksiliikennettä, eikä niinkään kuntien hankkimia kuljetuksia, koska kuntien omat 
sopimukset määrittävät eritellysti halutun palvelutason sekä kriteerit hankituille 
henkilökuljetuksille liikennepalvelulain sijasta. 



Lakimuutokset ja tehtävien siirtyminen kuntien 
tehtäväksi

• Hallitus esittää säädettäväksi uutta lakia: julkiset ajoneuvo- liikennepalveluhankinnat 
ympäristöystävällisiksi. (Esitys on annettu eduskunnalle 29. huhtikuuta 2021)

• Lakiesitys lisäisi vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja 
liikennepalveluhankinnoissa. Laki koskisi esimerkiksi kuntien ja valtion ostamia 
ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, joukkoliikenteen ostoja ja sote:n
henkilökuljetuksia.(Ei kuitenkaan pyörätuolivarustuksella olevia M2-luokan ajoneuvoja) 

• Lainsäädännön tarkoituksena on edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, 
kaasun ja biopolttoaineiden käytön kasvua julkisten hankintojen avulla. 

• Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin 
vaatimukset. 

• Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2021. Direktiivin velvoitteet tulevat voimaan 
2.8.2021. Lain velvoitteet koskisivat hankintoja, joissa hankintamenettely aloitetaan lain 
voimaan tulon jälkeen. 



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
joukkoliikenteestä Satakunnassa?

• Satakunnan kuntien maksamasta joukkoliikenteestä suurimman osan maksaa Porin 
kaupunki (4,95 milj.€ vuonna 2019), toiseksi suurimman osuuden Rauman kaupunki (0,81 
milj.€ vuonna 2019) ja kolmanneksi suurimman Huittisten kaupunki (0,29 milj.€ vuonna 
2019)  kokonaiskustannusten ollessa Satakunnassa noin 7 milj.€.



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
joukkoliikenteestä Satakunnassa?
• Satakunnan alueella toimii kolme joukkoliikenteen toimivaltaista viranomaista. 

→Porin seudullinen joukkoliikenneviranomainen

→Rauman kaupunki viranomaisena omalla alueellaan

→Varsinais-Suomen ELY-keskus kuntien rajat ylittävässä 
liikenteessä. 

• Joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan viranomaista tai 
viranomaisten ryhmittymää, jolla on valtuudet toimia julkisen henkilöliikenteen alalla 
tietyllä maantieteellisellä alueella.

• Perinteinen isoilla busseilla ajettava linjaliikenne

• Kutsuohjattu kaikille avoin liikenne, kuten palveluliikenne tai asiointiliikenne

• Kunnille joukkoliikenne ei ole lain määräämä pakollinen paha, vaan vapaaehtoista. ”Kunta 
voi halutessaan ottaa hoitaakseen”.



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
joukkoliikenteestä Satakunnassa?

• Kaupungin tai kunnan strategiat määrittelevät yleensä kuinka hyvin tai huonosti 
kuntalaisia halutaan palvella joukkoliikenteellä.

• Varsinais-Suomen ELY-keskus määrittelee joukkoliikenteen palvelutason omalla 
toimivalta alueellaan Satakunnassa.

• Mikä säätelee joukkoliikennettä Suomessa? Laki liikenteen palveluista, eli 
liikennepalvelulaki, ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA).

• Joukkoliikennettä järjestävät toimivaltaiset viranomaiset ja markkinaehtoisesti yksityiset 
liikennöitsijät

• Palvelutaso syntyy markkinaehtoisesti →markkinaehtoinen liikenne, kuten Onnibus.

• Palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti → Toimivaltainen viranomainen järjestää ja 
ostaa liikenteen yhteistyössä alueen kuntien kanssa, kuten esimerkiksi Rauman, Eurajoen 
ja Porin välinen liikenne. 



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
joukkoliikenteestä Satakunnassa?
Porin seudullinen toimivaltainen viranomainen

• Seudullinen toimivalta-alue muodostuu Porin, Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen 
kaupungeista sekä Nakkilan kunnasta. 

• Vuonna 2019 Porin seudullisen toimivaltaisen viranomaisen järjestämässä 
joukkoliikenteessä tehtiin noin 1,9 miljoonaa matkaa. Päävastuun liikenteen 
harjoittamisesta kantaa Porin Linjat Oy, joka on Porin kaupungin omistama linja-
autoyhtiö.

• Porin seudullisen viranomaisen joukkoliikennejaosto määrittelee yhteistoiminta-alueen 
joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason ja edistää joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä, päättää joukkoliikenteen taksoista ja maksuista sekä tukien, 
avustusten ja määrärahojen käyttämisestä sekä vastaa liikennepalveluiden 
laadunvalvonnasta, laadun kehittämisestä ja asiakastyytyväisyyden seurannasta.



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
joukkoliikenteestä Satakunnassa?

Rauman kaupunki joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

• Rauman paikallisliikenne koostuu pääasiassa neljästä kaupungin sisäisestä 
joukkoliikenteen linjasta. Liikenteen harjoittamisesta vastaa Satakunnan Liikenne Oy. 

• Vuonna 2019 alueella tehtiin vajaat 180 000 matkaa joukkoliikenteellä sisältäen 
lähiseudun liikenteen. 

• Nykyiset joukkoliikenteensopimukset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

• Rauman kaupungin kaupunginhallitus vastaa joukkoliikenteen toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävistä.



Mistä puhutaan, kun puhutaan joukkoliikenteestä 
Satakunnassa Varsinais-Suomen ELY:n osalta?

• Vuoden 2019 osalta valtionapua on maksettu Satakuntaan n. 450 000€ ja ELY:n maksamiin 
liikennöintikorvauksiin on mennyt n. 950.000 e => Yhteensä Satakunnan kaikille avoimeen 
liikenteeseen on mennyt noin 1,4 milj.€ vuonna 2019.

• Satakunnan alueella on voimassa 15 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimaa 
liikennöintisopimusta. Näiden perusteellaliikennöidään 86 reitillä  yhteensä 227 erillistä vuoroa.

• Sopimusliikennettä hoitaa yhdeksän liikennöitsijää. Eniten voimassa olevia sopimusvuoroja on 
Satakunnan liikenne Oy:llä (140 kpl) ja Länsilinjat Oy:llä (37 kpl).

Tunnus Liikenteenharjoittaja Reitti Sopimus Optio

1 KÄYTTÖ-705791 VUORISEN LIIKENNE OY Huittinen-Virttaa-Loimaa 1.6.2021-31.5.2023 1+1 v

2 KÄYTTÖ-705744 SATAKUNNAN LIIKENNE OY Eura-Huittinen 1.1.2021-31.12.2021 1 v

3 KÄYTTÖ-697926 URPOLAN LIIKENNE KY Honkajoki-Kankaanpää 13.8.2020-31.5.2022 1+1 v

4 KÄYTTÖ-697951 RUOSNIEMEN LINJA-AUTO OY Merikarvia-Pori 13.8.2020-31.5.2022 1+1 v

5 KÄYTTÖ-681732 SATAKUNNAN LIIKENNE OY Pori-Olkiluoto 1.1.2020-31.12.2022 1+1 v

6 KÄYTTÖ-666644 AARO E. MÄKELÄ OY Merikarvia-Siikainen-Pomarkku/ Kankaanpää 1.8.2019-31.5.2022 1+1 v

7 KÄYTTÖ-666559 RAUTAVEDEN LIIKENNE OY Oripää-Vuorenmaa-Huittinen 1.8.2019-31.5.2022 1+1 v

8 KÄYTTÖ-660308 LÄNSILINJAT OY Huittinen-Äetsä 1.6.2019-31.5.2021

9 KÄYTTÖ-660307 SATAKUNNAN PALVELUTAKSI OY Harjavalta-Rauma 1.6.2019-31.5.2022 1+1 v

10 KÄYTTÖ-660160 A. LAMMINMÄKI OY Parkano-Kankaanpää 1.6.2019-31.5.2022 1+1 v

11 KÄYTTÖ-660148 A. LAMMINMÄKI OY Lavia-Kankaanpää 1.6.2019-31.5.2022 1+1 v

12 KÄYTTÖ-659527 LÄNSILINJAT OY Kankaanpää-Pori, Karvia-Kankaanpää, Jämijärvi-Kankaanpää 1.6.2019-31.5.2022 1+1 v

13 KÄYTTÖ-633913 SATAKUNNAN LIIKENNE OY Rauma-Eurajoki-Pori 1.6.2018-31.5.2021 1+1 v

14 KÄYTTÖ-619453 LS-LIIKENNELINJAT OY Uusikaupunki-Rauma 1.6.2017-31.5.2020 1+1 v

15 KÄYTTÖ-602595 SATAKUNNAN LIIKENNE OY Säkylä-Eura-Rauma 1.1.2017-31.12.2019 1+1+1 v

ELY-joukkoliikenneviranomaisen liikennöintisopimukset Satakunnassa (tilanne 15.2.2021)



Mistä puhutaan, kun puhutaan joukkoliikenteestä 
Satakunnassa Varsinais-Suomen ELY:n osalta?

• Satakunnan pohjoisosissa liikenne painottuu Pori–Kankaanpää -yhteysvälille                               
(28 vuoroa). Pori–Merikarvia välillä on 6 erillistä sopimusvuoroa.

• Kankaanpäässä vuorot jakaantuvat eri suunnille tasaisesti (Karvia, Siikainen,                          
Lavia, 6 vuoroa/yhteysväli) lukuunottamatta Jämijärveä, jota koskee vain                                 
kaksi sopimusvuoroa. Kankaanpään pohjoispuolella liikenne jakaantuu                                   
useille reiteille, joilla osalla ajetaan vain yksittäisiä vuoroja.

• Satakunnan eteläosissa ELY-keskuksen järjestämä liikenne jakaantuu neljälle             
pääsuunnalle seuraavasti: Rauma–Pori (100), Rauma–Harjavalta (4), Rauma–
Uusikaupunki (12), Rauma–Eura/Säkylä (33, sis. Rauman ja Säkylän sisäiset                        
vuorot). 



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
markkinaehtoisesta joukkoliikenteestä 
Satakunnassa?

• Markkinaehtoinen liikenne painottuu Satakunnassa pitkänmatkaiseen liikenteeseen 
suurimpien kaupunkien välille, erityisesti yhteysväleille Pori–Helsinki (Vt 2) sekä Pori–
Turku (Vt 8). 

• Porin ja Helsingin välillä ajetaan vuorokaudessa noin 20 vuoroa suuntaansa ja Porin ja 
Turun välillä noin 15 vuoroa suuntaansa. Liikennöintiaika on aamuvarhaisesta 
iltamyöhään. 

• Pori–Tampere -yhteysvälillä markkinaehtoista linja-autoliikennettä on hieman vähemmän 
(noin 10 vuoroa/suunta/vrk), mutta päivittäiset junavuorot nostavat palvelutason samalle 
tasolle muiden vilkkaimpien yhteysvälien kanssa. 

• Porin ja Vaasan välillä liikennöi päivittäin vain neljä vuoroa suuntaansa.



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
markkinaehtoisesta joukkoliikenteestä 
Satakunnassa?

• Satakunnan eteläosissa työssäkäyntiliikenteen kannalta keskeinen markkinaehtoisen liikenteen 
yhteysväli on Rauma–Olkiluoto, jolla liikennöidään arkipäivisin noin 25 vuoroa suuntaansa 
(Rauma– Olkiluoto th). 

• Rauma–Turku -yhteysvälillä (Vt 8) liikennöi arkipäivisin 13 vuoroa suuntaansa ja viikonloppuisin 
muutamia vuoroja vähemmän. 

• Rauma–Tampere -välillä on arkipäivisin 6–7 yhteyttä suuntaansa, joista puolet on vaihdollisia 
(vaihto Huittisten linja-autoasemalla). Viikonloppuisin ko. yhteysvälillä ajetaan 3–4 vuoroa 
suuntaansa.

• Kuntien tai valtion rahalla ei suoranaisesti voi markkinaehtoista liikennettä kehittää, koska 
markkinaehtoiseen liikenteeseen ei saa kanavoida julkista rahaa edes lipputuen muodossa, vaan 
liikenteen on oltava aidosti markkinaehtoista.



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
koulukuljetuksista Satakunnassa?

• Satakunnan kuntien maksamat koulukuljetukset ovat vuonna 2019 olleet noin 12,8 milj.€, 
kun vuonna 2016 samat kustannukset ovat olleet noin 11,7 milj.€.  



Mistä puhutaan, kun puhutaan 
koulukuljetuksista Satakunnassa?

• Mikä säätelee koulukuljetuksia? Perusopetuslaki ja sen 32§ antaa vähimmäistason. Usein 
kunnat haluavat kuitenkin tarjota ”parempaa palvelua” ja päättävät itse tiukemmista 
kuljetusedun myöntämiskriteereistä. (Koulukuljetusopas) https://www.rauma.fi/wp-
content/uploads/2020/04/KOULUKULJETUSOPAS-2020.pdf

• Koulukuljetukset toteutetaan perinteisellä joukkoliikenteellä isoilla tai pienemmillä 
busseilla aikataulutettuna reittiliikenteenä, taksimaisilla kuljetuksilla tai maksetaan 
korvaus (=riittävä avustus) huoltajille, jotka kuljettavat itse lapsensa kouluun ja koulusta.

• Satakunnassa kaikki kunnat suunnittelevat ja hankkivat itse koulukuljetuksensa.

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/04/KOULUKULJETUSOPAS-2020.pdf


Mistä puhutaan, kun puhutaan 
koulukuljetuksista Satakunnassa?

• Suoranaista valtionapua ei koulukuljetuksiin ole saatavilla, mutta teoriassa 
valtionosuusjärjestelmän kautta tulee valtionavustusta. 

• Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen 
saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada 
tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla 
palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Eli näiden 
määräytymistekijöiden tarkoituksena on kattaa niitä keskimääräistä korkeampia 
palvelujen järjestämisen kustannuksia, joita syntyy kunnille ja kaupungeille niiden 
harvasta asutuksesta ja syrjäisyydestä johtuen.



Mistä puhutaan, kun puhutaan sote:n
henkilökuljetuksista Satakunnassa?

• Satakunnan kuntien maksamat sote:n henkilökuljetukset ovat vuonna 2019 olleet noin 
8,1 milj.€, kun vuonna 2016 samat kustannukset ovat olleet noin 7,5 milj.€. 



Mistä puhutaan, kun puhutaan sote:n
henkilökuljetuksista Satakunnassa?
• Satakunnassa sote:n henkilökuljetuksia hallinnoi ja järjestää: Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukuntayhtymä (POSA), Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymästä (Kessote), Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, Rauman kaupunki, 
Huittisten kaupunki, Euran kunta ja Säkylän kunta.  

• Vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset. (VPL-, 
SHL- ja KVL-kuljetukset.) 

• Ylivoimaisesti suurin ja merkittävin, jo pelkästään kustannuksiltaan, on 
vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset.

• Selvityksen rajauksen takia mukana selvityksessä ei ole ambulanssi, paaritaksi tai muut 
potilassiirron kustannukset. 



Mistä puhutaan, kun puhutaan sote:n
henkilökuljetuksista Satakunnassa?
• Vammaispalvelulaki →”Kunnan on taattava kohtuulliset kuljetuspalvelut, jos ihminen ei 

pärjää tavallisessa joukkoliikenteessä tai sitä ei ole.”→ Kunnan tekemällä päätöksellä 
syntyy subjektiivinen oikeus. Matkoja myönnetään asiointiin ja virkistykseen (vähintään) 
18 yhden suuntaista matkaa/kk + työ- tai opiskelumatkat, joilla taataan tasa-arvoinen 
liikkumisen oikeus myös vammaisille.

• Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset eivät ole subjektiivinen oikeus, vaan perustuvat 
kunnan tekemään harkinnan varaiseen päätökseen. Kunnat järjestävät palvelua 
vuosittain määrärahojen puitteissa.

• Kaupunkien ja kuntien omat kuljetussäännöt määrittelevät mitä tarkoittavat kohtuulliset 
kuljetuspalvelut. Käytännössä joka kunnassa on erilaiset määritykset. 
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/09/Vammaispalvelulain-mukaisen-
kuljetuspalvelun-ohje.pdf

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/09/Vammaispalvelulain-mukaisen-kuljetuspalvelun-ohje.pdf


Nykytilanne Satakunnan kunnissa



Nykytilanne Satakunnan kunnissa



Nykytilanne Satakunnan kunnissa



Nykytilanne Satakunnan kunnissa



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eura

• Asukasluku 11600

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Kaikki henkilökuljetukset hoidetaan itse eri hallintokunnista.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu vanhalla taksitaksalla ja päivähinnalla. Lisäksi 
markkinaehtoisen joukkoliikenteen osalta ollaan sovittu ”könttäsumma” oppilaiden 
kuljetuksista liikennöitsijän kanssa.

- Sote:n henkilökuljetuksille on kilpailutettu kyydinvälitys ja kyydit erikseen. 
Kyydinvälitystä hoitaa FCG. Kyydit on kilpailutettu puitejärjestelmällä, joita hoitavat 
paikalliset liikennöitsijät/autoilijat. Nykyinen systeemi alkoi 1.8.2020. Lisäksi sote:n
ryhmäkuljetuksiin on kilpailutettu yksi auto päivähinnalla.

- Ulkopuolista apua on käytetty myös sote:n henkilökuljetusten kyydinvälityksen ja 
kyytien kilpailuttamiseen. (Hankintajuristit)



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eura



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eura



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eura

• Haastattelusta:

” Ulkopuolista apua koulukuljetusten hankintaan ollaan saatu viereisen kunnan 
liikennepäälliköltä”

”Koulukuljetusten osalta nykyinen systeemi toimii ihan ok.”

”Sivistyksen erilliset taksikyydit olisi hyvä saada sote:n kyydinvälityksen yhteyteen.” 

”Nykyiseen sote:n henkilökuljetusten järjestämissysteemiin olen todella tyytyväinen, 
jossa ulkopuolinen toimija hoitaa kyydinvälityksen ja kyydit on kilpailutettu eri 
toimijalle”

”Seuraavana kehitystoimenpiteenä voisi olla päivähintaisten autojen lisääminen 
kyydinvälityksen piiriin.” Haastateltu: Jouko Koivunen ja Kalevi Mäkipää



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eurajoki

• Asukasluku 9403

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Sote:n henkilökuljetukset hoitaa Kessote.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

- Joukkoliikenteen ostoja ELY:n ja muiden kuntien kanssa.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM)

Haastateltu: Johanna Huhtala



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eurajoki



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Eurajoki

• Haastattelusta:

”Koulukuljetusten reittien määrittäminen ja niiden luonti tarjouskilpailuun on 
haastavaa”

”Kouluilta oikean kuljetustiedon saaminen on myös haastavaa, kuten myös 
yhteneväisten kuljetuspäätösten aikaan saaminen.”

”Tulisi olla mahdollisuus yhdistää eri kuntien kuljetuksia fiksumpiin kokonaisuuksiin, 
eikä kuntien rajat olisi esteenä. Lisäksi tarvittaisiin kuljetushankintojen suunnitteluun 
asiantuntija-apua.”



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Harjavalta

• Asukasluku 6931

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Joukkoliikenteen osalta mukana Porin seudullisessa joukkoliikenneviranomaisessa

- Sote:n henkilökuljetukset hoitaa Kessote.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/päivä)

- Porin hankinta on hoitanut hankintojen teknisen puolen ostopalveluna.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Harjavalta

• Haastattelusta:

”Alueellista yhteistyötä tulisi lisätä ja katsoa kuljetuksia laajempina kokonaisuuksina. 
Oman kunnan sisälläkään tosin ei ole sisäistä tarkastelua tehty, jossa olisi eri osa-
alueita huomioitu tarjouspyyntöjä laadittaessa.”

”Harjavalta on sen verran kompakti kaupunki, että kuljetuskustannukset ovat 
nykyisellään ihan ok.”

Haastateltu: Olli Luoma 



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Harjavalta



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa
Harjavalta

• TAULUKOT



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Huittinen

• Asukasluku 10021

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Kaikki henkilökuljetukset hoidetaan itse eri hallintokunnista.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä, päivähintana ja viikkohintana.

- Sote:n henkilökuljetuksille on luotu puitejärjestelmä, mutta kyydinvälitystä ei ole, vaan 
asiakkaat soittavat kyydit itse puitejärjestelmään kuuluvilta autoilijoilta.

- Sitowise on saanut juuri tilaamamme laajemman henkilökuljetusten kehittämisprojektin 
päätökseen, jonka suurimpana lopputuloksena olisi saatu Sote:n henkilökuljetusten 
kyydinvälitys ja kyydit kilpailutetuksi. Vielä tätä ei ole toteutettu käytännössä.

- Porin hankinta on hoitanut hankintojen teknisen puolen ostopalveluna.

- Joukkoliikenteen osalta on myös yhteishankintoja ELY:n ja muiden kuntien kanssa.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Huittinen

• Haastattelusta:

”Henkilökuljetusten järjestäminen on työlästä, eikä osaamista ja riittäviä resursseja 
omasta takaa oikein ole. Apua täytyy ostaa ulkoa”

” Maakunnallinen ratkaisu henkilökuljetusten kyydinvälitykseen sekä asiantuntijat 
neuvomaan kuljetushankinnoissa, kuten ”Porin hankinnat” hankinnoissa. Eli 
asiantuntija-apua olisi tarvittaessa saatavilla, mutta päätöksenteko pysyisi yksittäisissä 
kunnissa myös jatkossa.”

Haastateltu: Riikka Peippo 



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Huittinen



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Huittinen

• TAULUKOT



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Jämijärvi

• Asukasluku 1727



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Jämijärvi



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kankaanpää

• Asukasluku 11234

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Sote:n henkilökuljetukset hoitaa Posa.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

- Joukkoliikenteen ostoja ELY:n ja muiden kuntien kanssa.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM)

- Ulkopuolista apua henkilökuljetusten järjestämiseen ei ole käytetty.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kankaanpää



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kankaanpää

• Asukasluku 11234



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kankaanpää
• Haastattelusta: 

”Koulukuljetusten hankinta ja järjestäminen on haasteellista, kun joukkoliikenteen 
vuorot vähenevät kaiken aikaa. Myös kuljetusten myöntämisessä on haasteita.”

”Ihannetilanne mielestäni on se, että saataisiin koulukuljettajille ajoja myös 
päiväsaikaan. Tarkoittaa sitä, että koulukuljetusten välillä päivittäin on 9-13 aika, jolloin 
heillä ei ole ajoja. Yhdistetään sote-, ruoka-, palveluliikenne ym ym kuljetuksia näihin.”

”Ihannetilanne on myös se, että saataisiin julkisen vuoron reiteillä asuvat lapset julkisiin 
vuoroihin, taksit kuljettaisivat vain erityisoppilaat ja poimisivat oppilaat syrjäseuduilta 
pääväylille joukkoliikenteen kyytiin. Joukkoliikenteen puolesta puhujaa täällä tarvitaan”

Haastatellut: Anna Isoviita, Pirjo Koskensalo ja Marko Rajamäki.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kankaanpää
• Haastattelusta: 

”Kankaanpäässä on pitkät välimatkat, joten kyydeille tulee mittaa”

”Sote:n henkilökuljetusten valvonta teettää töitä” 

”Ideaalitilanteessa sote:n henkilökuljetukset toimisivat järjestelmällä, jossa ajoja 
voidaan järkeistää, kuten yhteinen kyydinvälitys. Se on asiakkaille helppo ja toimiva ja 
työntekijöille tarkastus on yksinkertaista. Asiakas tilaa itse kuljetuksen tai siihen on 
selkeät raamit, kuten koulukuljetustilanteessa”

Haastatellut: Anna Isoviita, Pirjo Koskensalo ja Marko Rajamäki.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Karvia
• Asukasluku 2324



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Karvia



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kokemäki
• Asukasluku 7114

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Joukkoliikenteen osalta mukana Porin seudullisessa joukkoliikenneviranomaisessa

- Sote:n henkilökuljetukset hoitaa Kessote.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM)

- Porin hankinta on hoitanut hankintojen teknisen puolen ostopalveluna.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kokemäki



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kokemäki



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Kokemäki
• Haastattelusta:

”Tulevaisuudessa on mahdollista, että tulisimme käyttämään ulkopuolista apua 
koulukuljetusten hankintaan ja kutsuohjatun henkilöliikenteen käynnistämiseen 
liityntäliikenteeksi henkilöjunaliikenteen seisakkeelle.”

”Koulukuljetuksissa haasteena on sopimusvalvonta sekä kuljetusedun myöntäminen. 
Nyt lautakunta tekee jokaisesta kuljetusoppilaasta erillisen päätöksen.”

Haastateltu: Essi Piiroinen 



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Merikarvia

• Asukasluku 3068

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Sote:n henkilökuljetuksista vastaa Porin perusturvan yhteistoiminta-alue.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM)

- Koulukuljetusten hankintojen suunnittelua varten on käyty koulutuksissa ja saatu 
vertaistukea muilta kunnilta, mutta muilta osin ulkopuolista apua ei ole käytetty.

- Porin hankinta on hoitanut hankintojen teknisen puolen ostopalveluna.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Merikarvia



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Merikarvia

• TAULUKOITA



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Merikarvia

• Haastattelusta:

”Työläintä koulukuljetusten järjestämisessä on ennen jokaisen lukuvuoden alkua 
kuljetusreittien suunnittelu, pienempi askare on viisi kertaa vuodessa vaihtuva 
lukujärjestys.”

Sähköpostitse: Sari Hatanpää 



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Nakkila

• Asukasluku 5300

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Joukkoliikenteen osalta mukana Porin seudullisessa joukkoliikenneviranomaisessa

- Sote:n henkilökuljetuksista vastaa Kessote.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM)

- Koulukuljetusten hankintojen suunnitteluun on käytetty ulkopuolista apua. (Entinen 
paikallinen taksiyrittäjä)

- Porin hankinta on hoitanut hankintojen teknisen puolen ostopalveluna.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Nakkila



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Nakkila



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Nakkila

• Haastattelusta:

”Ihannetilanteessa henkilökuljetukset olisivat organisoitu laajempina kokonaisuuksina. 
Edes siten, että kuljetushankintoihin olisi saatavilla suunnitteluapua kuljetuksia 
suunniteltaessa.”

”Satakunnan yleiseen saavutettavuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Olisi 
hienoa, jos olisi koko Satakunnan kattava appi, josta näkisi kaikki Satakunnan 
henkilökuljetukset.” 

Haastateltu: Jonna Heikkilä 



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Pomarkku
• Asukasluku 2062.

• Porin hankinta on hoitanut

hankintojen teknisen 

puolen ostopalveluna.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Pori
• Asukasluku 83809

• Kaikki henkilöliikenteet hoidetaan itse, mutta eri hallintokunnista.

• Joukkoliikenteen hoitaa Porin seudullinen joukkoliikenneviranomainen ja Porin linjat. 
Porin kaupungin organisaatiossa Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtäviä 
hoitaa 2 henkilöä, joukkoliikennesuunnittelija ja suunnittelija. Ajatuksena on rekrytoida 
kolmas henkilö kevään/kesän 2021 aikana.  

• Koulukuljetusten suunnittelun hoitaa sivistyksen kuljetussuunnittelija. 

• Koulukuljetuksia hankittu päivähinnalla, KM/reitti, reittihinnalla ja ns. taksitaksan 
alennusprosentilla.

• Sote:n henkilökuljetukset hoitaa Porin perusturva. Kuljetuksia hankittu käänteisellä 
kilpailutuksella (ns. taksitaksa puitesopimus) ja in-house hankintana Porin Linjoilta.

• Joukkoliikenteen tarpeisiin ulkopuolista apua on hankittu linjaston suunnitteluun 
(Ramboll) ja Porin kaupunginhallitus on tilannut erillisen järjestämistapaselvityksen. 
(Spring Advisor)

• SOTE:n henkilökuljetusten osalta ulkopuolista apua on saatu kyydinvälityksen ja kyytien 
kilpailuttamiseen. (Fuurman)



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Pori



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Pori



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Pori
• Haastattelusta:

”Henkilöliikenteen parissa työskentelevillä organisaatiossa olisi hyvä olla vähintään työpari 
tai jopa tiimi.” 

”Satakunnan kuntien pitää päästä minimissään sellaiseen yhteistyöhön, että olisi vähintään 
yhteisiä työntekijöitä. Tuki ja turva sekä lomajärjestelyt onnistuisivat. Kuka tuuraa ja kenet 
ja minkä kuntien välillä”

” Yhteistyötä henkilökuljetuksissa tulisi tiivistää sekä maakunnallisesti että 
valtakunnallisesti. Tulisi luoda verkosto, jossa asioita pohdittaisiin yhdessä asiantuntijoiden 
kesken, esimerkiksi jonkinlainen maakunnallinen ja myös valtakunnallinen 
henkilöliikennelogistiikkaryhmä. Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri organisaatiot 
voisivat olla jatkossakin erillään, mutta asiantuntijat olisivat paremmin ja enemmän 
yhteydessä keskenään.”

”Tärkeää tulevan organisoitumisen kannalta olisi Satakunnassa edes keskusteluyhteyden 
luominen eri kuntien henkilökuljetusvastaaviin. Toiselta voi aina oppia jotain.”

”SOTE:n henkilökuljetuksissa suurin potentiaali laajemman yhteistyön rakentamiseksi ja 
kustannussäästöjen saamiseksi Satakunnassa.” 

Haastatellut: Merika Lanne ja Jouni Kärki (joukkoliikenne) ja Kai Leppimäki (koulukuljetukset)



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Pori
• Haastattelusta:

”Homma Sujuu kohtalaisen hyvin nyt kun välityskeskus on mukaan toiminnassa. 
Ikääntyvien päivätoimintakuljetuksissa on parannettavaa, jotta heidän kyytinsä saataisiin 
kustannustehokkaiksi.” 

”Työlästä on autoilijoiden valvonta ja työ- ja päivätoiminta reittien järkevöittäminen”

” Ihannetilanteessa henkilökuljetukset olisi organisoitu siten, että palveluun ei tarvitsisi 
enää viranhaltijoiden puuttua päätöksenteon jälkeen”.

Haastatellut: Sari Landvik SOTE:n henkilökuljetusten osalta



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Rauma

• Asukasluku 39006

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:
- Kaikkia henkilöliikenteen osa-alueita kehitetään yhdessä. Eri henkilökuljetusten eurot 

on kuitenkin budjetoitu omille toimialoille.
- Käytännöntason operoinnista vastaavat liikenne- ja kuljetussuunnittelija. 

Koulukuljetusten ja sote:n ryhmäkuljetusten suunnitteluun, reititykseen ja hallintaan 
on hankittu Intoit Oy:n Movit-järjestelmä.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:
- Joukkoliikenne (reittihintana) Nykyiset sopimukset loppuvat vuoden 2022 loppuun.
- SOTE:n henkilökuljetusten kyydinvälitys ja kuljetukset kilpailutettu. (Sopimukset 

päättyvät vuoden 2021 loppuun) Kyydeistä osa päivähinnalla yhteishankintana 
sivistyksen kanssa ja loput vanhalla taksitaksalla.

- Koulukuljetukset hankittu päivähinnalla ja vanhalla taksitaksalla.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Rauma



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Rauma



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Rauma

• Haastattelusta: 

”Henkilöliikennekokonaisuudessa vaikeinta on hahmottaa SOTE:n henkilökuljetukset”

”Ihannetilanteessa henkilökuljetukset organisoitaisiin nykyistä paljon laajempiin 
kokonaisuuksiin.” ”Vaikka esimerkiksi joukkoliikenne hoidettaisiin koko maakunnan 
alueella yhdestä osoitteesta, niin voisi eri kaupungeilla olla kuitenkin oma brändi-
ilmeensä.”

Haastateltu: Julius Tavasti



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Siikainen
• Asukasluku 1432

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Sote:n henkilökuljetukset hoitaa Posa.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM)

• Haastattelusta:

”Nykyinen systeemi on ok. Kunnan itse hoitamia koulukuljetuksia on sen verran vähän, 
että niistä selvitään hyvin.” Sähköpostitse: Viveka Lanne



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Siikainen



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Siikainen



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Säkylä
• Asukasluku 6694

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Kaikki henkilökuljetukset hoidetaan itse eri hallintokunnista.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukuljetukset on pääasiassa hankittu reittihinnalla. Oppilaita kulkee myös 
matkalipuilla alueen bussivuoroilla.

- Sote:n henkilökuljetukset (VPL/SHL) on hankittu paikallisilta taksiyrittäjiltä.

- Yksi auto hankittu päivähinnalla hoitamaan sote:n ryhmäkuljetuksia.

- Päivähintaisen auton kilpailuttamiseen on käytetty ulkopuolista apua.(Fuurman) 



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Säkylä



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Säkylä



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Säkylä
• Haastattelusta:

”Kuljetusten kilpailuttaminen, sopimusten valvonta sekä laskujen tiliöinti on työlästä.”

”Kuljetukset tulisi järjestää suurempina kokonaisuuksina. Isompi alue vastaisi kuntien 
henkilöliikenteestä. (Esim. Satakunta tai pienempi yhteistyöalue) Helpottaisi 
resurssointia henkilökuljetusten suunnittelussa, kilpailutuksessa, valvonnassa ja 
asiakaspalvelussa. VPL/SHL-kuljetuksiin koko Satakunnan kattava kyydinvälitys.”

Sähköpostitse: Anna Kivimäki ja Sarita Sandelin



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Ulvila
• Asukasluku 12842

• Miten henkilökuljetukset on organisoitu:

- Joukkoliikenteen osalta mukana Porin seudullisessa joukkoliikenneviranomaisessa

- Sote:n henkilökuljetuksista vastaa Porin perusturvan yhteistoiminta-alue.

- Koulukuljetukset hoidetaan itse.

• Miten henkilöliikennettä on hankittu:

- Koulukyydit on kilpailutettu reitteinä (€/KM) Porin hankinta on hoitanut hankintojen 
teknisen puolen ostopalveluna.

- Koulukuljetusten suunnitteluun on käytetty ulkopuolista apua.(Kuntalogistiikka) 
Tarkoituksena on jatkossa reitittää itse koulukuljetukset Kuntalogistiikan Munschool-
järjestelmän kautta autoille.



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Ulvila



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Ulvila



Nykytilanne eriteltynä Satakunnan kunnissa,
Ulvila
• Haastattelusta:

”Nykyinen henkilökuljetusten organisoituminen ja järjestäminen toimii hyvin sekä 
kustannustehokkaasti.”

”Koulukuljetusten reitittäminen ei vielä onnistu ilman ulkoista apua”

” Viime syksystä lähtien käytössämme on ollut koulukuljetusten järjestelyssä 
Kuntalogistiikan MunSchool -järjestelmä ja huoltajilla käytössä applikaatio, jonka kautta 
he näkevät lapsensa aamuisen hakuajan ja voivat peruuttaa kuljetuksen. 
Toimistosihteeri hoitaa kouluvuoden aikana oikean päivittäisen reitityksen ja oikeat 
tiedot autoilijoille.”

Haastateltu: Eetu Elohaka ja Erja Nevanperä



Nykytilanne Satakunnan kunnissa, Keski-Satakunnan 
terveydenhuollonkuntayhtymä (Kessote)

• Mukana olevat kunnat: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila. 

• Sote:n henkilökuljetukset noin 0,92 milj.€ vuonna 2019

• Kuljetuksista vastannut henkilökunta on vaihtunut ja nykyinen tieto kuljetuksista 
on vähäistä. Sen johdosta kesäkuusta 2021 alkaen lähtee pilotti käyntiin FCG:n
kanssa. 

• Pilotin tarkoituksena on selvittää, mitä kuljetuksia tosiasiassa ajetaan. Eli esim. 
sote:n henkilökuljetusten osalta käynnistetään kesäkuussa pilotti sekä 
kyydinvälityksen että kyytien osalta.

• Pilotin avulla saatujen tietojen avulla on tarkoitus kilpailuttaa kuljetukset 
myöhempänä ajankohtana. 

Haastateltu: Kaisa Koskela



Nykytilanne Satakunnan kunnissa, Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (POSA)

• Mukana olevat kunnat: Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen. 

• Sote:n henkilökuljetukset noin 1,1 milj.€ vuonna 2019

• Miten teillä hoidetaan sote:n henkilökuljetukset?
- Kuljetukset/kyydit on kilpailutettu puitejärjestelmällä. Puitejärjestelmässä on 

ilmoitettu etukäteen hinnan muodostus matkasta, eli käytännössä vanha taksitaksa 
pohjana. Sopimus voimassa vuoden 2021 loppuun.

- Kyytien ajajat/autoilijat laskuttavat jokainen erikseen ajetut kyydit kuun päätteeksi. 
Välillä laskuja tulee pitkän ajan takaa, kuten puoli vuotta. Käytännössä 
”laskutusrumba” vie ison osan yhden toimistotyöntekijän työajasta

- Posa ei hoida päivätoimintakuljetuksia, koska koko päivätoiminta on ostettu muualta 
KVPS TUKENA OY ja ostohintaan kuuluu kuljetukset. Kuljetusmaksut eivät ole 
erikseen eriteltynä.

- Kuljetuspalvelun järjestämistapa nykyisen sopimuskauden jälkeen on tulossa 
yhtymähallituksen arvioitavaksi kevään/kesän 2021 aikana.



Nykytilanne Satakunnan kunnissa, Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (POSA)

• Haastattelusta: 

”Nykyisessä systeemissä kuljetusten valvonta on haasteellista ja laskujen tarkistaminen 
kuukauden päätteeksi vie aikaa, käytännössä työllistää yhden henkilön kokonaan.”

”Ihannetilanteessa kuljetukset olisivat organisoitu laajempana alueellisena 
kokonaisuutena (yhteinen kyydinvälitys) ja yhteiset pelisäännöt sovittu samanlaisiksi. 
Taksikuskit ja asiakkaat tietävät vastuut ja velvollisuudet, jotka ovat kaikissa kunnissa 
samat. Käytännössä Pirkanmaan malli, eli Tuomi Logistiikka olisi ihanteellinen.”

”Tärkeä ja oleellinen seikka kustannusten alentamiseen on myös säännöllinen 
yhteydenpito takseihin ja autoilijoihin. Niin kauan kun taksit kuvittelevat, että heitä ei 
valvo kukaan, niin kynnys väärinkäytöksiin on matala.”

Haastattelu: Sonja Vuorela   



Nykytilanne Satakunnan kunnissa, Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (POSA)

• Haastattelusta: 

”Kunnan kustantamia erilaisia kyytejä (Ruoka, oppilaat, vanhukset, vammaiset, Kela) 
kulkee kunnan sisällä ristiin rastiin, mutta silti harva ihminen pääsee yhtään mihinkään 
ilman omaa autoa. Rahaa palaa valtavasti, mutta mitä saadaan rahalla, niin palvelee 
vain harvaa ja valittuja. Saisiko niitä jotenkin yhdisteltyä?”

”Parkanossa on hyvä toimintamalli. Päivätoimintakuljetukset ja VPL-kuljetukset 
menevät samassa palveluliikenteen kyydissä. Vähentänyt huomattavasti erillisiä VPL-
kuljetuksia.”

”Kehitysvammaisten päivätoimintakuljetukset ja erityiskoululaisten koulukuljetukset 
yhteen.”

Haastattelu: Sonja Vuorela   



Haastattelusta Varsinais-Suomen ELY-keskus:

”Jos nykyistä joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten jakoa lähdettäisiin 
muuttamaan, niin ainoa malli mikä tulisi kyseeseen olisi koko Satakunnan kattava malli, 
maakunnallinen viranomainen. Jos lähdetään pienempiin lohkoihin, niin se ei toisi mitään 
hyvää nykyiseen verrattuna.” 

”Jos Porin seutu ja Rauman kaupunki haluavat nykyiset toimivaltansa pitää, niin ei ole 
järkevän kokoista väestöpohjaa uudelle ja kolmannelle joukkoliikenteen toimivaltaiselle 
viranomaiselle.”

”Nykyinen tilanne mahdollistaa hyvin maakuntarajojen välisen liikenteen kehittämisen, 
koska joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen on sama Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa. Nykyinen valtionrahoituksen taso ELY:n osalta Satakunnassa on oikein hyvä.”

Haastateltu: Markus Kivelä ja Soile Koskela



Haastattelusta Varsinais-Suomen ELY-keskus:

”Perusajatuksena on ollut jo monta vuotta, että nykyinen systeemi ei ole kovinkaan 
tehokasta, kun kaikki henkilökuljetukset kuntien sisällä on ”levällään”.” 

”Satakunnan henkilökuljetuksia voisi kehittää konkreettisen tekemisen kautta, vaikka 
kuntien yhdessä maksama maakunnallinen henkilökuljetusten hankinnan ja suunnittelun 
asiantuntija. Muilla tavoin yhdistyminen/yhdistäminen on vaikeaa ennen lain pakottavaa 
yhteistyötä, koska jopa kunnan sisällä rahat ovat eri siiloissa. Yhdistämisprojekti on vaikeaa, 
jos rahat eivät seuraa mukana.”

”Voisiko organisatorisesti kuljetuksia hallinnoida yhdestä ”luukusta”, vaikka kuljetuksia ei 
keskenään sekoitettaisikaan? Tai vaihtoehtoisesti, vaikka organisatorisesti ei mentäisikään 
yhteen, niin voisiko silti maakunnallisesti brändätä henkilökuljetuksia yhteisen ”ilmeen” 
alle? Tai tehdä jotain muuta yhteistä markkinointikampanjaa.” 

Haastateltu: Markus Kivelä ja Soile Koskela



Miten muualla? Espoo

• Joukkoliikenne hoituu osana HSL:ä ja HSL:n kautta. Mukana kulkee paljon koululaisia, 
jotka matkustavat matkakorteilla.

• Espoon muista henkilökuljetuksista vastaa Espoon logistiikka. Espoon logistiikka on jaettu 
neljään eri vastuualueeseen, jotka ovat:

1. Henkilökuljetukset (6+1 henkilöä, joista kaksi henkilöä tekevät osa-aikaisesti töitä 
myös kulkukeskukselle)

2. Kulkukeskus (2 henkilöä)
3. Postipalvelut → Vastaavat kaupungin postipalveluista ja painatuksesta (4 henkilöä)
4. Auto- ja konepalvelut →Hallinnoi kaupungin autoja ja työkoneita sekä niiden 

lisälaitteita ja tarvikkeita (3 henkilöä)

• Henkilökuljetukset vastaavat erityisoppilaiden ja sote:n ryhmäkuljetuksista

• Kulkukeskus vastaa VPL- ja SHL-kuljetuksista

Haastattelu: Reetta Björkroth ja Kari Vilppula



Miten muualla? Espoo
• Ryhmäkuljetukset

• Kaikki kuljetukset on kilpailutettu. Kilpailutukset toteutettu alueittain ( 4 isompaa aluetta 
ja 2 pienempää). Alueet kilpailutettu käyttöoikeusperiaatteella ja hintamekanismina on 
€/matka/asiakas

• Ryhmäkuljetuksissa ei ole vaadittu tietynlaista kalustoa, vaan liikennöitsijä on saanut itse 
päättää millä kuljetukset tulee hoidetuksi. Liikennöitsijät suunnittelevat ja toteuttavat 
reitit.

• Asiakkaita ryhmäkuljetuksissa on noin 1300 (800 oppilasta ja 500 sote:n asiakasta.

• Ryhmäkuljetusten hallinnointijärjestelmä, johon Espoon toimialat syöttävät 
asiakastiedot, aikataulutiedot ja liikennöitsijä syöttää hakuaikatiedot, on Intoitin Timit. 
Liikennöitsijöillä on käytössä Intoit Oy:n Movit. 

• ”Systeemin parhaat puolet on laajat alueet, joissa on paljon kuljetuksia ja 
toimipistepohjainen kuljetusten reititys.”



Miten muualla? Espoo
• Kulkukeskus (aloitti tuotannon 2.2.2021)

• Vastaa nyt Espoon VPL- ja SHL-kuljetuksista. (Mukaan piti tulla myös muut Länsi-
Uudenmaan kunnat, mutta eivät ole vielä mukana)

• ”Koko hanketta varten perustettiin projektiorganisaatio ja erillinen 
kehittäjäasiakasverkosto (noin 80 henkeä.) Projektiorganisaatio järjesti mm. kirjastoihin 
tilaisuuksia missä avattiin projektia ja kaikki halukkaat saivat tulla kyselemään 
projektista. Hankeorganisaatioon kuului tilaajan puolelta projektipäällikkö ja yksi 
täyspäiväinen projektityöntekijä. Lisäksi ennen varsinaisen toiminnan aloittamista tehtiin 
käytettävyystesti, jolla pyrittiin varmistamaan, että palvelu toimii.”  

• Kyydinvälityksen operaattori on kilpailutettu. Operaattorina on (FCG). FCG hoitaa 
asiakaspalvelun ja reitittää matkat autoille.

• Kuljetukset on kilpailutettu erikseen. (Esteettömiä päivähintaisia autoja 47 kpl ja muita 
takseja 625 kpl)

• VPL/SHL-asiakkaita on yhteensä noin 5000, jotka tekevät matkoja noin 1000 
matkaa/päivä. (Jos kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat olisivat mukana, niin asiakkaita olisi 
yhteensä noin 8500) 



Miten muualla? Espoo
• Kulkukeskus

- Rahaliikenne hoidetaan kokonaan FCG:n kautta. Viikkolaskutus autoilijoille ja 
kuukausilaskutus Espoolle. Viikkolaskutuksen perusteena on houkuttelevuus 
autoilijoille.

- Autoilijoille kyydin hinta menee etukäteen ja kuljetus vasta sitten, eli autoilija 
hyväksyy hinnan ja matkan. 

- Mitä tehtäisiin nyt eri tavalla? 

”Jos tehtäisiin suurempi alueellinen projekti, niin sitoudutettaisiin muut kunnat 
paremmin projektiin, ei pääsisi niin helposti livahtamaan pois.” Eikä annettaisi 
asiakkaille mahdollisuutta soittaa kyytiä suoraan autoilijoilta (hallittavuus menee).” 



Miten muualla? Vaasa
• Joukkoliikenne hoidetaan kaupungin Kuntatekniikan yksiköstä, koulukuljetuksia 

hallinnoidaan opetusvirastosta ja sote:n henkilökuljetusten hankkimisesta on vastannut 
erillinen in-house yhtiö, Teese Botnia.

• Joukkoliikenne: 

- Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta perustivat uuden alueellisen joukkoliikenteen, 
Liftin. Uusi liikenne alkaa vuoden 2021 alusta. Muutos näkyy asukkaille oman brändin 
lisäksi täysin uuden linjaston muodossa. Uuden joukkoliikenteen toimivalta-alueen 
tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä kaikissa käyttäjäryhmissä. 
www.vaasa.fi

- ”Vaasan kaupunki suunnittelee bussireitit yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. 
Reitti- ja aikataulusuunnittelu perustuu peruskoululaisten, ammattikoululaisten ja 
lukiolaisten koulumatkaliikenteeseen. Myös työmatkaliikenteen kehittäminen on 
tärkeää, ja kaupunki kuunteleekin paikallisen elinkeinoelämän toiveita. Vaasan 
busseissa käytetään valtakunnallista Waltti-korttijärjestelmää.” www.vaasa.fi

http://www.vaasa.fi/
http://www.vaasa.fi/


Miten muualla? Vaasa

• Koulukuljetukset:

- Yhteensä noin 300 kuljetettavaa erityisoppilasta. Kaikille avoimessa joukkoliikenteellä 
kulkee lisäksi noin tuhat oppilasta matkakorteilla.

- Koulukyydeistä 1/3 osaa kuljetusoppilaista kulkee ns. vanhalla taksitaksalla 
(kilpailutettu alennusprosentti 11%)

- Taksimaiset koulukyydit olivat samassa kilpailutuksessa kuin SOTE:n kyydinvälitys ja 
kuljetukset.

- Vaasan kaupungin omalla kalustolla (10 kpl pikkubusseja) ajetaan 2/3 osaa 
joukkoliikenteen ulkopuolisista koulukuljetuksista. Sama henkilöstö ja kalusto ajaa 
myös ruokaa (koulumatkalaisten ollessa koulussa → n. klo 9-11) perälautanostimin 
varustetuin kuorma-/pakettiautoilla. 

Haastattelu: Jouni Vuorenmaa



Miten muualla? Vaasa

• Koulukuljetukset:

- Teese Botnialla on 20 työntekijää kuljetuksissa ja yksi työnjohtaja. Työnjohtaja 
suunnittelee reitit omalle kalustolle. (Visman ReittiGis-ohjelmalla suunnitellaan 
koulukyydit ja ruokakuljetukset exelillä)

- ”Oman kaluston toiminta lähti aikoinaan 1970-luvulla siitä ajatuksesta, että 
”puutarhanhoidon” kausityöntekijöille taattiin työtä myös talveksi.” 

- Opetusvirastoa veloitetaan omalla kalustolla ajetuista kuljetuksista €/matka/oppilas.

Haastattelu: Jouni Vuorenmaa



Miten muualla? Vaasa
• SOTE:n henkilökuljetukset:

- Erillinen in-house yhtiö Teese Botnia perustettiin vuonna 2017. 

- Palvelut: Logistiikkapalvelut, joka pitää sisällään hankinta-, kuljetus- ja 
varastopalvelut, Puhdistuspalvelut ja ruokapalvelut sekä kiinteistöpalvelut. 

- Omistajina: Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiiri, Isokyrö, Kristiinankaupunki. 
Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri.

- ”Kuljetuspalvelut tuottaa omistajilleen asiantuntevaa ja hinnaltaan kilpailukykyistä 
sekä asiakkaan prosessia tukevaa henkilö- ja tavarakuljetuspalveluita. Näitä ovat 
mm. oppilas-, ruoka- ja sisäisen postin kuljetuspalveluita. Hoidamme asiakkaidemme 
puolesta kuljetusten suunnittelun, järjestämisen, seurannan ja laskujen käsittelyn. 
Vastaamme myös kuljetusyrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Asiakkaalle 
kustannustehokkaat kuljetuspalvelut toteutetaan keskitetyllä kuljetusten 
suunnittelulla sekä todennustietoihin pohjautuvan toiminnanohjausjärjestelmä 
avulla.” www.teese.fi Haastattelu: Jouni Vuorenmaa

http://www.teese.fi/


Miten muualla? Vaasa
• SOTE:n henkilökuljetukset:

- Ennen uuden in-house yhtiön (Teese Botnia) perustamista toteutettiin 
kuljetuspalveluiden uudistamisprojekti, jonka tuloksena selvisi, että suurimman 
tehostamisen paikka ja säästöt olisivat saavutettavissa SOTE:n järjestämissä 
taksimatkoissa.

- Mitä projektin perusteella tehtiin: ”Parannettiin asiakasohjeistusta ja kilpailutettiin 
kyydinvälitys sekä kyydit.” (Vaasan paikallinen taksiyhtiö voitti kilpailun)

- Kilpailutusteknisesti kyydinvälitys ja kyydit kilpailutettiin yhdessä paketissa. Mukana 
projektissa oli myös Mustasaari ja Pietarsaari sekä koulukuljetusten osalta Vaasan 
taksimaiset koulukyydit.

- ”Kuljetuspalveluiden uudistamisprojektin myötä kustannusten kasvu pyrittiin 
katkaisemaan, minkä lisäksi projektille asetettiin tavoitteeksi 0,34M€ vuosisäästö 
VPL-matkojen kokonaiskustannuksista.” 

Haastattelu: Jouni Vuorenmaa



Miten muualla? Vaasa

• SOTE:n henkilökuljetukset:

• Haastattelusta:

”Tarkasteltuna ajanjaksona 1.6.2017 - 31.5.2018 VPL-matkojen kustannukset olivat 
yhteensä 1 328 411 €. Verrattaessa ajanjaksoon 1.6.2016 - 31.5.2017, jolloin VPL-
kustannukset olivat 1 910 774 €, voidaan todeta vuosisäästön olleen 582 363 €. 
Prosentuaalisesti tämä kustannussäästö oli 30,5% (vrt. tavoite 25%).” 

”Uudistuksen myötä aiemmin käytössä ollut Semel-korttijärjestelmä poistettiin, mikä 
vähensi osaltaan kustannuksia ja vapautti sosiaalitoimen taholla korttien hallinnointiin 
liittyviin tehtäviin käytetyt resurssit substanssitoimintaan. Kun huomioidaan 
tilauskustannuksen lisäys (0,81€/tilaus → 1,35€/tilaus) sekä Semel-korttijärjestelmän 
poisjääminen, saadaan vuosisäästöksi 521 068 €. Näin ollen voidaan todeta, että 
projektin myötä kustannusten kasvu on saatu katkaistua ja saavutetut 
kustannussäästöt ovat toteutuneet merkittävästi yli odotusten.” Haastattelu: Jouni Vuorenmaa



Miten muualla? Vaasa

• SOTE:n henkilökuljetukset:

• Haastattelusta:

”Uudistuksen myötä aiemmin käytössä ollut Semel-korttijärjestelmä poistettiin, mikä 
vähensi osaltaan kustannuksia ja vapautti sosiaalitoimen taholla korttien hallinnointiin 
liittyviin tehtäviin käytetyt resurssit substanssitoimintaan. 

”Kun huomioidaan tilauskustannuksen lisäys (0,81€/tilaus → 1,35€/tilaus) sekä Semel-
korttijärjestelmän poisjääminen, saadaan vuosisäästöksi 521 068 €. Näin ollen voidaan 
todeta, että projektin myötä kustannusten kasvu on saatu katkaistua ja saavutetut 
kustannussäästöt ovat toteutuneet merkittävästi yli odotusten.”

Haastattelu: Jouni Vuorenmaa



Miten muualla? Vaasa
• SOTE:n henkilökuljetukset:

• Haastattelusta:
” Valvonnan uhka jo pelkästään vähensi matkojen väärinkäyttöä sekä kustannuksia 
huomattavasti. Kaikki kuljetuksiin liittyvät prosessit yritettiin yksinkertaistaa. Otettiin 
esim. asiakkailta kortit pois, koska eivät tuottaneet mitään lisäarvoa.”

”Asiakaspalautejärjestelmän kautta ei ole saatu juurikaan palautetta, minkä perusteella 
voimme olettaa, että myös palvelua käyttävät asiakkaat ovat tyytyväisiä nykyiseen 
palveluun. Sen johdosta suosittelenkin, että kaikkia sote:n henkilökuljetuksia hallittaisiin 
keskitetysti koko maakunnan alueella.” 

Haastattelu: Jouni Vuorenmaa



Miten muualla? Lohja
• Vuodesta 2007 alkaen Länsi-Uudellamaalla on ollut seutulogistikko. Titteli oli aluksi Länsi-

Uudenmaan kuntien henkilöliikennelogistikko, nyt ainoastaan Lohjan 
henkilöliikennelogistikko 

• Yhteistyön kuntien määrä on vaihdellut vuosien varrella. Kuljetuksia katsotaan 
alueellisena kokonaisuutena.

• Henkilöliikennelogistikko on mukana kuntien henkilökuljetushankintojen suunnittelussa 
ja kilpailutuksessa sekä tarjoaa asiantuntija-apua ja näkemystä tarvittaessa.

• Lohja maksaa henkilöliikennelogistikon palkan kokonaisuudessaan ja laskuttaa muita 
kuntia asukasluvun suhteessa (Karkkila, Vihti ja Inkoo). Lohjan osuus on kuitenkin 50% 
palkkakuluista ja muut kunnat loput 50%.

• Henkilöliikennelogistikko vetää Lohjalla logistiikkayksikköä ja toimii sen esimiehenä. 
(Yksikössä on 4 henkilöä)

Haastattelu: Tapio Heinonen



Miten muualla? Lohja
• Joukkoliikenne ja koulukuljetukset: 

- Markkinaehtoista liikennettä on paljon, noin 80% liikenteestä. Muut alueen 
täydentävät liikenteet kuuluvat Uudenmaan ELY:n toimivallan alle. 

- Seudullinen ostoliikenne hankitaan ELY:n kautta kuntien maksusitoumuksilla, yleensä 
sopimushinnoittelulla sopimuskaudeksi tai vuodeksi. 

- Kunnat hankkivat oman sisäisen liikenteensä yleensä päivä- tai vuosihinnalla. 
Koulukuljetuksissa hankinnat ovat pääosin km- tai päivähinnalla. 

- Kilometrihinnalla kouluautoilla on usein takuukilometrit /viikko. Takuukilometrit ovat 
700-900 km:n välillä.

- Koulukuljetukset tehdään Lohjalle kokonaisvaltaisesti ja muille kunnille 
henkilöliikennelogistikko toimii asiantuntija-apuna. (Lohjalla koulukuljetuksia 
pyöritetään Intoit Oy:n Movitilla ja kahden reittisuunnittelijan voimin.)



Miten muualla? Lohja
• SOTE:n henkilökuljetukset: 

- Tällä hetkellä hoidettu alueellisesti. Kunnat, jotka ovat mukana yhteenliittymässä: 
Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Lohja, Vihti ja Karkkila.

- Sopimus on tehty paikallisen lähitaksin kanssa suorahankinnalla sisältäen kyytien 
välityksen että kyydit. Hintamekanismi on kokonaisuudessaan taksitaksalla. Nykyinen 
sopimus on voimassa kesään 2021 asti.

- Tarkoituksena on kilpailuttaa kilpailutusteknisesti kyydinvälitys ja kuljetukset samassa 
paketissa/kilpailutuksessa alueellisena kokonaisuutena. Vielä ei ole tietoa, että mitkä 
alueet tulevat mukaan yhteiskilpailutukseen.  



Miten muualla? Lohja

• Haastattelusta: 

”Ihannetilanteessa olisi kuntien yhdessä omistama alueellinen yhtiö, joka vastaa 
kaikista henkilökuljetuksista. (Hankinta ja toteutus, ei päätökset.)”

”Yhtiöllä olisi oma asiantunteva johto” 

”Rahat olisi budjetoitu yhtiölle ja sopimukset olisivat yhtiön vastuulla”.

Haastattelu: Tapio Heinonen



Miten muualla? Tuomi Logistiikka
• Tuomi Logistiikan palvelut ovat hankinta, henkilökuljetukset ja logistiikka. Pääomistajat 

ovat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, In house yhtiö.  
Muita pienempiä omistajia ovat Pirkanmaan kunnat. Lähes kaikki Pirkanmaan kunnat 
mukana.

• Joukkoliikenteen Tampereella hoitaa Nysse. Tuomi Logistiikka hoitaa kaikki erityislasten 
koulukuljetukset ja vähäisessä määrin koulukuljetuksia myös haja-asutusalueella. 

• Tuomi Logistiikka tuottaa laajasti erilaisia yhteiskunnan tukemia 
henkilökuljetuspalveluita, kuten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia 
kuljetuksia, palveluliikennettä sekä koulukuljetuksia. 

• Tuomi Logistiikka hoitaa omistaja-asiakkailleen kuljetusten suunnittelun, järjestämisen, 
seurannan ja laskujen käsittelyn. 

• Päivittäisen toiminnan lisäksi Tuomi Logistiikka on kuntien asiantuntijakumppanina 
henkilökuljetusten kilpailutuksissa. 

• Tuomi Logistiikka vastaa myös kyytien laskutuksesta sekä kuljetusyrittäjien kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä.

- Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka

• Henkilökuntaa Tuomen henkilökuljetuksissa on noin 50 henkeä, joista noin 20 on 
kuljetustenohjauskeskus Kuohkessa. Loput työntekijät on jaettu eri tiimeihin, joita ovat 
ryhmäkuljetus-, potilaskuljetus-, autoilija- ja laskutustiimi. Jokaisessa tiimissä on noin 4 
henkeä. Toimintaa johtaa henkilöliikennejohtaja.

• Vuonna 2019 Kuohken kautta matkoja välitettiin noin 0,5 milj. kappaletta ja asiakkaita oli 
noin 11000. Matkojen kustannukset olivat yhteensä noin 12,3 milj.€ (alv.0%). Matkojen 
keskimääräinen hinta oli 24,51€ ja yhdistelyaste oli 24,06%.

• Kilpailutusperusteena kyydeille on ollut Tuomelle taksitaksamainen hinta ja nyt uutena 
tuntihinnoittelu. Kilpailuteknisesti toteutettu dynaamisella hankintajärjestelmällä.

• Tuomi Logistiikka hoitaa myös Sastamalan kolmesta koulukuljetusalueesta yhtä, joka 
vastaa volyymiltään noin puolta Sastamalan koulukuljetuksista. Ensi vuoden syksystä 
alkaen on tarkoitus hoitaa loputkin. ”Sastamala näyttää suuntaa tulevalle, että tuleeko 
muut kunnat mukaan sote:n henkilökuljetusten lisäksi koulukuljetuksilla.” 

Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka

• Haastattelusta:

• Minkä olette kokeneet vaikeaksi kuntien välisessä yhteistyössä? Tai ylipäätänsä 
henkilökuljetusten järjestämisessä?

- ”Kunnissa ei ole kauheasti asiantuntemusta kuljetuksiin liittyen, ihan muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Kuljetukset koetaan asiaksi, joka halutaan antaa 
muiden hoidettavaksi.”

- ”Muutoksen on lähdettävä kunnan ylimmästä johdosta, mutta on vaikeaa saada 
sote:n ruohonjuuritason työntekijät vakuutetuksi, jos systeemi tulee täysin uutena.”

Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka
• Haastattelusta:

• Millainen on hyvän kokoinen alue/volyymimäärä kerralla haltuun otettavaksi? 

- ”Projektiin liittyy aina asiakkaiden koulutusta, autoilijoiden kanssa tehtävää 
perehdytystä ja kilpailuista sopimista. Jos asiakkaalle tuleva muutos on iso, niin 
palauteryöppykin tulee olemaan iso.”

- ”Kuljetuksen järjestäjän pitää mennä ”omalla naamallaan” naamatusten ihmisten 
kanssa puhumaan tulevasta ja antaa ihmisten kysyä kysyttävänsä. Asiakkaat ja 
autoilijat tulee pitää erillään ja omissa tilaisuuksissaan.”

- ”Riippuu kuitenkin aina organisaation venymiskyvystä, mutta yksi kokonaisuus/kunta 
kerralla olisi paras kerralla haltuun otettavaksi.”  

Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka
• Haastattelusta:

• Mikä on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon, kun seudullista yhteistyötä lähdetään 
rakentamaan?

- ”Sopimukset siirtyvät kuljetusten järjestäjälle. Silloin pystytään ”painimaan” 
autoilijoiden kanssa tasavertaisesti.”

- ”Myyntityössä pitää onnistua, koska laki tai mikään muukaan ei velvoita yhdistämään 
eri hallinnon alan kuljetuksia, kuten koulukuljetuksia ja sote:n henkilökuljetuksia. 
Jostain täytyy lähteä liikkeelle ja hyvä maine kantaa eteenpäin.”

- ”On selvää, että alussa on sitä sun tätä käynnistysvaikeutta ja jonkinlaista 
kärsivällisyyttä vaaditaan kaikilta osapuolilta, kun muutos on lähtökohtaisesti tilaajaa 
lukuun ottamatta kaikkien vastustama, kaikkia virheitä ja ongelmia käytetään aseena 
homman kaatamiseen. Tekijöiltä tarvitaan sitkeyttä ja hyvää raportointia kehityksen 
suunnasta tilaajan suuntaan.” Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka
• Haastattelusta:

• Mikä on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon, kun seudullista yhteistyötä lähdetään 
rakentamaan?

- ”Sote:n henkilökuljetukset edellä kannattaa seudullista yhteistyötä lähteä 
rakentamaan, mutta samalla voisi tarjota ohjausta ja kilpailuttamisosaamista 
kunnille muihin henkilökuljetuksiin liittyen. ”Myös apua taksareiden kanssa 
vänkäämiseen” Ammattiorganisaatio on tasaväkisempi keskustelukumppani 
autoilijoiden kanssa, kuin vaikka yksittäinen toimistosihteeri tai vaikka koulutoimen 
johtaja.” 

- ”Kuljetuksen järjestäjän tulee toimia asiantuntijana sote:n viranomaisille miten eri 
asiat ja ratkaisut vaikuttavat kustannustasoon. (Toimia asiantuntijana kunnassa, joka 
tekee kunnan puolesta asioita) Sote:n virkamiehet keskustelevat sitten poliitikkojen 
kanssa. Kuljetuksen järjestäjän velvollisuus on evästää virkamiehiä. (Toteutetaan 
kuitenkin sote:n virkamiesten tilaamaa laatua ja toimintaa)”



Miten muualla? Tuomi Logistiikka
• Haastattelusta:

• Mikä on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon, kun seudullista yhteistyötä lähdetään 
rakentamaan?

- ”Lähtökohtaisesti samoja asiakassääntöjä tulisi noudattaa kaikissa yhteenliittymän 
kunnissa, joka kuntaan siis samat periaatteet kyydeille. Tiettyyn rajaan asti voi olla 
eriäväisyyksiä, riippuen siitä miten järjestelmä antaa myöden. Eli eriäväisyydet tulee 
olla taustajärjestelmään tallennettuna ja automaattisesti käytettävinä, eikä 
”ihmistiedon” varassa.” 

- ”Tuomen ”leviäminen” uusiin kuntiin on tapahtunut hyvän tekemisen ja maineen 
kautta. Parhain/tehokkain tapa on ollut, kun Tuomen hoitaman alueen johtava 
sotevirkamies on siirtynyt kuntaan, jossa Tuomi ei vielä ole toiminut, niin aika pian on 
tullut kyselyä perässä, että pääsikö mukaan.” 

Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka

• Haastattelusta:

• Onko teillä antaa jotain konkreettista käytännön esimerkkiä hyvästistä käytännöistä, 
yhteistyöstä, yksittäisessä kuljetushankinnassa jne.?

- ”Pienissä kunnissa kaikkia henkilökuljetuksia tulisi tarkastella kokonaisuutena ja 
tehdä kustannustehokkaita kokonaisuuksia. Kaikkien kuljetusten aikataulut tulisi olla 
digitaalisessa muodossa saatavilla ja hyödynnettävissä.” 

- ”Ylöjärvi, Kangasala ja Nokia ovat kaikki palkanneet liikennesuunnittelijan 
”katsomaan” kuljetuksia kokonaisuutena. Kyllä se on äärimmäisen tärkeätä. Tuonut 
mukanaan myös huomattavia säästöjä.”

Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Miten muualla? Tuomi Logistiikka
• Haastattelusta:

• Miten Satakunnassa kannattaisi ihannetilanteessa henkilökuljetuksien 
organisointi järjestää? 

- ”Satakunnassa kannattaisi perustaa Tuomen tai Tuomen 
henkilöliikenneyksikön kaltainen elin, joka lähtisi tavoitteellisesti rakentamaan 
kokonaisuutta palasista. Hankkisi järjestelmän ja henkilöstön ja alkaisi 
kilpailuttamaan kuljetuksia alue kerrallaan. Muutama vuosi siihen menee.” 

- ”Huonompi vaihtoehto olisi, että kilpailutetaan jokin skaalattava 
järjestämissopimus ja sille liikennettä. Tässä kuten todettu järjestäminen ja 
liikenne aina erikseen.” 

- ”Yksi vaihtoehto on myös ottaa yhteyttä Tuomeen ja pyytää päästä mukaan 
osakkaaksi. Tuomi voisi sitten ottaa kyydit haltuun. Muutaman vuoden 
marginaalilla voisi olla mahdollista, jos keskustelut aloitettaisiin.”

Haastattelu: Jussi Teronen ja Erkki Harju



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Minimitaso seudulliselle yhteistyölle: 

- Seudullista yhteistyötä voisi kevyimmillään lähteä rakentamaan vaikka vain 
henkilökuljetusten parissa työskentelevien verkostoitumisella ja yhteisellä intranetilla
tai raskaimmillaan perustamalla yhteisen seudullisen organisaation. Oleellista 
kuitenkin on, että yhteistyölle luodaan puitteet ja työkalut, joilla on mahdollista 
lähteä rakentamaan seudullista yhteistyötä henkilöliikennetoimijoiden kesken.

- Ensimmäiseksi tulisikin palkata Satakunnan yhteisellä päätöksellä maakunnallinen 
henkilöliikennelogistikko, kuten esimerkiksi Lohjalla on tehty. 
Henkilöliikennelogistikon työtehtävä olisi antaa asiantuntija-apua Satakunnan 
kunnille kuljetusten kehittämistä ja hankintoja varten sekä käynnistää 
verkostomainen alueellinen yhteistyötoiminta. Yhteinen intranet voisi toimia 
alustana, jonka kautta yhteistyötä lähdettäisiin rakentamaan Satakunnan 
henkilöliikennetoimijoiden kesken. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Minimitaso seudulliselle yhteistyölle: 

- Intranetin kautta kaikki seudulliset henkilöliikenteen parissa työskentelevät pääsisivät 
kätevästi olemaan yhteydessä toisiinsa. Yhteisen intranetin luominen ei vielä 
itsessään tarkoita sitä, että eri kuntien tulee tehdä enempää yhteistyötä keskenään, 
joten se on varsin edullinen tapa luoda seudullista yhteistyötä ja levittää 
henkilöliikennetietoutta. 

- Intranetin sisällöstä vastaisivat kaikki Satakunnan ”henkilöliikennefoorumin” jäsenet, 
mutta kuitenkin henkilöliikennelogistikko toimisi pääkäyttäjänä, joka olisi vastuussa 
intranetin sisällöstä ja huolehtisi, että sivuston tiedot ovat ajan tasalla. Intranet 
toimisi tiedon ja tietämyksen jakelukanavana. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Minimitaso seudulliselle yhteistyölle: 

- Intranetistä olisi saatavilla apua kuntien henkilökuljetusongelmiin. Sieltä löytyisi 
kysymys- ja vastauspalsta, jonka kautta henkilöliikennelogistikko huolehtisi, että 
kysymyksiin tulee vastaukset parhaalta mahdolliselta asiantuntijalta. 

- Intranetistä olisi löydettävissä parhaat käytännöt eri ongelmien ratkaisemiseen, eli 
ns. skenaariopankki. Skenaariopankista olisi löydettävissä tietoa esimerkiksi siitä, 
mitä on hyvä ottaa huomioon, kun koulukuljetukset joudutaan järjestämään koulun 
huonon sisäilman takia toiseen osoitteeseen. 

- Intranetissä olisi myös yhteisesti kehitetyt tarjouspyyntömallit ja sopimuspohjat eri 
henkilökuljetushankinnoille. Tarjouspyyntöasiakirjat ja sopimuspohjat tulisi 
mahdollisuuksien mukaan olla kehitetty yhteistyössä alueen liikennöitsijöiden tai 
palvelun tarjoajien kesken.



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Minimitaso seudulliselle yhteistyölle:

- Liikennöitsijöillä, palvelun tarjoajilla tai muilla foorumin ulkopuolisilla 
henkilöliikenteestä kiinnostuneilla ihmisillä tulisi olla mahdollisuus saada tietoa 
esimerkiksi Satakunnan tulevista henkilökuljetushankinnoista, joten 
henkilöliikennefoorumilla tulisi olla myös julkiset internet-sivut. Sivuilta pitäisi löytyä 
minimissään tietoja tulevista hankinnoista, niin paikallisesti kuin seudullisestikin, sekä 
henkilökuljetuspalveluiden järjestäjien yhteystiedot. 

- Julkisilla Internet-sivuilla voisi myös ylläpitää säännöllistä ja ajankohtaista 
tiedottamista esim. blogia, jonka kautta tiedotettaisiin ajankohtaisia Satakuntaa 
koskettavia henkilöliikennekuulumisia ja pidettäisiin yllä keskustelua 
henkilöliikenteestä. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Minimitaso seudulliselle yhteistyölle:

- Asiakkailla tulisi olla myös mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia sivujen 
kautta. Henkilöliikennelogistikko huolehtisi, että asiakkaiden palautteisiin 
vastattaisiin asiallisesti ja mahdollisimman pian. Asiakaspalautteiden ratkaisut 
annettaisiin tiedoksi kaikille foorumin jäsenille, jolloin tieto henkilökuljetuksista 
lisääntyisi myös tätä kautta.

- Joukkoliikenteen osalta toteutettaisiin seudullisen yhteistyön kautta sovellus, jonka 
avulla saataisiin kaikki Satakunnassa ajettava kaikille avoin henkilöliikenne 
löydettäväksi yhden sovelluksen alle.



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Keskitaso seudulliselle yhteistyölle, minimitason jatkeeksi:

- Henkilöliikennelogistikon johdolla lähdettäisiin valmistelemaan yhteisen 
maakunnallisen kyydinvälityksen perustamista. Yhteinen maakunnallinen 
kyydinvälitys voitaisiin toteuttaa joko omana toimintana, kuten Pirkanmaalla on 
Tuomi Logistiikan kautta tehty, tai tuottaa palvelu Satakunnan kunnille ostopalveluna, 
kuten Espoossa ja Vaasassa on tehty.

- Kyydinvälityksellä tarkoitetaan soittokeskusta, josta kuljetusasiakkaat tilaavat 
matkansa. Pääpaino tilattavissa kuljetuksissa olisi sote:n henkilökuljetuksissa, kuten 
VPL-kuljetuksissa, ryhmäkuljetuksissa, paaritaksikuljetuksissa ja kiireettömissä 
potilaskuljetuksissa. Kyydinvälityksen yhteyteen on myös mahdollista liittää mukaan 
kuntien taksimaisia kuljetuksia.

- Kyydinvälitys ja kuljetukset tulisi hankkia joka tapauksessa erikseen. Jos esimerkiksi 
kyydinvälitys päätettäisiin kilpailuttaa maakunnallisena ja kyydit erikseen, niin silloin 
kuljetusten kilpailutuksessa voitaisiin ottaa paremmin huomioon eri kuntien 
paikalliset olosuhteet ja yrittäjät kuin Espoon mallin kaltaisessa 
kokonaiskilpailutuksessa.



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Keskitaso seudulliselle yhteistyölle, minimitason jatkeeksi: 

- Kyydinvälityksen tehtävänä olisi ottaa asiakaan tilaus vastaan, mahdollisuuksien 
mukaan yhdistellä matka, välittää kyytitilaus kuljetusvälineeseen, koota kuukauden 
päätteeksi ajosuoritteista lasku eri sopimuskumppaneille ja koostaa erilaisia 
raportteja kuljetusten suunnittelua varten. Keskitetyn kyydinvälityksen avulla 
saataisiin tehokkaasti tietoa kerättyä eri kuljetustarpeista ja pystyttäisiin edelleen 
tiedon avulla kehittämään toimintaa.

- Yhteisen kyydinvälityksen johdosta kaikki yhteisesti hankitut tai julkisen rahalla 
hankitut sote:n henkilökuljetukset tulisi tilata keskitetyn kyydinvälityksen kautta. 
Muilla tavoin asiakkaiden tilaamia kyytejä ei korvattaisi.

- Keskitetty kyydinvälitys voidaan kilpailuttaa myös pienempänä alueellisena 
kokonaisuutena ja siitä on silti saatavissa kustannushyötyjä, mutta mitä suurempi 
massa tai kuljetusvolyymi on, sitä varmemmin joukosta on löydettävissä 
synergiaetuja, kyytien yhdistämisiä ja yleisesti kehittämistarpeita. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Keskitaso seudulliselle yhteistyölle, minimitason jatkeeksi: 

- Luodaan yhtenäiset maakunnalliset kuljetussäännöt sote:n henkilökuljetuksiin. 
Maakunnallisesti henkilökuljetusten haltuun ottamista sujuvoittaa huomattavasti 
yhtenäisesti luodut mahdollisuudet ja pelisäännöt henkilökuljetuksille. 

- Yhteiset ja yhdessä kuntien kesken luodut säännöt henkilökuljetuksille helpottavat 
huomattavasti kyydinvälityksen työtä, kun tiedetään tarkasti, miten missäkin 
kunnassa on mahdollista asiakkaan matka tehdä. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa
• Keskitaso seudulliselle yhteistyölle, minimitason jatkeeksi: 

- Maakunnalliset ja yhteiset kuljetussäännöt voidaan myös luoda tilanteessa, vaikka ei 
kaikki kunnat lähtisikään mukaan keskitettyyn kyytienvälitykseen, ja silti niistä olisi 
koko Satakunnan järjestelmän kannalta hyötyä ja ne toisivat mukanaan 
kustannustehokkuutta.

- Hyvä ja selkeä asiakasohje on myös erittäin hyvä työkalu sujuvoittamaan kuljetuksia. 
Silloin kaikilla asianosaisilla on ajantasainen ja oikea tieto henkilökuljetusten 
mahdollisuuksista ja myös velvoitteista.

- Valmisteltaisiin joukkoliikenteen osalta yhteistä markkinointikampanjaa 
joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja joukkoliikenteen 
markkinointiyhteenliittymän perustamista.  



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa

• Maksimitaso seudulliselle yhteistyölle minimi- ja keskitason jatkeeksi: 

- Perustetaan Satakuntaan maakunnallinen henkilöliikenneorganisaatio jonkin 
nykyisen yhteistoimintaelimen yhteyteen tai kokonaan uusi In house -yhtiö. 
Lähdetään toteuttamaan projektia sote:n henkilökuljetukset edellä.

- On täysin mahdollista toteuttaa maakunnallinen logistiikkayksikkö, kuten esimerkiksi 
Tuomi Logistiikka, kokonaisuudessaan ja miettiä yhdessä Satakunnan kuntien kanssa 
siihen sopivat toiminnot, mutta tämän selvityksen rajaus on kuntien hankkimassa ja 
tukemassa henkilöliikenteessä.

- Joukkoliikenteen osalta Satakunnassa olisi vain yksi toimivaltainen viranomainen, 
joka toimisi maakunnallisen henkilöliikenneorganisaation yhteydessä. 
Maakunnallisen viranomaisen liikenteellä olisi oma brändätty ilmeensä.



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa

• Maksimitaso seudulliselle yhteistyölle minimi- ja keskitason jatkeeksi: 

• Esimerkki maakunnallisen yhteenliittymän rakenteesta:
- Maakunnallisen henkilöliikenneorganisaation ydinprosesseihin kuuluisivat 

hankintapalvelut, kuljetuspalvelut, tukipalvelut sekä asiantuntijapalvelut. 
Tukiprosesseja olisivat poliittinen päätöksenteko, henkilökuljetusten yhteyshenkilöt, 
virkamiesjohto ja tietohallinto.

- Hankintapalveluissa maakunnan eri kunnille hankitaan kuljetuspalveluita, 
huolehditaan sopimusten hallinnasta ja ollaan yhteydessä ulkoisiin asiakkaisiin sekä 
sidosryhmiin. Kuntien puolesta huolehditaan henkilökuljetushankintojen teknisestä 
toteutuksesta eli tehdään kilpailutusasiakirjat, kilpailutetaan, tehdään kilpailutuksen 
ratkettua päätösesitys valmiiksi päätöksentekoa varten, sopimukset allekirjoituksia 
vaille valmiiksi sopimusosapuolille ja vastataan hankintaoikaisuihin. 

- Kuljetuspalveluissa suunnitellaan ja kehitetään kuljetuksia sekä valvotaan ja 
hallinnoidaan kuljetuksia sopimuskauden aikana. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa

• Maksimitaso seudulliselle yhteistyölle minimi- ja keskitason jatkeeksi: 

• Esimerkki maakunnallisen yhteenliittymän rakenteesta:

- Tukipalveluissa tuetaan eri kuntien operatiivista toimintaa sekä annetaan ulkoisille 
asiakkaille ohjausta. Tukipalveluissa on myös omana toimintana toteutettu tai 
kilpailutettu maakunnallinen yhteinen kyydinvälityskeskus.

- Asiantuntijapalveluissa annetaan asiantuntijatietoa ulkoisille ja sisäisille asiakkaille. 
Käytännössä annettava asiantuntija-apu on kuljetuksiin ja hankintoihin liittyvän 
tiedon jakamista eri sidosryhmille. Asiantuntijapalveluissa ylläpidetään Minimitason 
seudullinen yhteistyö henkilökuljetuksissa esitellyn henkilöliikennefoorumin 
toimintaa. 

- Poliittinen päätöksenteko ohjaa koko kokonaisuutta ja päätöksillä määrätään suurista 
suuntaviivoista ja strategiasta, joiden mukaan kuljetuksia hankitaan ja kehitetään. 



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa

• Maksimitaso seudulliselle yhteistyölle minimi- ja keskitason jatkeeksi: 

• Esimerkki maakunnallisen yhteenliittymän rakenteesta:

- Yhteistyössä mukana olevien kuntien henkilökuljetusten yhteishenkilöiltä saadaan 
tarvittaessa apua paikallistuntemuksessa. Henkilökuljetusten yhteyshenkilön tulee 
olla oman kuntansa tai alueensa asiantuntija henkilöliikenneasioissa. 

- Maakunnallinen ja eri kuntien virkamiesjohdosta koottu työryhmä ohjaa ja auttaa 
tarvittaessa maakunnallisen henkilöliikenneorganisaation työtä. Virkamiesjohto 
kokoontuu yhdessä muutaman kerran vuodessa käymään toimintaa läpi, luomaan 
tavoitteita ja antamaan työtehtäviä henkilöliikenneorganisaatiolle. 

- Tietohallinto antaa työkalut ja puitteet henkilöliikenneorganisaatiolle käytännön työn 
toteuttamiseen. (Kuljetusten suunnittelu- ja optimointiohjelmat, 
kyydinvälitysjärjestelmä jne.)



Järjestämistapavaihtoehdot Satakunnassa

Minimitason seudullinen yhteistyö Keskitason seudullinen yhteistyö Maksimitason seudullinen yhteistyö

Verkostoituminen Maakunnallisen kyydinvälityksen Maakunnallinen in house-yhtiö

(Henkilökuljetusfoorumi) valmistelu ja kilpailuttaminen (SOTE:n henkilökuljetukset edellä)

Henkilöliikennelogistikko SOTE:n henkilökuljetuksiin. Satakuntaan yksi joukkoliikenteen

(Henkilökuljetusapu kunnille) Maakunnalliset kuljetussäännöt toimivaltainen viranomainen

Intranet SOTE:n henkilökuljetuksiin.

Internet-sivut Maakunnallisen kyydinvälityksen

Julkisen liikenteen informaation toiminnan aloittaminen ja 

kehittäminen(Sovellus) operointi.

Joukkoliikenteen markkinointi-

kampanjan suunnittelu ja

toteutus.



Loppuyhteenveto
• Henkilökuljetusten pitkän aikavälin kehittäminen vaatii resurssointia, jota tällä hetkellä ei 

ole suoranaisesti kohdistettuna, vaikkakin Satakunnan kunnat yksittäin käyttävät tai ovat 
aikeissa käyttää runsaasti euroja saadakseen apua henkilökuljetusten hankintaan ja 
järjestämiseen. 

• Satakunnan kunnista ulkopuolista apua henkilökuljetusten järjestämiseen haastattelujen 
mukaan ovat käyttäneet, Eura, Huittinen, Nakkila, Pori, Säkylä ja Ulvila. Lisäksi Porin 
perusturva on käyttänyt ulkopuolista apua sote:n henkilökuljetusten hankinnassa ja 
Kessote:ssa on aloitettu kuljetusten kehittämisprojekti ulkopuolisen toimijan kanssa. 

• Porin ja Rauman kaupunkien lisäksi Satakunnan kunnilla ei ole palkattuna työntekijöitä 
pelkästään henkilökuljetusten hoitamiseen. Muissa kunnissa työtä tehdään oman toimen 
ohessa. 



Loppuyhteenveto
• Lähes kaikki haastatelluista Satakunnan kunnista näkivät tarpeen henkilökuljetusten 

osaajan resurssin saamiselle ja laajemman kuntien välisen yhteistyön tarpeelliseksi. Myös 
haastatellut Espoon, Vaasan, Lohjan ja Tuomi Logistiikan edustajat pitivät asiantuntijan 
palkkaamista kehityksen edellytyksenä. 

• Voisiko nykyisiä jo olemassa olevia kustannuksia kohdentaa maakunnallisen 
henkilöliikennelogistikon palkkaamiseen? Maakunnan yhteisen henkilöliikennelogistikon 
palkkaamisella saavutettaisiin jo paljon yksittäisiä kehitystoimenpiteitä ja 
kustannussäästöjä, kuten selvityksen seudullisen kehittämisen minimitaso ja keskitaso 
osoittavat.

• Vai tulisiko lähteä kohti laajempaa kehitystä ja yhteistyötä eli kohti Tuomi Logistiikan 
mallia?  



Loppuyhteenveto
• Henkilökuljetusten laajemman yhteistyön voisi luontevammin aloittaa sote:n

henkilökuljetukset edellä ja valmistautua samalla tulevaan mahdolliseen 
soteuudistukseen. (Selvityksessä avatun Tuomi Logistiikan yli 20 vuoden kokemus tukee 
tätä.) 

• Sote:n henkilökuljetukset olisivat kaikista kolmesta henkilöliikennemuodosta 
yksinkertaisin järjestää laajempana kokonaisuutena, koska suurin osa kuljetuksista 
perustuu yksittäisen asiakkaan tekemään yksittäiseen tilaukseen, jolloin yhteisesti 
hankittavaksi jäisi ainoastaan kyydinvälitys ja kyydinvälityksen välittämät kyydit. (Espoon 
ja Vaasan mallit näyttävät, että pienellä resurssilla on kuljetukset otettavissa haltuun.)

• Satakunnan sote:n henkilökuljetusvolyymit mahdollistavat kokoluokaltaan keskitetyn 
maakunnallisen ratkaisun. 



Loppuyhteenveto
• Joukkoliikenne ja koulukuljetukset ovat vaativampia järjestämistavaltaan ja tarvitsevat 

enemmän osaamista järjestämisorganisaatiolta sekä yhtenä oleellisena yksittäisenä 
asiana paikallistuntemusta. Myöskään haastatteluiden perusteella joukkoliikenteen 
laajemmalle organisoitumiselle ei nähty suurempaa tarvetta.

• Koulukuljetusten ja joukkoliikenteen osalta kuitenkin maakunnan yhteinen 
henkilöliikennelogistikko voisi toimia kuntien asiantuntija-apuna kuljetusten 
suunnittelussa ja hankinnassa. 

• Joukkoliikenteen osalta haastatteluissa koettiin tärkeäksi, että nykyistä kuntien välistä 
yhteistyötä lisätään ja henkilökuljetusten aikataulut Satakunnassa avataan digitaalisesti 
kaikkien saataville. Joukkoliikenteen markkinointiin haluttiin lisää yhteistyötä ja 
kattavuutta brändäämisen ja yhteisten markkinointikampanjoiden kautta.

• Kuten Tuomi Logistiikan esimerkki osoittaa, tärkeintä on lähteä jostain liikkeelle, jolloin 
hyvä tekeminen kantaa eteenpäin ja kehitystä tulee.



Kiitos!


