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KUNNALLISJOHTAJIEN KOKOUS 

 

Aika: tiistai 22.8.2017 klo 10.00 – 12.06 

 

Paikka Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori 

 

Osallistujat liite 

 

 Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa osoitteessa: 

 http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2017.aspx 

 

ASIALISTA 

 

1. Avaus ja järjestäytyminen  

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta avasi kokouksen, esitteli päivän agen-
dan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi sekä totesi toimivansa tilaisuuden puheenjohtajana. 
Muistion laatii hallintosihteeri Sari Vainio. 
 
Hän totesi, että 
 
 Satakunnan sairaanhoitopiiri on toiminut vuodesta 1991 ja täällä toteutuu arvot: ”Hyvä 

hoito ja palvelu”. Sairaala on opetussairaala ja laajan päivystyksen sairaala. Tämä tar-
koittaa kunnille seuraavana kahtena vuotena myös hieman lisääntyviä kustannuksia.  

 
 sairaala on viime aikoina mainostanut itseään lähettämällä jokaiseen kotiin: ”Sinun Sai-

raalasi” -lehden.  
 

 erityisesti puheenjohtaja toi esille Satakunnan yhteisen potilastietojärjestelmän tärkey-
den; potilas- ja asiakastiedon kulku ja ajantasaisuus on avainasemassa hoidon yhtey-
dessä. 

 
 
 

2. Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma ja v. 2018 talous-
arvio sekä investointisuunnitelma vv. 2018 – 2023 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto toivotti myös osallistujat tervetulleiksi ja totesi, että: 

näyttää siltä, että kaikki muut kunnat paitsi Rauma ovat edustettuna. Yhtymähallitus käsit-

telee tämän asian asiakokonaisuutta 28.8.2017 ja lähettää sen jäsenkuntien ja sairaanhoi-

topiirin yhteistyötoimikunnan lausunnoille. 

 

Hän totesi mm. että: ”Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintakausi jatkuu ainakin 

31.12.2019 asti ja, että suomalainen sanonta on, että kun asiat pitkittyvät, ne monimutkais-

tuvat, Toivon mukaan näin ei käy valtakunnan Soten osalta”. 
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Satakunnan keskussairaalan laajan päivystyksen toimintojen osalta meiltä puuttuu keskus-

sairaalan alueelta psykiatrian päivystys ja kardiologian sekä neurologian päivystykset edel-

lyttävät vahvistamista. Nämä on tavoitteena toteuttaa. 

 

Talousjohtaja Tero Mäkiranta esitti tämän jälkeen tiivistelmän talousarviosta vuodelle 2018. 

 

Hallintoylilääkäri Ari Salmela esitteli käynistyvää moniorganisaatio-Effica eli ns. yhteinen 

Effica –projektia. 

 

Asko Aro-Heinilä totesi, että valtakunnassa ja Satakunnassa maakuntavalmistelussa ollaan 

koko ajan menossa eteenpäin; ”kun asioita tehdään pidempään, ne jalostuvat”. Kuntiemme 

hyväksyttäväksi valmistellaan hankkeesta ohjelmaa. 

 

Huollon johtaja Tapio Kallio kertoi esityksessään investoinneista vv 2018–2023. 

 

Esitykset ovat nähtävissä sairaanhoitopiirin em internetsivustolla. 

 

 

3. Keskustelu ja johtopäätökset 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta avasi keskustelun.  

 

Jukka Moilanen Ulvilan kaupunginjohtaja:  

Effica-potilastietojärjestelmästä ulkona ovat Huittinen, Porin YTA, Säkylä, eli noin puolet 

kunnista ovat ulkopuolella. Jos tämä yhteinen Effica on ns. pakollinen, jotta tieto kulkee, on 

syytä järjestää keskustelutilaisuus, jossa käydään vielä läpi tänäänkin ilmi tulleet epäsel-

vyydet sekä vasta-argumentit. Miksi kaikki eivät ole mukana? Jotkin vasta-argumentit on 

siis olemassa. 

 

Lisäksi investoinneista; ne ovat varmasti paikoillaan. Kunnissa laitoksissa tyhjenee; Sata-

linna, Harjavallan sairaala ja Antinkartano… On epäreilua, että upeat sairaalat siirtyvät 

maakuntauudistuksessa vastikkeetta maakuntahallinnolle. 

 

Ahti Pisto: Tiedonhallinnan asia on tärkeä ja ajankohtainen. Asiasta on syytä keskustella ja 

sitä pohtia. Sairaanhoitopiiri on usean vuoden verran yrittänyt viedä ”yhteistä Effica-

asiaa/yhteistä tietokantaa” eteenpäin. Niin, että myös Porin perusturva ja Satasote olisivat 

siinä mukana. Molemmista on ilmoitettu, että asiaa ei oteta käsittelyyn. Yhtymähallitus on 

lähettänyt asiaa koskevan esityksen/käsittelypyynnön Porin perusturvalle, mutta sitä ei ole 

siellä käsitelty. Asia on syytä ottaa käsittelyyn ja tarvittaessa Porin perusturva voi kutsua 

sairaanhoitopiirin edustajat keskusteluun. 

 

 

4. Muut asiat 

 

Muita asioita ei tullut esiin. 
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5. Tilaisuuden päättäminen 

 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta kiitti osallistujia kannanotoista ja päätti ti-
laisuuden ja totesi lopuksi, että: ”Jatketaan yhteistyötä yhteisen Satakunnan hyväksi!” 

 
_____ 

 
 

 
Muistion vakuudeksi 

 
 
 
 Sari Vainio 
 hallintosihteeri 
 
 
 
 
 
 
Liite: osallistujalista 
 
Jakelu:  sairaanhoitopiirin internet-sivusto 
  

yhtymävaltuuston jäsenet, yhtymähallituksen jäsenet 
Satadiag liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 
tarkastuslautakunnan jäsenet 
rakennustoimikunnan jäsenet 
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat: puheenjohtajat, kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat ja sosi-
aalijohtajat 
Porin perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
Porin kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
Satakuntaliitto: puheenjohtajat ja maakuntajohtaja sekä ICT-asiantuntija 
Sote-muutosjohtaja 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella toimivat terveyskeskuskuntayhtymät: kuntayh-
tymän johtaja, johtava lääkäri ja talousjohtaja 
Pohjois-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PoSa): toimitusjohtaja ja 
johtava lääkäri sekä talousjohtaja 
Satakunnan sairaanhoitopiiri: johtajiston jäsenet ja hanketoiminnan päällikkö sekä koordi-
noivat pääluottamusmiehet 
Media –jakelu 
 
 

Tiedoksi: yhtymähallitus 28.8.2017 
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