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VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES-
KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO 
 
 
Aika 1.3.2017 klo 14.45–16.00  
 
Paikka 
 

 
Satakunnan keskussairaalan auditorio, N2 

Osallistujat 
 

liite 
 
Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa osoitteessa:  
http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2017.aspx 
 

  
 
1. Tilaisuuden avaus 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta avasi kokouksen. Valovirta esitteli 
päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
Puheessaan Valovirta nosti esiin Satakunnan keskussairaalan aseman laajan päivys-
tyksen sairaalana 1.1.2017 lähtien, sekä siihen liittyvän lääkärien rekrytointiin liittyvän 
huolen. Lisäksi huolena on rahan vetovoima yksityiselle puolelle. Toiminnan keskittämi-
nen sairaalan alueelle on hoidon tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta tärkeää; 
”Satasairaala”; kuntoutus ja psykiatria sekä vaikeasti vammaisten kuntoutuskeskus. 
Alueen/ Satakunnan sisällä tulee voida neuvotella hoidon tarkoituksenmukaisesta järjes-
tämisestä ja yhteistyöstä. Investoinnit ovat tärkeitä, jotta voidaan taata potilaille hyvä 
hoito tarkoituksenmukaisissa tiloissa.  
 

 
2. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous vv 2018–2020 

 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto  

 
 
3. Potilas- ja asiakaslähtöisyys 

 
Hallintoylihoitaja Paula Asikainen 
 
 

4. Sairaanhoito Satasairaalassa 
 
Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto 
 
 
 

5. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 
 

http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2017.aspx
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6. Sairaanhoitopiirin talous vv 2016–2017 

 
Talousjohtaja Tero Mäkiranta 
 
 

7. Sairaanhoitopiirin sairaalarakennushankkeet ja sosiaalipalveluiden hankkeet vv 2016–2022, eri-
tyisesti apteekkirakennus kokonaisuus, apuvälineet sekä Satasairaala 

 
Huollon johtaja Tapio Kallio 
 
 

8. Keskustelu ja jäsenkuntien kannanotot 
 
Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti kysyi: Mitä tapahtuu sairaanhoitopiirien veloille kun 
sairaanhoitopiirin omaisuus siirretään maakunnalle? 
 
Huollon johtaja Tapio Kallio: Tämän hetkisen tiedon mukaan kiinteistöjen osalta (raken-
nukset + maapohja) sairaanhoitopiirin varat ja velat siirtyvät maakuntien kautta maakun-
tien tilakeskuksen taseeseen. Kun tilakeskus vuokraa kiinteistöjä maakunnille, vuok-
rausperusteessa ei oteta huomioon aiempia velkoja. Satakunnan sairaanhoitopiiri on lä-
hes velaton.  
 
Juha Majanlahti totesi, että hänen käsityksensä on, että Euran kunta tekee alijäämän, 
kun kunnan omaisuutta siirtyy maakunnalle vastikkeetta. Mikä on sairaanhoitopiirin joh-
tajan ja talousjohtajan käsitys asiasta? Onko sairaanhoitopiirin taseessa omaisuutta, jota 
voi realisoida?  
 
Talousjohtaja Tero Mäkiranta vastasi näkemyksenään, että kun omaisuus siirtyy kor-
vauksetta maakunnalle, jota kunta ei omista, niin kunta kirjaa omaisuuden menetyksen 
tulosvaikutteisesti kirjanpitoon. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto lisäsi, että lakiluonnoksen mukaan kun omaisuus 
siirtyy vastikkeetta maakunnalle, katetaan syntynyt tappio kuittaamalla se taseen perus-
pääomasta. Joissakin kunnissa tämä voi johtaa siihen, että oma pääoma heikkenee ja 
uhkaa hyvää luottokelpoisuutta.  
 
Ahti Pisto totesi omaisuuden myynnistä, että mm. Harjavallan sairaala on tulossa vuon-
na 2017 yleiseen myyntiin.  
 
Juha Majalahti tiedusteli, miksi kuitenkin rakennetaan lisää sairaansijoja, vaikka suunni-
telmien mukaan tarkoituksena oli vähentää potilaspaikkoja?  
 
Johtajaylilääkäri Haavisto vastasi, että potilaspaikat vähenevät erikoissairaanhoidossa 
tulevassa Satasairaalassa. Kuntoutusta ja palveluja toteutetaan maakunnan sotekes-
kuksissa ja palveluita viedään kotiin. Akuuttihoitoa tarvitseva potilas on tarkoituksenmu-
kaista hoitaa yhdessä paikassa, jolloin hän kotiutuu nopeammin ja sekä aikaa, että kus-
tannuksia säästyy, kun potilasta ei siirrellä paikasta toiseen.  
 
Ahti Pisto: Keski-Suomeen rakennetaan uusi keskussairaala, jota varten otetaan 550 
miljoonaa velkaa.  
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Marjatta Sillanpää Eurasta toi esiin, että esitysten pohjalta avautuu hyvin erikoissairaan-
hoidon rooli potilaan hoitoketjussa. Sillanpään näkemyksen mukaan jatkohoito tulee kui-
tenkin olla hajautettu maakuntiin. Potilas tulee lähettää jatkohoitoon/ kuntoutukseen 
oman kunnan terveyskeskukseen, mikäli häntä ei voida kotiuttaa suoraan erikoissai-
raanhoidosta. Jatkohoitoa ja kuntoutusta ei tulisi keskittää. Ermo Haavisto vastasi, että 
on tarkoituksenmukaista, että palvelut viedään lähelle ihmistä, mahdollisuuksien mu-
kaan potilaan kotiin hyödyntäen esimerkiksi kotisairaala –toimintaa. Aina potilasta ei tar-
vitse tuoda ollenkaan sairaalaan, vaan hoito voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan poti-
laan kotona. Vaativa kuntoutus tulee kuitenkin toteuttaa riittävän suurissa yksiköissä 
osaamisen varmistamisen takia. Hoidon järjestämisestä on voitava keskustella ja sopia 
maakunnan sisällä. 
 
Juha Majalahti esitti näkemyksenään, että Satakunnan sairaanhoitopiirin on kyettävä 
vastaamaan kilpailuasetelmaan, joka vallitsee sairaanhoitopiirien välillä. Ermo Haavisto 
totesi tähän, että kilpailuun lähdetään vastaamaan muun muassa viestinnän keinoin; on 
kyettävä tuomaan esiin, että Satakunnan sairaanhoitopiirissä saa laadukasta hoitoa. On 
tärkeää, että esimerkiksi alueen terveyskeskuksissa on oikea mielikuva Satakunnan 
keskussairaalan toiminnasta, jotta potilaalle voidaan antaa päätöksenteon tueksi oikeaa 
tietoa ja potilaat ohjataan tänne hoidettavaksi.  
 
Honkajoen kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pasi Haapanen esitti näkemyksensä 
siitä, että Satasairaalaa tulee kehittää niin, että se olisi vaativan hoidon yksikkö. Tulee 
kuitenkin selvittää, mitä osia hoitoketjusta voidaan toteuttaa sote-keskuksissa, esimer-
kiksi kuvantamiset ym. jotta kulkeminen vähentyisi. Esimerkiksi Honkajoella peruster-
veydenhuollon menot per asukas ovat 600 euroa/ vuosi, ja erikoissairaanhoidon ja sosi-
aalihuollon menot 3.000 euroa/ vuosi. Ermo Haavisto vastasi, että jatkossa voitaisiin hoi-
taa tarkoituksenmukaisemmin ne potilaat, joiden hoito ei selvästi vaadi erikoissairaan-
hoitoa tarjoamalla erikoislääkärin tukea sote-keskukseen konsultoinnin avulla. Näin osa 
epäselvistä tapauksista voitaisiin hoitaa sote-keskuksessa alusta loppuun. Tämä sääs-
täisi aikaa ja kustannuksia. Vaativa hoitotoiminta on kuitenkin keskitettävä. Jatkossa tul-
laan rakentamaan vähemmän neliöitä, ja niihin keskitetään yhä vaativampi hoito. Kotiin 
vietävät palvelut vähentävät neliöiden tarvetta sairaalan sisällä. Kokeilua tästä toteute-
taan Posassa. 
 

 
9. Tilaisuuden päättäminen 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta kiitti osallistujia kannanotoista ja päät-
ti tilaisuuden. Jatketaan yhteistyötä yhteisen Satakunnan hyväksi! 

 
_____ 

 
 

Muistion kirjoitti 
 
 
 Anna Alarautalahti-Heurlin 
 konsernilakimies 
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Liite: osallistujalista 
 esitykset löytyvät osoitteesta:  

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

 
Jakelu:  sairaanhoitopiirin internet-sivusto 
  

yhtymävaltuuston jäsenet, yhtymähallituksen jäsenet 
Satadiag liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 
tarkastuslautakunnan jäsenet 
rakennustoimikunnan jäsenet 
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat: puheenjohtajat, kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat ja 
sosiaalijohtajat 
Satakuntaliitto: puheenjohtajat ja maakuntajohtaja 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella toimivat terveyskeskuskuntayhtymät: kun-
tayhtymän 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 koor-
dinoivat pääluottamusmiehet 
Media –jakelu 
 
 

Tiedoksi  yhtymähallitus 27.3.2017 

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







