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Satasairaalan kehittämisen 
perimmäiset tavoitteet

• Varmistaa Satasairaalan olemassaolo jatkossakin laajan 
päivystyksen opetussairaalana

• Tuottaa yhä laadukkaampia ja asiakaslähtöisempiä 
palveluja

• Tuottaa palvelut entistä kustannustehokkaammin
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Satasairaalassa viime aikoina 
tapahtunutta
• Jokapäiväinen työ ja jatkuva kehittäminen

• Brändiuudistus

• Vierailuaikojen laajeneminen

• Vauvamyönteisyys sertifikaatti

• PET-CT-laite
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Satasairaalan lähitulevaisuuden 
suunnitelmia
• Uusi sähköinen potilastietojärjestelmä

• Itseilmoittautumisautomaatit

• Laatusertifikaatit

• Tekonivelkirurgian jonojen lyhentäminen 
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Satapsykiatria
• Lainsäädännöllisesti välttämätön
• Nykyiset tilat tulleet tiensä päähän
• Ennen kaikkea toiminnallinen muutoshanke – keskiössä 

asiakas
• Koko maakunnan tarpeet otetaan huomioon
• Vuodeosastopaikkoja vähennetään, avohoitoa 

vahvistetaan, tilojen käyttöastetta nostetaan 
huomattavasti

• Pyritään saamaan merkittävää kustannussäästöä
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Satasairaalan kehittäminen – katse 
kauemmas tulevaisuuteen 
• Kuuma sairaala, osastotoiminta, poliklinikkatoiminta, 

sosiaalipalvelut…

• Uudenlaiset toimintatavat tulevat muuttamaan toimintaa 
enemmän kuin osaamme arvata
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Satasairaala – ikuinen rahareikä ?
• Erikoissairaanhoidon kustannukset valtakunnassa ovat 

kasvaneet 4,3 Mrd 7,2 Mrd vuodesta 2000
• Valtakunnallisessa vertailussa (THL 2017) Satasairaalan 

episodituottavuus toiseksi paras ja hoitojaksotuottavuus 
kolmanneksi paras

• V.  2012 -- > 2016 kustannusten nousu Satasairaalassa 5. 
vähäisintä

• V. 2016 ( THL) erikoissairaanhoidon laskennalliset kustannukset 
Satakunnassa / as. sijaluvulla 10/15 sairaanhoitopiirien 
vertailussa

• Kiinnitettävä huomiota erityisesti erikoissairaanhoidon käytön 
määrään

• Uudisrakennusten osuus kustannuksista varsin pieni
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Satasairaalan kehittämisen periaatteita 
ja olemassaolon edellytyksiä

• Maakunnan yhtenäisyys
• Asiakkaat valitsevat Satasairaalan
• Henkilökunnan rekrytointi onnistuu
• Otetaan uusia toimintatapoja rohkeasti käyttöön
• Toimintatavan muutoksilla saadaan aikaan 

kustannussäästöjä 
• Yhtenäinen terveydenhuolto

(ja sosiaalihuolto)maakunnassa
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EIKÖHÄN ME
YHDESSÄ PÄRJÄTÄ

KIITOS 
7.3.2019 Anssi Luoma: kuntainfo9


	SATASAIRAALAN KEHITTÄMINEN
	Satasairaalan kehittämisen perimmäiset tavoitteet
	Satasairaalassa viime aikoina tapahtunutta
	Satasairaalan lähitulevaisuuden suunnitelmia
	Satapsykiatria
	Satasairaalan kehittäminen – katse kauemmas tulevaisuuteen 
	Satasairaala – ikuinen rahareikä ?
	Satasairaalan kehittämisen periaatteita ja olemassaolon edellytyksiä
	Dia numero 9

