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INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 6.3.2019 SATASAIRAALAN 

TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 
 

Aika 6.3.2019 klo 12.30–15.30 

 

Paikka Satakunnan keskussairaalan auditorio, N2 

 

Osallistujat Liitteenä 

 

Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa osoitteessa:  

 

http://www.satasairaala.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2019.aspx  

 

1. Tilaisuuden avaus 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo avasi kokouksen. Tapio esitteli päivän 

agendan ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

 

2. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous vv 2018–2019 

 

Talousjohtaja Tero Mäkiranta 

 

 

Sari Seimelä Raumalta kysyi valinnanvapauteen liittyen, onko selvitetty, miten voidaan 

vaikuttaa siihen, että potilaat eivät karkaisi muualle?  

 

Tero Mäkiranta vastasi, että mielikuvat vaikuttavat todella paljon ja tähän on kiinnitetty 

huomiota. Jonot täytyy myös saada niin lyhyiksi, että jonojen takia ei lähdettäisi muualle. 

 

Voitto Raita-aho Karviasta kysyi, lisääkö valinnanvapaus säästöjä?  

 

Juhani Tiitinen Harjavallasta kysyi, mikä on investointien mukanaan tuoma paine käyttö-

talousmenoihin pidemmällä aikavälillä?  

 

Tero Mäkiranta vastasi, että investointeja edeltää toiminnallinen tarveselvitys. Kun raken-

netaan uusia tiloja, tulee sekä säästöä, että kustannuksia. Lähtökohtaisesti uusien raken-

nusten tulisi tuoda säästöjä käyttötalouteen. Rahoituksen kustannukset ovat pienet, kos-

ka korkotaso on alhainen. Poistot kuitenkin lisäävät kustannuksia. 

 

Jukka Moilanen Ulvilasta totesi, että alibudjetointi on ollut pysyvä tilanne sairaanhoitopii-

rissä. Myös vuosi 2019 on alibudjetoitu. Ollaanko hyväksytty, että asia on näin vai onko 

sairaanhoitopiirillä ideoita mitä tilanteelle voitaisiin tehdä?  

 

Tero Mäkiranta vastasi, että tilanne on nyt ensimmäistä kertaa nostettu keskusteluun. 

Päättäjät päättävät mutta realisti pitää olla. Esim. sopimuskorotukset palkkoihin ovat sel-

lainen erä, mihin ei voida vaikuttaa.  

 

Juha Majalahti Eurasta totesi, että kunnissa on käynnistetty talouden tasapainotusohjel-

mia. Mihin toimenpiteisiin sairaanhoitopiirissä on ryhdytty? 
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Tero; Tarvittavista ja mahdollisista toimenpiteistä täytyy keskustella. 

 

Majalahti kysyi vielä, mistä investointien synnyttämät säästöt tulevat? Kuntien tulopohja 

pienenee koko ajan, peruskuntien valtionosuuksia leikataan.  

 

Tero Mäkiranta vastasi, että Satasairaalan tavoite on sairaansijojen vähennys sadalla, 

millä tavoitellaan 7 prosentin kustannussäästöjä toimintaan.  

 

Juhani Tiitinen Harjavallasta muistutti, että lain mukaan alijäämän kattaminen tulee teh-

dä.  Onko tämä otettu huomioon talousarviossa? 

 

Tero Mäkiranta vastasi, että kertynyt alijäämä pitää kattaa. Tulevaan talousarvioon tulee 

laatia suunnitelma alijäämän kattamisesta.  

 

Ilkka Manninen Porista kysyi, mikä on kustannuspaine ostopalvelujen hintojen nousuun? 

 

Tero mäkiranta vastasi, että kustannusnousupaine on yhtäläisesti myös yliopistosairaalois-

sa. 

 

Majalahti kysyi, että koska somatiikassa ja psykiatriassa hoitopäivät vähenivät, missä ta-

pahtui kasvua? 

 

 

3. Satasairaalan toiminta: eilen – tänään – huomenna  

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto 

 

 

4. Tuloksia asiakaspalvelun ja työvireen mittauksista 

 

Hallintoylihoitaja Paula Asikainen 

 

 

5. Satakunnan keskussairaalan investointisuunnitelmasta 

 

Huollon johtaja Tapio Kallio 

 

Juhani Tiitinen kysyi, onko investoinneilla vaikutusta käyttötalouteen? Mikä vaikutus inves-

toinneilla on alijäämäiseen budjetointiin? Onko lopputulos saatu vastaamaan suunnitel-

tua kustannussäästöä?  

 

Tapio Kallio vastasi, että noin kahden vuoden kuluttua uudisrakennuksen valmistumisesta 

tehdään arvio, onko investointi toteutunut päätöksen mukaisesti. 

 

Rainer Lehti Raumalta esitti puheenvuorossaan kiitoksen, että tarkastellaan Satakunnan 

palvelurakennetta. Lehden mukaan Rauman kokoisessa kaupungissa on kuitenkin huoli, 

mitä tapahtuu jos sote venyy, ja tuleeko valmista. Raumalla odotetaan, mitä Rauman 

aluesairaalan kiinteistölle tehdään. Mitä sote-palveluita Raumalla jatkossa tuotetaan? 

Laitteet ja kiinteistö rapautuvat. Jos kunto päästetään rappiolle, ei toimintaa kyetä tilois-

sa edes enää järjestämään. Aluesairaalan kiinteistö on yhtiömuotoinen. Ratkaisuja alu-

een palvelutarjonnasta pitäisi pikaisesti tehdä. Tulisi lähteä tarkastelemaan vapaaehtois-

ta kuntayhtymämallia.  Tämän jälkeen voitaisiin linjata palveluita ja niiden järjestämiseen 

tarvittavia kiinteistöjä. Tilanne on huolestuttava. 

 

Eero Matsson Pomarkusta kysyi, miten sote on vaikuttanut Satakunnan sairaanhoitopiirin 

investointitoimintaan? 
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Tapio Kallio vastasi, että maakunnallinen apuvälinekeskus olisi jo valmis ja toiminta käyn-

nistynyt, jos sote ei olisi jarruttanut investointia. Muuten ei ole ollut vaikutusta.  

 

 

6. Satasairaala-hanke 

 

Projektijohtaja Anssi Luoma 

 

 

7. Keskustelu ja jäsenkuntien kannanotot 

 

Rainer Lehti esitti kiitoksen hyvistä alustuksista. Lehti viittasi Anssi Luoman puheenvuoroon, 

jossa Luoma totesi, että kustannussäästöt tulevat henkilöstökuluja vähentämällä. Lehti 

kannusti Satasairaalaa katsomaan tulevaisuuteen; lääketiede tulee kokemaan suuren 

muutoksen ja kehittymään valtavasti. Tulevaisuuden visiot ennustavat, että lääkärit tule-

vat tarpeettomiksi. Tekoäly tulee olemaan ystävä paitsi lääkärille myös potilaalle. Robo-

tiikka kehittyy diagnosoinnissa ja kirurgiassa. Kehityksessä tulee olla mukana ja se on kil-

pailuvaltti. 

 

Kimmo Puolitaival Merikarvialta kiitti hyvistä alustuksista. Valinnanvapausvuotoon liittyen 

Puolitaival tiedusteli, miten iso kustannus se on Satasairaalalle?  Miten ulkoista palvelua 

tuottavat tahot hinnoittelevat palvelunsa? Jos palvelu tuotettaisiin meillä, mikä olisi kus-

tannussäästö? Tilauskanta kasvaa vuosi vuodelta, eli asiakaskontaktien määrä lisääntyy. 

Maakunnan väestö pienenee merkittävää vauhtia. Onko kasvu tervettä ja oikeata kas-

vua vai tuleeko erikoissairaanhoitoon potilaita, jotka eivät sinne kuulu? Onko terveyden-

huoltojärjestelmän palveluohjaus kunnossa? Perusterveydenhuollon prosessit pitäisi myös 

katsoa läpi. Kustannuskasvusta on otettava kiinni ja toimintaa tehostettava. Esimerkiksi 

Siun sotessa yritettiin saada kustannustasoa alas. Tällä ei ollut vaikutusta kuluihin. Seuraa-

vaksi kokeiltiin sitä, että johtavat lääkärit ja kirurgit laitettiin kustannusvastuuseen ja heille 

asetettiin isot säästötavoitteet, jotka myös toteutuivat.  

 

Ermo Haavisto kommentoi, että Tyks:n hinnoista ei ole tarkkaa, vertailukelpoista tietoa. 

Hintoja ei pystytä suoraan vertaamaan, koska Tyks:ssä ei ole käytössä drg-hinnoittelua. 

Kuitenkin tiedetään, että yliopistosairaalan tuotanto on noin 10 % kalliimpaa, kuin keskus-

sairaala tasoinen. Joudumme joka tapauksessa ylläpitämään kapasiteettia, joten resurs-

sin laajempi hyödyntäminen olisi kannattavaa. Osassa toiminnoista taas lisätuotanto 

vaatisi myös resurssin lisäämistä. Toimintavolyymin kasvu vaikuttaisi myös resurssien kautta 

sairaalan toimintavarmuuteen. Esim. Vaasassa ollaan kannattavuuden rajoilla toiminnan 

volyymin ja resurssien suhteessa.  

 

Tero Mäkiranta kommentoi, että kun henkilöstökustannus on suurin kustannus, voisimme 

tuottaa olemassa olevalla henkilöstömäärällä enemmän palvelua.  

 

Ermo Haavisto mainitsi, että erityisesti päivystyksessä on se tilanne, että päivystykseen tu-

lee potilaita, jotka voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa. Tulevaisuudessa, jos oltaisiin 

yhdessä ja samassa organisaatiossa, päästäisiin parempaan yhteistyötilanteeseen ja 

palveluketjuihin perus- ja erikoispalveluiden osalta. Osaamista voitaisiin viedä alueelle, 

jolloin oikea hoito voidaan aloittaa aikaisemmin ja päästään heti ongelmaan kiinni. 

Ammattiliitossa pohditaan, mitä eri lääkärit tulevaisuudessa tekevät. 

 

Voitto Raita-aho totesi, että sairaanhoitopiirin velkataakka on pieni ja investointeja on 

tehty maltillisesti. Jos mennään maakuntien tilakeskukseen, Satakunnan velkavastuu nou-

see, eli tulemme olemaan maksumiehenä.  
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Ermo Haavisto näytti dian, jossa esitettiin rakentamisen ja suunnittelun kustannuksia suh-

teessa toimintamenoihin. Hankkeilla asetetaan tavoitteita toiminnan tehostumisesta, jol-

loin investointimenot katetaan kustannussäästöillä. Näin ajatelleen investoinnit tulisi to-

teuttaa mahdollisimman nopeasti mutta paineet ovat myös siinä, että visiot osuvat oike-

aan. 

 

Kaija Kangas Karviasta esitti, että oikea suunta on, että erikoislääkärit kulkisivat alueella. 

Tästä tulisi säästöä ja hiilijalanjälki pienenisi. Maineen kannalta tämä voisi olla hyvä. 

 

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu kertoi, että esim. nuorisopsykiatrialla lähetemäärät kasvavat 

valtavasti. Järkevä yhteistyö perusterveydenhuoltoon ei toimi, koska siellä lääkärit vaih-

tuvat ja heitä on liian vähän. 

 

 

8. Tilaisuuden päättäminen 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo kiitti osallistujia kannanotoista ja päätti ti-

laisuuden.  

 

 

_____ 

 

 

Muistion kirjoitti 

 

 

Anna Alarautalahti-Heurlin 

konsernilakimies 

 

 

 

Liite: osallistujalista 

 

 esitykset löytyvät osoitteesta:  

http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2019.aspx  

 

 

Jakelu:  sairaanhoitopiirin internet-sivusto 

  

- Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat: puheenjohtajat, kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat 

ja sosiaalijohtajat 

- Satakuntaliitto: puheenjohtajat ja maakuntajohtaja 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella toimivat terveyskeskuskuntayhtymät: 

sote-muutosjohtaja, kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri ja talousjohtaja 

- Pohjois-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PoSa): toimitusjohta-

ja ja johtava lääkäri sekä talousjohtaja 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri: johtajiston jäsenet ja hanketoiminnan päällikkö sekä 

koordinoivat pääluottamusmiehet 

- yhtymähallituksen jäsenet 

- Satadiag liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 

- rakennustoimikunnan jäsenet 

- tarkastuslautakunnan jäsenet 

- Media -jakelu 

 

Tiedoksi  yhtymähallitus 25.3.2019 

http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2019.aspx
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