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INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMIN-
NASTA JA TALOUDESTA / KUNTAINFO 
 
 
Aika 7.3.2018 klo 12.45  
 
Paikka 
 

 
Satakunnan keskussairaalan auditorio, N2 

Osallistujat 
 

liite 
 
Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa osoitteessa:  
 
http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2018.aspx  

  
 
 
1. Tilaisuuden avaus 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo avasi kokouksen. Uusitalo esitteli päi-
vän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
 
 

2. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous vv 2017-2018 
 
Talousjohtaja Tero Mäkiranta  

 
Helvi Walli Porista kommentoi Mäkirannan esityksen aikana, että tulisi yhä aktiivisemmin 
tiedottaa maakunnan omasta, korkeatasoisesta osaamisesta ja siitä, että osaavan hoi-
tohenkilökunnan lisäksi Satakunnassa on panostettu muun muassa tekniikkaan. Potilai-
den hoidossa hyödynnetään uutta teknologiaa. 

 
 
 
3. Potilastyytyväisyys ja asiakaskokemus 

 
Hallintoylihoitaja Paula Asikainen 
 
Helvi Walli Porista esitti kiitoksensa sairaanhoitopiirin viestinnän kehittämisestä. Lasten- 
ja naistentalon osaamisen ja toimivien uusien tilojen mainostamiseen ja markkinointiin 
tulisi kuitenkin panostaa vielä enemmän. Lentokentän läheisyys mahdollistaisi potilaiden 
vastaanottamisen jopa ulkomailta. Myös asiakastyytyväisyyskyselyistä saatuja hyviä tu-
loksia tulisi hyödyntää mainostamisessa. 
 
Tarja Hosiasluoma Karviasta korosti, että omaa toimintaa tulisi kehua ja mainostaa yhä 
enemmän, koska osaaminen ja potilaista välittäminen on hyvällä tasolla.  
 
 

http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2018.aspx
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4. Satakunnan keskussairaalan Master Plan 2.0 
 
Huollon johtaja Tapio Kallio 
 
Pasi Alonen Raumalta esitti kysymyksen, tullaanko S-, L- ja P-talot purkamaan uudisra-
kentamisen tieltä. Miten on mahdollista, että suunnitelmallisuus rakentamisessa on niin 
heikkoa, että alle 15 vuotta käytössä ollut rakennus puretaan? 
 
Tapio Kallio vastasi, että S-rakennus on 48 vuotta vanha, auttamatta vanhentunut ja ra-
kennuksessa on sisäilmaongelmia. L -rakennus on 36 vuotta vanha ja tekniikaltaan van-
hentunut. Muun muassa psykiatrisen hoidon lainsäädäntö määrää nykyään, että psykiat-
rian osastohoitoon liittyvien tilojen on oltava samassa paikassa, kuin somaattinen sai-
raanhoito. Laaditussa Master-Planissa P-rakennus on ajateltu purettavaksi suunnittelu-
kauden loppuvaiheessa. 
 
Tällä hetkellä suunnitellaan pitkän tähtäimen tilaratkaisuja. Satakunnan sairaanhoitopiiri 
on kolmen vähiten investointeja tehneen piirin joukossa väestöpohjaan suhteutettuna. 
Mikäli haluamme olla laajan päivystyksen opetussairaala, meillä on oltava infrastuktuuri 
kunnossa. Infrastruktuurilla on vaikutusta paitsi potilaiden hoitoon, myös esimerkiksi 
henkilökunnan rekrytointiin.  
 
Sari Seimelä Raumalta kysyi, onko järkevää keskittää poliklinikat yhteen paikkaan esim. 
silmätaudeilla? 
 
Anssi Luoma vastasi, että myös silmätaudeilla poliklinikat ja leikkaustoiminta toimivat tu-
levaisuudessa suunnitelmien mukaan lähekkäin, jolloin saadaan synergiaetua ja apua 
nopeasti.  

 
 
 
5. Satasairaala-hanke 

 
Projektijohtaja Anssi Luoma 
 
Kalle Leppikorpi Raumalta: Miten jatkossa pystytään hyödyntämään digitalisaatiota pa-
remmin? Miten päästään siihen, että tieto liikkuu enemmän, ihmiset vähemmän? Julki-
sen liikenteen tulisi toimia alueella paremmin. 
 
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu vastasi, että tällä hetkellä on jo muun muassa psykiatrialla 
käynnissä pilotteja, joissa digitalisaatiota hyödynnetään ja uusia toimintamalleja kehite-
tään. 
 
Leena Ollonqvist lisäsi, että yhteinen tietojärjestelmä tulee edesauttamaan tiedon saata-
vuutta ja lisäksi toimintaa kehitetään jatkuvasti. 
 
Vesa Lundin mukaan esim. öljynporauslautoilla on jo käytössä toimintamalli, jossa hoita-
ja menee paikalle potilaan luokse ja lähettää kuvaa lääkärille. 
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6. Sosiaalipalvelut – vaativa kuntoutus ja asuminen 
 
Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 

 
 
 

7. Keskustelu ja jäsenkuntien kannanotot 
 

Marja-Leena Alho Raumalta: Sairaanhoitopiirin pitäisi tehdä yhteistyötä yksityisten ter-
veyspalvelutuottajien kanssa, jotta yksityispuolen lääkärit lähettäisivät potilaita Satakun-
nan sairaanhoitopiiriin eikä Pirkanmaalle tai Varsinais-Suomeen.  

 
Petri Huru Porista: Tapio Kallion ja Anssi Luoman esitysten mukaan potilaspaikat tulevat 
vähenemään merkittävästi ja tulevaisuudessa tullaan siirtymään yhden hengen huonei-
siin. Nopeutuuko potilaiden läpimeno vai väheneekö tarve potilaspaikkoihin muusta 
syystä? 
 
Anssi Luoma vastasi, että osastohoitopaikkojen tarve vähenee uusien hoitokäytäntöjen 
myötä. Leikkauksen jälkeen potilas siirtyy kotiin tai jatkohoitopaikkaan entistä nopeam-
min.  
 
Erikoissairaanhoito on kalleinta hoitoa. Potilaiden hoidossa on tarkoituksenmukaista et-
siä kustannussäästöjä minimoimalla erikoissairaanhoidon hoitopäivät ja hyödyntämällä 
edullisempia ratkaisuja kuten kotiin annettavat palvelut, tuettu asuminen jne. Vuode-
paikkoja tarvitaan kuitenkin jatkossakin. Sen sijaan poliklinikkatoiminta muuttunee tule-
vaisuudessa esimerkiksi digitalisaation seurauksena. 
 
Helvi Walli: Suuret ikäluokat vanhenevat ja tarvitsevat yhä enemmän hoitoa ja palvelui-
ta. Tämä tulee konkretisoitumaan noin 10 vuoden kuluttua. Miten tähän varaudutaan ja 
onko tämä otettu huomioon esim. tulevaisuuden potilasmäärien laskemisessa? 
 
Anssi Luoma: Suunnittelussa hyödynnetään tutkimustuloksia ja ennusteita, esim. sairas-
tavuusennuste. 
 
Petri Huru: Miten selitetään veronmaksajille isot investointitarpeet? Tulevaisuuden tila-
tarpeet tulisi voida paremmin ennustaa, jotta rahat tulee käytettyä viisaasti.  
 
Tapio Kallio: Säästöt syntyvät prosesseja kehittämällä. Erikoissairaanhoidossa toimin-
nan kuluista tilakustannusten osuus on vain noin 7 %. 
 
Anssi Luoma: Yksi keino säästöille olisi toiminta-aikojen pidentäminen esimerkiksi aika-
välille 7-18. Tällöin tilan tarve olisi pienempi, kun enemmän potilaita voitaisiin ottaa vas-
taan samoissa tiloissa. 
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8. Tilaisuuden päättäminen 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo kiitti osallistujia kannanotoista ja päätti 
tilaisuuden.  

 
_____ 

 
 

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

 
http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2018.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): toimitusjoh-

taja 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 26.3.2018 

http://www.satshp.fi/tietoa-meista/kumppanuus/Sivut/neuvottelut-2018.aspx









	Kuntainfo 7.3.2018.pdf
	Kuntainfo 7.3.2018 valmis.pdf



