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1 TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 – 2011 

1.1 Yleistä 

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta 
 

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain (365/95) 65 pykä-
lään. 
 
Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan 
merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvitta-
vat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallisten ta-
voitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava taloudelli-
sen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. 
 
Taloussuunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta ”Kunnan ja kuntayhty-
män talousarvio- ja suunnitelma”, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja 
rakenne. 

 
Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa talous-
suunnitelmassa. 

 
 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja talousarviossa yhdistetään Satakunnan sairaanhoi-

topiirin kuntayhtymä ja Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä 1.1.2009 alkaen. 
 
 

 
Suunnitelma ja talousarvio on laadittu ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin 
perussopimuksen muutosehdotuksessa 1.1.2009 kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoi-
dosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoitte-
lusta mainitut seikat.  
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1.1.2 Väestökehitys 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestökehitys vuoteen 2040 ja väestörakenteen muutos il-
menevät seuraavista kaavioista: 
 
Satakunnan väestöennuste kunnittain 2040 - 
Muuttoliikkeen sisältämä laskelma

Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi VuosiMuutos 
2003 1.1.2008 2010 2020 2030 20402003-2020

Satakunta 234 777 231 930 230 272 226 319 222 165 214 793 -3,6
Eura 9 371 9 338 9 250 9 124 8 948 8 659 -2,6
Eurajoki 5 774 5 854 5 528 5 340 5 195 4 985 -7,5
Harjavalta 7 738 7 646 7 583 7 451 7 283 6 998 -3,7
Honkajoki 2 083 1 932 1 908 1 771 1 710 1 616 -15,0
Huittinen 9 099 9 024 8 739 8 464 8 272 7 984 -7,0
Jämijärvi 2 246 2 149 2 109 1 943 1 855 1 764 -13,5
Kankaanpää 12 782 12 405 12 358 12 002 11 684 11 201 -6,1
Karvia 2 914 2 776 2 632 2 364 2 177 2 000 -18,9
Kiikoinen 1 315 1 300 1 238 1 206 1 188 1 149 -8,3
Kiukainen 3 408 3 338 3 297 3 183 3 118 3 022 -6,6
Kodisjoki 518

Kokemäki 8 456 8 217 8 064 7 747 7 500 7 165 -8,4
Kullaa 1 601

Köyliö 2 953 2 901 2 964 2 949 2 938 2 876 -0,1
Lappi 3 236 3 270 3 173 3 140 3 096 3 010 -3,0
Lavia 2 245 2 110 2 060 1 909 1 822 1 725 -15,0
Luvia 3 269 3 321 3 199 3 152 3 095 2 974 -3,6
Merikarvia 3 656 3 455 3 446 3 276 3 192 3 067 -10,4
Nakkila 5 941 5 758 5 671 5 435 5 258 5 024 -8,5
Noormarkku 6 127 6 158 6 227 6 347 6 360 6 236 3,6
Pomarkku 2 595 2 536 2 522 2 492 2 451 2 381 -4,0
Pori 76 189 76 255 76 277 76 180 75 408 73 412 0,0
Punkalaidun 3 552 3 405 3 274 2 978 2 826 2 686 -16,2
Rauma 36 869 36 783 36 782 36 081 35 356 34 097 -2,1
Siikainen 1 866 1 744 1 711 1 594 1 528 1 464 -14,6
Säkylä 4 943 4 784 4 715 4 549 4 417 4 233 -8,0
Ulvila 12 278 13 702 13 085 13 817 13 654 13 246 12,5
Vampula 1 753 1 769 1 794 1 825 1 834 1 819 4,1

-3 % - 4,4 % - 7,9 %

vrt.2008 vrt 2008 vrt 2008 

Lähde: Tilastokeskus 2007

 
Satakunnan väestömäärä  on voimakkaasti  laskeva erityisesti Pohjois-Satakunnassa. 
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Satakunta Asukasluku 
31.12.2004 

Siitä: 
0 – 6 v. 

Siitä: 
65 – v. - 

Ennuste 
/2020 
Tilastokeskus 
65 – v. - 

0 - 6–
vuotiaiden 
%-osuus 

65-v-   
vuotiaiden 
%-osuus 

Yli 65-v- 
osuus vert. 
koko maa 
(=100) 

  
228 157 

 
15 705 

 
41 719 

 
57 200 

+ 15 500 
 

 
6,9 

 
18,3 
25,3 

 
117 

 
 
Väestö Satakunnassa on edelleen erityisen voimakkaasti ikääntyvä. 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65 - vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020  
+15 500 henkilöllä  (+ 35 %). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
10

0+

2004 2005 2020

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestö ikäryhmittäin 2004, 2005 ja ennusteet 2020 - 2040 



 

 8

 

1.1.3 Sairastavuus ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys 
 

1.1.3.1 Sairaudet 
 

1.1.3.1.1 Sairauksien esiintyvyys 

 
Sairauksien esiintyvyys Satakunnassa noudattaa valtakunnallista ”megatrendiä” eli 
 
Lisääntyvät: 
 
- syöpä (sairastavuus lisääntyy ja kuolleisuus vähenee) 
- diabetes 
- päihteiden käyttö ja niiden haittavaikutukset  
- allergiat 
- tuki- ja liikuntaelinten sairaudet  
- mielenterveyden häiriöt 
- vapaa-ajan tapaturmat  

 
Vähenevät: 
 
- sepelvaltimotauti (sairastavuus lisääntyy ja kuolleisuus vähenee?) 
- itsemurhat (lisääntyminen taittunut) 
- liikenne- ja työtapaturmat (kuolleisuus vähenee) 

 
 

1.1.3.1.2 Sairaanhoidon palvelut v 2007 
 

Vuonna 2007 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja satakuntalaisil-
le potilaille/asiakkaille: 
 
- somatiikassa noin 67.300:lle eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita n.  22.800 ja 

avohoitopotilaita n.  44.500) ja 
- psykiatriassa noin 7.800:lle eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita. n.  1.500 ja 

avohoitopotilaita n.  6.300). 

1.1.3.2 Kansantaudit 
 

Keskeisiä kansantauteja esiintyy Satakunnassa siinä määrin kuin Suomessa keskimäärin 
(Indeksoituna Suomi=100, Satakunta =101). Sairauksia erikseen tarkasteltuna diabetesta 
esiintyy Satakunnassa muuta maata enemmän (Suomi=100, Satakunta=111). Päihteiden 
käyttö aiheuttaa Satakunnassa paljon enemmän vuodeosastohoitoja kuin Suomessa kes-
kimäärin (Suomi=100, Satakunta=128).  
 
Satakunnan seutukunnissa on selviä sairastavuuseroja.  Pohjois-Satakunnan kunnissa 
kansantautien yhteenlaskettu esiintyvyys on merkittävän korkea (jopa 50 % korkeampi 
kuin Suomessa keskimäärin). Tämä yhdistettynä keskimääräistä alempaan asukkaiden tu-
lotasoon aiheuttaa erityisen haasteen sairauksien hoitoon ohjattavien voimavarojen suun-
taamiselle.  
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Monen kansantaudin esiintyvyyttä voidaan alentaa panostamalla ennaltaehkäisyyn. On 
kuitenkin huomioitava, että lisäpanostus tuottaa taloudellisen hyödyn vasta muutaman 
vuoden kuluttua ja siis lyhyellä aikavälillä vain lisää kustannuksia. Toisaalta ellei ennal-
taehkäisyyn panosteta, nousevat sairastuvuudesta aiheutuvat kustannukset kunnille kes-
tämättömimmiksi.  
 

1.1.3.3 Kehitysvammaisuuden esiintyvyys 
 

Kehitysvammaisuuden valtakunnallinen esiintyvyys on 0,6 % väestöstä eli noin 40.000 
henkilöä. Satakunnassa esiintyvyys vaihtelee kunnittain 0,3 – 1,3 prosentin välillä. Sata-
kunnassa arvioidaan olevan noin 1450 kehitysvammaista henkilöä. 
 
Kehitysvammaisuusdiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä enenevässä 
määrin myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohja-
uksessa tukea tarvitsevia henkilöitä. 
 

1.1.4 Kumppanuus  
 

Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteiseksi yhdessä sovittavien kehittämishankkei-
den suunnittelu- ja päätöksentekomenettely otettiin käyttöön vuodesta 2006 lähtien ns. 
kumppanuussopimusjärjestelmä.  
 
Kumppanuussopimusmenettelyn tavoitteena Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta-
alueella ovat seuraavat tavoitteet: 
 
1. Parantaa terveyden edistämistä koskevan työn, perusterveydenhuollon, kuntien sosi-

aalitoimen terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen ja erikoissairaanhoidon sekä eri-
tyishuollon muodostaman kokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa sekä toimijoiden 
välistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. 

 
2. Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta koskevien kustannusten enna-

koitavuutta ja hallintaa siten, että tarvevakioidut erikoissairaanhoidon ja terveyden-
huollon kokonaiskustannukset asukasta kohden ovat pienemmät kuin maassa keski-
määrin ja että kustannuskehitys on maltillisempaa kuin muualla maassa. 

 
3. Kehittää mittausta ja seurantaa samoin kuin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon se-

kä sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ohjauksen ja johtamisen tietojärjestelmää 
siten, että olennaiset johtamisen ja päätöksenteon tarvitsemat tiedot ovat helposti ja 
ymmärrettävällä tavalla ajantasaisesti käytettävissä. 

 
4. Lisätä kuntien, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon sekä 

muiden palveluntuottajien keskinäistä luottamusta ja vastuullista yhteistoimintaa si-
ten, että lopputuloksena saavutetaan tilanne, jossa asiakas/potilas tulee hoidetuksi oi-
keassa paikassa oikeaan aikaan. 

 
Sopimusjärjestelmään sisältyvät keväällä järjestetyt kuntakohtaiset kumppanuussopimus-
neuvottelut, joissa jäsenkunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat edustettuna. 
Neuvotteluissa sovitaan tahto-osasopimuksesta, jossa nimetään kehittämishankkeet ja 
niille vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen tapahtuvissa toteuttamisosaneuvotteluissa vastuu-
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henkilöiden kesken valmistellaan kehittämishankkeita seuraavan/seuraavien vuosien toi-
minta- ja taloussuunnitelmiin sekä talousarvioihin. 
 
Neuvotteluiden pohjana toimivat tiedot mm. sairaanhoitopiirin alueen sairastavuudesta 
sekä jäsenkuntakohtaiset ns. kuntaprofiilit, joita päivitetään. 
 
Kumppanuussopimusmenettelyn osapuolet raportoivat tahoillaan sopimusten toteuttami-
sesta vuotuisissa tilinpäätöksissään. 
 
Syksyllä 2007 toteutettiin kysely ja arviointi kumppanuussopimusmenettelystä ja sen ke-
hittämisestä. Kyselyn ja arvioinnin tulos oli hankkeelle myönteinen. 
 
Paras -hankkeen toteutumistilanne Satakunnan osaltaan puoltaa ”kumppanuuteen perus-
tuvaa Satakunnan eri hallinnollisten toimijoiden toiminnallista yhteistyötä. 
 
Valmisteilla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyönä vuoteen 2010 
mennessä toteutettava johtamista tukeva ja kumppanuussopimusmenettelyä kehittävä ja 
sitä varmistava ”tietovarastointiratkaisu”. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) 
kanssa vuonna 2008 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden aineisto löytyy 
osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. 
 
Neuvotteluiden yhteenveto on liite nro 1. 

 

1.1.5 Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymään 1.1.2009 alkaen 

 
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat ovat 31.3.2008 mennessä il-
moittaneet Satakunnan erityishuoltopiirin hallitukselle, että: 
 
1. ”Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä osana kunta- ja palvelurakenneuudis-

tuksesta annetun lain 6 §:n mukaista laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen tur-
vaamiseksi liitetään taseyksikkönä liiketoimintasiirron periaatteita noudattaen Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 1.1.2009 lukien ja  
 

2. että Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymää ei (sen) perussopimuksen 26 §:n 
tarkoittamalla tavalla pureta eikä taloudellista loppuselvitystä suoriteta vaan kysy-
myksessä on perussopimuksen 26 §:n tarkoittama muu järjestely, 
 

3. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ottaa vastattavakseen kaikista Satakun-
nan erityishuoltopiirin kuntayhtymän varoista, veloista, takauksista, sopimuksista ja 
sitoumuksista sekä toiminnan kokonaisuudesta ja  
 

4. toteaa, että Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilöstöön kokonaisuu-
dessaan sovelletaan puitelain 13 §:n henkilöstön asemaa koskevia säännöksiä”. 
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1.1.6 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 

1.1.6.1 Henkilöstöpolitiikka 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulevan tuloksellisen toiminnan varmistami- 
seksi ja nykyisten osaajien pitämiseksi sekä eläköityvien osaajien tilalle uusien osaajien  
saannin varmistamiseksi on välttämätöntä, että sairaanhoitopiiri toteuttaa työnantajana   
hyvää henkilöstöpolitiikkaa. 
 
Tilanteessa 31.12.2008 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin 
palveluksessa olevien vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta toteutuu lainmukai-
nen viiden vuoden työsuhdeturva sairaanhoitopiirissä 1.1.2009 alkaen.  
 
Sairaanhoitopiiri ei voi irtisanoa tuotannollisten ja taloudellisten seikkojen johdosta em. 
virka- ja palvelussuhteessa olevaa vakinaista henkilökuntaa. Viran- ja toimenhaltijoilla 
on kuitenkin velvoite tehdä 1.1.2009 lukien muutakin tehtävää kuin tilanteessa 
31.12.2008. 
 
Sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiä sisältöalueita ovat: 

- hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkausasioiden hoito 
- hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta  
- hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta  
- hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta. 

1.1.6.2 Henkilöstön lisäys 
 

Valtuusto päätti kokouksessaan 8.11.2006: 
 
- ”sairaanhoitopiirin henkilöstön lisäys rajoittuu vuonna 2007 ns. kumppanuussopi-

musmenettelyssä ja ns. alueellisessa palvelutuotannossa sairaanhoitopiirille sovittu-
jen toimintojen ja henkilöstön siirtoihin” 
 
Hallitus ehdottaa valtuustolle v 2009 talousarvioesityksen yhteydessä, että em. sijaan: 
 
 
Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn työpanoksen määrän tulee vuodesta 
2009 kääntyä laskuun.  
 
Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, sairaanhoitopiirin 
ja erityishuoltopiirin yhdistyminen ja kumppanuussopimuksessa sovitut henkilös-
tömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän 
henkilöstön vaikutus. 
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Perustelut: 
 
1. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 lukien ja yhdistämisellä 

tavoiteltavat synergiahyödyt. 
 
2. Toiminnallisilla muutoksilla tähdätään vaikuttavaan hoitoon ja palvelutuotannon 

tuottavuuden lisäykseen sisäisesti toteutettavilla resurssisiirroilla. 
 

3. Työvoiman saatavuuteen liittyy tulevaisuudessa ongelmia ja eläköityminen on 
määrältään merkittävää. 
 

4. Heikkenevä julkis- ja kuntatalous vuodesta 2010 alkaen, mikä korostuu Satakun-
nassa 
 
- väestön ikääntyminen ja väheneminen 
- bruttokansantuotteen hidas kasvu 
- kuntien menot (erityisesti terveydenhuoltoalan  palkat) nousevat nopeasti 
- kuntien verotulot kasvavat hitaasti ja  
- kuntien valtionosuudet sosiaali- ja terveydenhuoltoon laskevat 28 % � 26,2 % 
(v. 2012 mennessä). 

 
5. Jo vuonna 2007 sairaanhoitopiiri käytti vähemmän palvelutuotannossaan työ-

panoksia kuin vuonna 2005. 
 

1.1.6.3 Henkilöstön vakinaistamiset ja nimikemuutokset  
 

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa edelleen johtoryhmän käsittelyn jälkeen vuonna 2009 ao. 
virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyy toimien nimikemuutokset sekä niitä koske-
vat kelpoisuusehdot.  
 

1.1.6.4 Henkilöstösuunnitelma 
 

Sairaanhoitopiirin hallituksen 29.11.2007 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 4. koh-
dan tarkoittama henkilöstösuunnitelma; 
 
Sairaanhoitopiiri käyttää määräaikaisia työsuhteita työsopimuslain mahdollistamissa tar-
koituksissa.  
 
Sairaanhoitopiiri mahdollistaa virka- ja työsuhteisen henkilöstön osalta osa-aikaistamista 
lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. 
 

1.1.7 Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus 

1.1.7.1 Sairaanhoito 
 

Suomessa on alettu selvittää tutkimuksin hoidon vaikuttavuutta.  
 
Stakesin Perfect –hanke/2007/2008 on selvittänyt seuraavien sairausryhmien hoitojen 
vaikuttavuutta: keskosten hoito, aivohalvauspotilaiden hoito, sydänpotilaiden hoito, te-
konivelpotilaiden hoito ja skitsofreniapotilaiden hoito.  
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Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut kaikissa niissä vähintäänkin ”hyvää keskussairaa-
loiden keskitasoa”. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2007 tilinpäätös kertoo, että sairaanhoitopiiri saa-
vutti palvelutuotannossaan satakuntalaisille potilaille erikoissairaanhoitolain tarkoittamat 
ns. kiireelliset ja ns. kiireettömät lakisääteiset palvelut vuonna 2007 ja kokonaistyö-
panoksen käyttö oli n. 0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2006 työpanoksen käyttömäärää suu-
rempi, mutta edelleen v. 2005 työpanoksen käyttömäärää pienempi. 
 
Sairaanhoitopiirien toiminnan tuottavuutta koskevia vertailutietoja tuottaa vuosittain Sta-
kes (ns. benchmarking –tiedot). Viimeiset tiedot ovat vuodelta 2006 (www.stakes.fi/ ter-
veyspalvelut/tilastoja aiheittain/sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus). 
 

1.1.7.1.1    NordDRG:n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2011 alkaen 
 

NordDRG:n käyttöönotto sairaanhoitopiirissä tapahtuu seuraavalla ohjelmalla: 
 
Sairaanhoidon palvelujen tuotteistus perustuu NordDrg –järjestelmään. Tuotteistuksen tu-
lee kattaa sekä vuodeosastohoito että avohoito vuonna  2011.  
 
Päivystyksen aiheuttamat kustannukset tulee erotella elektiivisen toiminnan kustannuk-
sista ja hinnoitella erikseen. Hinnastossa erotellaan päivystykseen ja ei-päivystykseen pe-
rustuvat NordDRG –tuotehinnat.  
 
1.1.2011 lähtien kaikkien sairaaloiden tulee kyetä tuottamaan oman toimintansa potilas-
/tuotekohtainen kustannustieto. 
 
Sairaanhoitopiirillä on tietojärjestelmärakenne ja laskentajärjestelmä,  joka pystyy tuot-
tamaan potilaskohtaiset kustannuserittelyt ja NordDRG –ryhmittelyyn perustuvat tuote-
kustannukset. Näitä käytetään kustannusten kohdistamisessa palvelutapahtumiin ja DRG 
tuotteisiin. 
 
Sairaanhoitopiirillä on sisäinen suoritejärjestelmä, joka määrittelee ja strukturoi potilas-
lasta hoitavien yksikköjen tuottamat välisuoritteet ja suoritekohtaiset kustannukset ja 
kohdistaa ne potilastapaukselle ja NordDRG –ryhmittelyyn perustuvalle tuotteelle. 
 
Sairaanhoitopiirillä on käytössä suoritekäsikirja, joka määrittelee ja ohjeistaa sairaalan 
toiminnan kannalta keskeiset käsitteet ja menettelytavat. Käsikirjaan tehtävät muutokset 
päivitetään tarpeen vaatiessa noudattaen organisaation käyttämää hyväksymismenettelyä. 
 
Sairaanhoitopiirillä on (väli)suoritteille sairaalan sisäinen hinnasto, joka perustuu ko. 
suoritteiden tuottamisen kustannuksiin. Suoritejärjestelmää ja hinnastoa käytetään pää-
asiassa sairaalan kustannuslaskennassa, palvelutuotannon suunnittelussa ja kustannusten 
kohdentamisessa. 

1.1.7.2 Sosiaalipalvelut 
 

Kehitysvammahuollon alueella ei ole käytettävissä yhteismitallisia mittareita vaikutta-
vuuden arviointiin, johtuen mm. erityishuoltopiirien erilaisuudesta. Käytettävissä olevat 
tilastot eivät kuvaa toiminnan sisältöä vaan antavat kuvaa toiminnan määrästä, kustan-
nuksista ja kehityssuunnista. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, KASTE –ohjelma 2008-
2011 ja PARAS –uudistus, tullevat osaltaan  ottamaan kantaa erityishuollon palvelujen 
vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen. 
 
Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton ”Hyvät käytännöt” toimivat  osana toiminnan ja pal-
velujen vaikuttavuuden varmistamisessa.  
 
Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001 –laatujärjestelmään sisältyvät mittarit tuottavat 
osaltaan tietoa toiminnan / palvelujen vaikuttavuudesta. 
 

1.1.8 Riskien hallinta 

1.1.8.1 Sairaanhoito 

1.1.8.1.1 Riskien kartoitus  

Riskien kartoitustyö on aloitettu sairaanhoitopiirissä vuonna 2003. Riskien kartoitus on 
prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden ja/tai asiakkaiden terveydelle ja turvallisuudelle 
työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. Riskien arviointi on tehty työsuojelun, 
työterveyshuollon ja henkilökunnan yhteistyönä. Menetelmänä on lomakkeisto, johon 
henkilökunta kirjaa riskit ja niiden todennäköisyyden. Tämän jälkeen työterveyshuolto 
tekee riskien terveydellisten vaikutusten arvioinnin. Kartoitukseen sisältyy myös ehdotus 
riskin poistamisesta tai pienentämisestä. 
 
Vuonna 2007 kartoitustyö tehtiin kaikissa sairaanhoitopiirin yksiköissä. Viimeisimpänä 
yksikkönä kartoitettiin psykiatria, jonka loppuraportti annettiin elokuun 2007 aikana. 
Riskien kartoitustyön toinen kierros alkoi vuonna 2008. Jatkossa riskejä arvioidaan sään-
nöllisesti ja systemaattisesti ja riskien ennaltaehkäisy ja poistaminen on osa normaalia 
toimintatapaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä (39 §/2007) on perustettu riskien hallinnan johto-
ryhmä. Ryhmän tehtävänä on ohjata, valvoa ja kehittää sairaanhoitopiirin yleistä riskien-
hallintaa. Tehtäväkenttänä on toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden riskien hallinta (pois 
lukien potilasvahingot ja lääkevahingot). Ryhmä on aloittanut tehtävänsä ja se raportoi 
toiminnastaan sairaanhoitopiirin johtajalle. 
 
Sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä (51 §/2008) on perustettu tietoturvallisuusryhmä. 
Ryhmän tehtävänä on tietosuojavastaavan avustaminen ja osallistuminen tietoturvaan liit-
tyviin tehtäviin esim. tietoturvan ohjaaminen, tietoturvaan liittyvän päivittäisen toimin-
nan tukeminen ja kehittäminen, koulutuksen järjestäminen, havaittujen puutteiden ja on-
gelmien käsittely ja ratkaisujen ohjeistaminen sekä neuvonta tietoturva-asioissa. Ensim-
mäisinä tehtävinä on sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikan uusiminen ja tietoturvaan liit-
tyvien ohjeiden päivittäminen sekä henkilöstön tietoturva-asioihin liittyvä koulutus. 
 

1.1.8.1.2 Laadunhallinta  
 

Sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää (esim. ISO 9002 standardia 
tai ns. laatupalkintokilpailuun liittyvää itsearviointimenettelyä). Potilasvahingot ja poti-
laiden tekemät muistutukset sekä valitukset käsitellään potilasasiamiehen esityksestä joh-
tajaylilääkärin johdolla kliinisten toimialueiden johtajien kanssa. 
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Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt potilasturvallisuutta edistäviä hankkeita STM:n, 
Stakesin, Lääkäriliiton, Lääkelaitoksen sekä VTT:n linjauksien mukaisesti. Potilasturval-
lisuuden parantamisessa painopistealueina ovat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja 
lääkehoidon turvallisuus.  
 

1.1.8.2 Sosiaalipalvelut 

1.1.8.2.1 Riskien kartoitus 
 

Sosiaalipalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnat järjestävät palveluja oma-
na toimintana tai ostavat niitä sosiaalipalvelujen toimialueelta tai yksityisiltä palvelun 
tuottajilta. 
 
Toimialueen merkittävimpiä toiminnallisia riskejä ovat jäsenkuntien sitoutumisaste ja 
meneillään olevat lainsäädännön muutokset (mm. kehitysvamma- ja vammaispalvelula-
ki). 
 
Henkilöturvallisuus kohdentuu työntekijöihin ja asiakkaisiin. Työterveyshuolto on tehnyt 
laaja-alaisen riskikartoituksen vuonna 2004 (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja ergonomi-
set riskit).  
 
Läheltä piti ja väkivaltatilanteet tilastoidaan ja käsitellään määräajoin työsuojelutoimi-
kunnassa ja eettisessä toimikunnassa.   
 

1.1.8.2.2 Laadunhallinta 
 

Sosiaalipalvelujen toimialueella jatkuu Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymässä 
vuonna 2000 aloitettu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä. Sertifioituja laatukäsikirjoja 
on kahdessa yksikössä. Vuoden 2008 aikana valmistuu palvelukotien ja autetun asumisen 
laatukäsikirjat. Työhönvalmennuskeskusten laatutyö on aloitettu 2007. Laatujärjestelmäs-
sä huomioidaan riskien hallinta sisältäen mm. kartoitukset, tilastoinnit ja ohjeistuksen. 

 
HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen) ja ns. AVEKKI-koulutus on aloitettu vuonna 2003 
jatkuen edelleen. Tähän mennessä koulutettuja työntekijöitä on 97. Vuonna 2006 koko 
erityishuoltopiirin henkilöstö suoritti Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnon 
(turvakortti).  
 
Lääkehoidon turvallisuuden osalta on käytössä lääkehoitosuunnitelmat sekä lääkepoik-
keaminen tilastointi ja niiden käsittely lääkehoidon työryhmässä.  
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1.2 Strateginen suunnitelma ja sen tarkistaminen 
 

 
Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma (strategia) muodostuu sairaanhoitopiirin 
arvoista, sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksesta ja päämääristä sekä toiminta- ja talous-
suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ja selvityksistä, alueellisesta järjestämissuun-
nitelmasta ja vuotuisen talousarvion sisältämistä sitovista toiminnallisista ja taloudelli-
sista tavoitteista sekä toimialueiden toiminnallisista tavoitteista. 
 

 

1.2.1 ”Tulevaisuuden sairaanhoito ja erityishuolto Satakunnassa” 
 

Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja erityishuollon strategista suunnitelmaa valmistel-
laan/tarkistetaan sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston sekä yhteistyötoimikunnan 
yhteistyönä hallituksen vuotuisissa suunnitteluseminaareissa teemalla: ”Tulevaisuuden 
sairaanhoito ja erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirissä”.  
 
Erikoissairaanhoidossa ja erityishuollon palveluissa sekä niiden suunnittelussa korostuu 
satakuntalaisten kotona selviytyminen elinkaariajattelun mukaisesti. 
 
Suunnitelmaa koskevista muutoshankkeista informoidaan ja keskustellaan vuosittain jä-
senkuntien kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa. 
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1.3  Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät  

1.3.1   Arvot    

  
 
 
 
 
Toteutetaan 

  
- kuulemalla potilasta/asiakasta  (asiakas on:  potilas, kehitysvammainen henkilö, si-

säinen asiakas  ja kuntayhtymän jäsenkunta sekä muu yhteisö) sekä ottamalla saatu 
palaute huomioon, 

- resursoimalla toimintaa keskittymällä hoidon vaikuttavuuteen ja palvelun hyvään laa-
tuun (palvelun saatavuutta  ja palvelun hyvä  ns. tekninen laatu ja asiakaspalvelun ns. 
koettu laatu) 

- osoittamalla sairaalan potilaalle tarvittaessa vuodepaikka potilashuoneessa, 
- ja esim. noudattamalla  toimintayksiköissä hoitokutsun mukaista vastaanottoaikaa. 

 
 
 
 
 
Toteutetaan  
 
- oikeudenmukaisella kohtelulla  ja palkkauksella, 
- antamalla mahdollisuus koulutukseen myös käytännössä, 
- kuulemalla työntekijöitä ja  
- johdon jalkautumisella kentälle. 

 
 

 
 
Johtamista toteutetaan 
 
- siten, että johto /esimies ensin itse sisäistää arvot ja toimii niiden mukaisesti 
- ihmisläheisellä  ja ammattimaisella johtamisella ja  
- selkeillä ja ymmärrettävillä tavoitteilla sekä niiden seurannalla, palautteella ja palkit-

semisella.  

1.3.2 Eettiset toimintaperiaatteet, koskevat koko henkilöstöä 

           (Olivat Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän arvot vuonna 2008). 
 
Ihmisen kunnioittaminen 

 
Kaiken toiminnan lähtökohtana on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen asiakkaan kunni-
oittaminen ja hänen toiveidensa ja odotustensa kuuleminen.   

 

Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava 
hoito sekä hyvä palvelu 

Henkilökunnasta välittäminen 

Arvoja toteutetaan johtamisella. 
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Vastuullisuus 
 

Jokainen työntekijä on vastuussa sekä omasta osuudestaan yksittäisenä työntekijänä että 
yhteisiin päämääriin sitoutuneena työryhmän jäsenenä. Toiminnan eettisyys ja vastuulli-
suus ulottuu asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta työn laadusta huolehtimiseen.  

 
Yhteistyökykyisyys 

   
Työn onnistumisen kannalta keskeistä on luotettavuus, joustavuus ja yhteistyöhaluisuus 
sekä erilaisten asiakkaiden että yhteistyökumppanien kanssa.  

 
Tuloksellisuus 

 
Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelujen hyvää laatua, realistisia suunnitelmia ja lausun-
toja sekä oikein mitoitettuja toiminnan taloudellisia resursseja.  

 
Kehitysmyönteisyys 

 
Ammattitaidon ylläpito ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen mm. kouluttautumisen 
kautta on edellytys laadukkaalle työlle. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta 
myös valmius uusien palveluiden  kehittämiseen sekä uusien yhteistyösuhteiden solmimi-
seen on tärkeää.  

 

1.3.3 Toiminta-ajatus 
 

 
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaan-
hoito ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla 
tavalla.  
 

Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaali-
palvelujen tehtäviä. 
 

 Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa  edistää jäsenkuntien  
asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 
 

  

1.3.4  Päämäärät 
 

 
Erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä muut sosiaalipalvelut ovat osia kuntien järjes-
tämästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. 
 

 
 

 
Potilas- ja asiakaspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja asiakkai-
den sekä kuntien tarpeet.    
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Potilas- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avopalvelut, joilla tuetaan ja varmiste-
taan satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona selviytymistä. 
 

 

 
 
Palvelukeskukset (huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspalveluita tuottavien 
yksiköitten työtä. 
 

 
 

 
Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. 
 

 
 

 
Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuksella, ope-
tuksella ja kehittämishankkeilla. 
 

 
Päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja selvityksillä ja niitä toteutetaan vuoden 2009 
talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla.  
 

1.3.5 Kuntayhtymän tunnuslause 
 

 
Kuntayhtymän tunnuslause on 1.1.2009 alkaen ”Kumppanuudella terveyttä ja toimin-
takykyä”. 
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1.4  Toimintaperiaatteet 

 
Valtuuston hyväksymien arvojen pohjalta jatketaan toimialueilla ja vastuualueilla   
sekä vastuuyksiköissä arvokeskustelua; ”Mitä arvot työyksikköni ja itseni kannalta mer-
kitsevät?” ja teemoja käsitellään myös vuotuisissa esimiehen ja alaisen välisissä kehitys-
keskusteluissa.  
 
Hoitotakuun toteuttamista varmistetaan ja siihen sisältyvää sekä lakisääteisesti tulossa 
olevaa ns.  polikliinistä hoitotakuuta ennakoidaan vuoden 2009 talousarviolla.  
 
 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelurakennemuutosta jatketaan seuraavilla periaatteilla: 

 
 
 
- sairaanhoitopiiri keskittyy perustehtäviinsä ja kiinnittää  erityisesti huomiota potilaan 

ja asiakkaan sujuvaan hoitoketjuun. 
 
- sairaanhoitopiiri varmistaa osaltaan  satakuntalaisten kotona selviytymistä ”Koko – 

elämä –kotona –hankkeella” (KeK).  
 

- sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn työpanoksen määrän tulee vuodesta 
2009 kääntyä laskuun. Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtä-
vät, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistyminen ja kumppanuussopimukses-
sa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä 
muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus. 

 
- toiminnalliset muutokset toteutetaan sisäisillä järjestelyillä ilman henkilöstölisäyksiä, 

 
- henkilöstön vakinaistamista jatketaan ja  
 
- jäsenkuntien kanssa käydään kuntien ilmaisemalla kokoonpanolla kumppanuussopi-

mushankkeen tahto-osaneuvottelut maaliskuussa 2009. 
 

1.5  Jäsenkuntien lausunnot 

 
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 §:n mukaan: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän 
toiminnan kehittämiseksi.”  
 
Jäsenkuntien kanssa vuonna 2008 käytyjen kumppanuussopimushankkeen mukaisten tah-
to-osaneuvotteluiden mukaisesti sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaan-
hoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2009 – 2011 ja vuoden 2009 talousarviosta 
hallitukselle 31.8.2008 mennessä ja saadut lausunnot on liite nro 2. 
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1.6 Alueellinen palvelurakenneuudistus / alueellinen sairaanhoidon  järjestämissuunnitelma 

 
Sairaanhoitopiiri on käynyt jäsenkuntien kanssa kumppanuussopimushankkeen mukaiset 
tahto-osaneuvottelut maaliskuussa 2008. 
 
Neuvotteluissa alueellisen järjestämissuunnitelman piiriin kuuluvista muutoshankkeista 
on käyty 31.5.2008 mennessä toteuttamisosaneuvottelut, jotka sisältyvät sairaanhoitopii-
rin vuoden 2009 talousarvioehdotukseen 
 
 
 
 
 
-
 
e
n
s
i
h
o 
 
- ensihoidon ja sairaankuljetuksen mahdollinen kuntakohtainen sopimusperusteinen tai  

maakunnallinen järjestäminen toteutetaan nettobudjetoidulla yksiköllä 1.1.2009 lähti-
en ”Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella”,  

 
- aluetietojärjestelmän käyttöä sairaanhoitopiirissä tehostetaan sosiaalitoimen ja yksi-

tyisten toimijoiden yhteishankkeena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, 
 

- järjestetään alueellista terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutusta, jatketaan ter-
veyskeskusten keskitetyn, virka-ajan ulkopuolisen, yhteispäivystyksen (Satakunnan 
keskussairaalaan) laajentamisselvitystä, tavoiteajankohtana 1.1.2011 – 

 
- lääkinnällisen kuntoutuksen alueelliset apuvälinepalvelut pidetään sairaanhoitopiirin 

tehtävänä, konservatiivisen toimialueen taseyksikkönä, jäsenkuntien hyväksymien so-
pimusten mukaisilla periaatteilla, 
 

Ns. kiireettömän hoidon kirurgisten alueellisten kriteerien toteuttamista varmistetaan; Sa-
takunnan sairaanhoitopiirin valtuusto on 13.6.2001 asettanut tavoitteeksi valtuustokauden 
2001 – 2004 aikana keskittää päiväkirurginen toiminta Satakunnassa kahteen toimipistee-
seen; Rauman aluesairaalaan ja Satakunnan keskussairaalaan. Tavoitteena on että Porin 
kaupungin päiväkirurginen toiminta siirtyy viimeistään 1.1.2010 alkaen liikkeenluovu-
tuksena sairaanhoitopiirin toiminnaksi, 
      
- alueellinen tietohallintosuunnitelma toteutuu vuoteen 2011 mennessä. 

 

Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon sisäl-
lytetään tavoitteet: 

 
- laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2011 

mennessä 
 
- kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2011 

mennessä 
 

- apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2011 men-
nessä, 
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1.7 Organisaatio 

1.7.1 Organisaatiokaavio 

Psykiatrisen hoidon
toimialue

Liikelaitos

Toimialuejohtaja
Toimialueylihoitaja

Liikelaitoksen johtaja
Varahenkilö

Ensihoidon ja 
päivystyksen

 toimialue

JOHTOKUNTA
- jäsenet (5)

VASTUUALUEET

Infektioyksikkö
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kuvantaminen
Kliininen  fysiologia
Kliininen neurofysiologia
Lääkehuolto
Patologia

TASEYKSIKKÖ

VASTUUALUEET

Asiantuntijapalvelut
Asumis- ja kuntoutus-
  palvelut
Työ- ja päivätoiminta
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1.7.2 Terveydenhuoltolakiluonnos 1.1.2010 – 
 

Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 lukien ja Hallinto- ja Joh-
tosäännöissä 1.1.2009 lukien on otettu huomioon voimassa olevan lainsää-
dännön mukaiset seikat sekä terveydenhuoltolakiluonnoksesta (16.6.2008) 
ilmeneviä seikkoja. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä jatkaa toimintaansa sairaanhoi-
topiirinä 1.1.2009 -.  
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2. TALOUSARVIO 2009 

2.1 Ohjeet ja sitovuus 

2.1.1 Talouden kehitys 2008 – 2009 
 

EU:n komission kevään 2008 talousennusteessa talouskasvun arvioidaan hidastuvan Eu-
roopan unionissa vuoden 2007  2,8 prosentista 2 prosenttiin vuonna 2008 ja 1,8 prosent-
tiin vuonna 2009 (euroalueella vuoden 2007  2,6 %:sta  1,7 %:iin ja 1,5 %:iin).Kasvun 
hidastuminen johtuu rahoitusmarkkinoilla jatkuvasta myllerryksestä, talouskasvun mer-
kittävästä hidastumisesta Yhdysvalloissa ja hyödykkeiden huomattavista hinnankorotuk-
sista. Kaikki nämä seikat vaikuttavat maailmanlaajuisesti.  
 
Kuluttajahintainflaatio on tänä vuonna kiihtynyt Suomessa 4,7  prosenttiin, kun se vuon-
na 2007 oli 2,4 prosenttia. Tämä johtuu energian ja elintarvikkeiden huomattavista hin-
nankorotuksista. Inflaation odotetaan hidastuvan 2,5 prosenttiin vuonna 2009. Suomessa 
Etla ennustaa inflaation kasvun jäävän enemmänkin tämän vuoden ilmiöksi ja painuvan 
alle 2 prosentin vuonna 2009. 
 
BKT:n kasvu  on Suomessa ensi vuonna vain  1 – 1,8  prosentin luokkaa.  
 
Sovitut palkkaratkaisut korottavat koko kuntasektorin palkkoja ensi vuonna noin 3 pro-
senttia. Kuntaliitto arvio yksikköhintojen indeksikorotusten olevan ensi vuonna noin 3.8 
prosenttia. 
 
Kuntien verotulokasvu v. 2008 on n. 7 %. Suomen Kuntaliitto arvioi kuntien verotulo-
kasvuksi v 2009 vielä alkusyksystä n. 6,5 %, jota arviota on tarkennettu n. 3,0 %:iin ta-
louden taantumauhkan vuoksi. Satakunnassa kasvu jäänee vielä  tämän alle. 

2.1.2 Suunnitteluohje ja ehdotus 
 

Suunnitteluohje perustuu v. 2008 kumppanuusneuvotteluihin. 
 

 
Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityis-
huolto edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää.  
 
Sairaanhoito: 
 
Jäsenkuntien palvelumaksujen (palveluhinnaston mukaiset maksut, erityisvelvoitemaksut, ostopalvelut) 
muutos piiritasolla on enintään + 4,5  % verrattuna talousarvioon  2008. Lisäksi tulee käyttöön 3 %:n 
mukainen peruspääoman korko. 
 
Ehdotus on + 4,6 % (+ peruspääoman korko). 
 
Sosiaalipalvelut: 
 
Jäsenkuntien palvelumaksujen (palveluhinnaston mukaiset maksut.) muutos piiritasolla on enintään + 
4,0  % verrattuna talousarvioon  2008. Lisäksi tulee käyttöön 3 %:n mukainen peruspääoman korko. 
 
Ehdotus on raamin mukainen. 
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2.1.3 Kumppanuussopimus 
 

Kumppanuussopimusten tahto-osassa sovitut asiat on liitteenä nro 1.  

2.1.4 Talousarvion ja –suunnitelman esitystaso 

 
 
1. Toimialueet, vastuualueet ja vastuuyksiköt 

 
Sairaanhoitopiirin organisaatio ja sen suunnittelutasot ovat 
 

-   sairaanhoitopiiri 
- toimialue 
- vastuualue 
- vastuuyksikkö 

 
 
Talousarvio laaditaan alimmalla organisaatiotasolla, mutta esitetään hallitukselle ja val-
tuustolle toimialuetasolla. Liikelaitoksen ja taseyksiköiden budjetit sisältyvät kokonaista-
lousarvioon. Liikelaitoksen talousarvio esitetään erikseen.  
 
Hallintokeskus ja huoltokeskus ovat hallinnollisesti toimialueisiin verrattavia. 
 
Sosiaalipalvelut toimii toimialueen taseyksikkönä. 
 
Toimialueiden taseyksiköt ovat hallinnollisesti vastuualueisiin verrattavia. Ne  sisältävät 
sekä sairaanhoitopiirin oman että alueellisen toiminnan. 
  
Toimialueiden ja vastuualueiden käyttöön laaditaan hyväksyttyyn talousarvioon perustu-
va kustannuspaikkatasoinen käyttösuunnitelma, kun talousarvio on hyväksytty. 

2.1.5 Johtajat ja esimiehet sekä varahenkilöt 
  

 
Toimialueella ja vastuualueella on johtaja. Myös vastuuyksikköön on nimettävä esi-
mies. Johtajilla ja esimiehillä pitää olla nimetty varahenkilö 
 

 

2.1.6 Suunnitelman ja talousarvion valmistelu ja hyväksyminen 
 

Hallitus käsitteli talousarvion ja -suunnitelman 1. version 16.6.2008 ja se toimitettiin jä-
senkunnille lausunnolle 30.8.2008 mennessä.  
 
Kuntainfo pidettiin 9.9.2008. 
 
Hallitus käsitteli ehdotuksen vuoden 2009 talousarvioksi kokouksessaan 27.10.2008.  
 
Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet kokoukses-
saan  12.11.2008.  
 
Palveluhinnaston yksikköhinnoista päättää hallitus 15.12.2008.   
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2.1.7 Määrärahat ja tuloarviot 
 
Henkilöstö 
 
Sairaanhoitopiirin henkilöstön vakinaistamista jatketaan. 

 
Menot 
 
Palkat 

  
Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin pe-
rusmiehityksen osalta. Palkkamäärärahoihin on arvioitu nousevan voimassa olevien vir-
ka- ja työehtosopimusten vaikutuksesta vuosi- ja kuntayhtymätasolla n. 3,4 %:n korotus  
vuoden 2008 talousarvion mukaisesta palkkatasosta. Korotus ei sisällä ns. Tehyn sopi-
muksen n. 0,6 Me:n palkkakustannusvaikutusta, joka puuttuu myös vuoden 2008 talous-
arviosta. Korotus ei sisällä myöskään mahdollisia toiminnallisia muutoksia vaan ainoas-
taan sopimusten mukaiset yleis- ja järjestelyeräkorotukset. Ammattiryhmittäin työ- ja 
virkaehtosopimusten mukaiset korotukset ovat: 
 
• lääkärit    +3,5 % 
• sairaanhoitajat ja vastaavat   +3,3 % 
• laitoshuoltajat   +3,3 % 
• toimistohenkilöstö   +3,3 % 
• perushoitajat, lääke- ja välinehuolto  +3,5 % 
• yhtymähallinto, tietopalvelut, ruokapalvelut +3,0 % 
• materiaali-, tekn. ja kiint.- ja siivouspalvelut +3,1 %    
 
Henkilöstösivukulut on laskettu 29,7 %:n sairaanhoidossa ja erityishuollossa 24,5 %:n 
mukaan. 
  
Toimialueilla on budjetoitu henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen määrära-
havaraus suuruudeltaan vähintään 0,9 % toimialueen palkka- ja henkilösivukuluista 2008 
laskettuna. 
 
 V. 2006 aloitettu alueellinen yhteishankinta laajenee. Tarvikemäärärahat on pääosin   
budjetoitu sairaanhoidossa piiritasolla edelleen vuoden 2007 tasolla (ERVA-
hankintasäästöt). Lääkkeet budjetoidaan vuoden 2008 tasoon  (ERVA-hankintasäästöt). 
Lääkkeet budjetoidaan kokonaan ulkoiseksi menoksi liikelaitoksen apteekille, josta ne 
sopimusten mukaisesti myydään yksiköille.   
 
Vaativan erityistason ostopalveluihin on varattu ao. toimialueille yhteensä  18,7 Me (ti-
linpäätös 2007 18,2 Me asiakashyvityksen jälkeen ja talousarvio 2008 18,4 Me).  
 
Poistojen määrä on 9,3 Me ja ne kasvavat  + 2,2 % / 0,2 Me vuodesta 2008  
 
Potilasvakuutusmaksuun on varattu 1,2 Me (vuonna 2008  1,1  Me), joka kannetaan eri-
tyisvelvoitemaksuosuutena. 
 
 



 

 27

Tuotot 
 
Maksutuottoihin on arvioitu suoritemäärien mukaisesti avo- ja vuodeosastohoidon asia-
kasmaksut 1.8.2008 voimaan tulevien asiakasmaksujen enimmäismäärien mukaan (halli-
tus 26.5.2008). 
 

2.1.8 Palveluhinnasto 
 

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen 
suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksik-
köön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheutta-
misperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 
 
Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman alijäämää. 
 

2.1.8.1 Ulkoinen hinnoittelu 
 

Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Konserva-
tiivisen ja operatiivisen toimialueen vuodeosastohoidon ja operatiivisen toimialueen päi-
väkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg-ryhmien mukainen tuotteistus.  

 
Hintoihin sisältyvät 1.1.2009 toimintansa aloittavan kuntayhtymän liikelaitoksen tuotta-
mien sisäisten palveluiden (sisäiset) kustannukset. 
 
Erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaiset hinnat ovat sairaalasta riippumatta samat. 
 

2.1.8.2 Sisäinen hinnoittelu 
 

Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisältyvät käyttösuunnitelmaan ja huomioidaan palve-
luhinnastossa. 
 
Vuonna 2009 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialu-
eiden yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan pääosin talousarvion palkkojen 
suhteessa. 
 
Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään 
talousarvion suuruiset. 
 
Taseyksiköiden ja liikelaitoksen sisäinen myynti ja ostot sovitaan ja myynti yhteensä kir-
jataan talousarvioon sitovaksi eräksi.  
 
Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat tuotekohtai-
set hinnastot 31.12.2008 mennessä, jotka vahvistaa ao. tulosalueen johtaja. 
 
Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen ns. virka-ajan ja ns. päivys-
tysajan tutkimuspalvelut.  
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2.1.8.3 Ostopalvelut 
 

Ostopalveluina potilaille hankitut erikoissairaanhoidon ja vaativan erityistason ostopalve-
lut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hin-
nalla. 
  
Erityistason ostopalvelut budjetoidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannus-
paikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti.  
 
Erityistason ostopalveluista ao. toimialueen johtajalla on raportointivelvoite johtajayli-
lääkärille em. perusteilla neljä kertaa / vuosi. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan siitä pi-
tää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. 
 

2.1.8.4 Erityisvelvoitemaksut 

  
Erityisvelvoitemaksut ovat vuoden 2009 talousarvion mukaan yhteensä noin 2,626 Me 
(vuonna 2008  2,286 Me)  ja jakaantuvat:  
 
Liikelaitos: 
  
- ruumiinavaukset   217.000 euroa (ta  2008  217.000  e) 
- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy ja infektiotaudit 241.000 euroa (ta 2008 160.000 e) 
- laadunvarmennus  30.000 euroa   (ta 2008  30.000 e) 

 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: 
 
- sairaankuljetukset potilassiirtokuljetukset 61.000  euroa (ta 2008  45.400   e)  
- ensihoito 140.000 euroa (ta 2008  100.000 e )  

 
 
Konservatiivisen hoidon toimialue:  
  
- erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus (50 % kustannuksista)   228.000 

euroa (ta 2008 148.700 e) 
- sairaankuljetukset 294.100 (ta 2008  233.300 e) 

 
 
Operatiivisen hoidon toimialue: 
 
- sairaankuljetukset 132.000  euroa (ta 2008 178.100 e) 
- kuntoutusohjaus 70.000 euroa 

 
 
Psykiatrisen hoidon toimialue: 
 
- sairaankuljetukset 45.400 euroa (ta 2008 37.000 e) 
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Hallintokeskus: 
 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1,2 Me (ta 2008 1,1 Me) 
- osuus Myrkytystietokeskuksen ja Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan  
- toiminnan rahoituksesta 37.000 euroa  (ta 2008   37.000 e) 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin osuus Suomen Kuntaliittoon perustettavan  

hanketoimiston (sähköinen potilaskertomus ym.) kustannuksiin 8.600 /vuosi vuosina  
2009 – 2011  

 
Sairaanhoidon erityisvelvoitemaksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta lopullisina tilinpää-
töksen sisältämien kulujen mukaisesti asukasluvun mukaisessa suhteessa. 

 
 Asukasluku 31.12.2007 oli  226.756, joten erityisvelvoitemaksu / asukas on  n. 11,57 

euroa. (vuonna 2008 10,04 euroa/asukas).  
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2.1.9 Toiminnalliset muutokset vuoden 2009 talousarviossa  
 

Sairaanhoito: 
 

1. Kumppanuussopimuksen mukaiset muutoshankkeet: 
 

- Valmistellaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa selvitys 28.2.2009 mennessä      
virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen toteuttamisesta 1.1.2011 alkaen 
kuntayhtymän järjestämänä Satakunnan keskussairaalassa 
 

- Terveyskeskusten yhteispäivystyksen Satakunnan keskussairaalassa vaatimasta sai-
raanhoitopiirin henkilökunnasta (1,5 sairaanhoitajaa) ostopalveluna. 
 

- Porin kaupungin laboratoriotoiminta ja henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksena kun-
tayhtymän liikelaitoksen toiminnaksi 1.1.2009 –  
 

- Logistiikkakeskus toimii vuokratiloissa taseyksikkönä 1.1.2010 - 
 
2.  Sisäiset muutoshankkeet: 
 
2.1. Sairaanhoito ja muut 

 
- Käynnistetään sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminta 1.1.2009 lähtien (apteekki, 

laboratorio, kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, kliininen fysiologia, patologia 
ja infektiotaudit). 

 
- Vuonna 2009 toimintansa aloittavan 2. sädehoitolaitteen vaatima henkilöstöresurssi 

(noin 9 vakanssia) järjestetään sairaanhoitopiirin sisäisin siirroin. 
    

- Laaditaan selvitys 28.2.2009 mennessä tekonivelkirurgian ja välinehuollon keskittä-
misestä Satakunnan keskussairaalaan. 

 
- Suunnitellaan sairaanhoitopiirin ja henkilöstö- ja laskentakeskuksen toiminta palve-

lukeskuksena 1.1.2010 lukien 28.2.2009 mennessä. 
 

- Laaditaan suunnitelma sairaanhoitopiirin potilashallintojärjestelmän uudistamisesta, 
jossa kiinnitetään erityisesti huomiota toimintaprosessien kehittämiseen 28.2.2009  
mennessä 

 
- Ensihoidon ja päivystyksen hankkeen (K0 –hanke) sisältämän valvontayksikön vaa-

tima henkilöstöresurssi (n. 13 vakanssia) toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti 
sisäisin siirroin.  

 
- Rauman aluesairaalan tilojen yhteiskäyttöä suunnitellaan Rauman kaupungin kanssa. 

 
- Satalinnan sairaalan kuntoutustoiminnan järjestelyt: 

 
o apuvälinetoiminta siirtyy Satalinnan sairaalasta Satakunnan keskussairaalan ti-

loihin vuoden 2010 aikana 
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o vuodeosastotoiminta siirtyy Satalinnan sairaalasta Satakunnan keskussairaa-

laan ilman uudisrakentamista vuoden 2011 loppuun mennessä ja 
o ns. viikkokuntoutustoiminta jatkuu Satalinnan sairaalassa vähintään 

31.12.2012 asti. 
  

- Jatketaan psykiatrian toimintojen kehittämisselvitystä lasten ja nuorten psykiatrian 
osalta. 

 
- Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan ja erityishuollon palveluita tuote-

taan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille kunnille ja Puolustusvoimille.   
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2.2. Sosiaalipalvelut:  

 
1. Kumppanuussopimuksen mukaiset muutoshankkeet: 

 
- Aloitetaan Kokemäelle ja Eurajoelle suunniteltujen autettujen asuntoloiden 

suunnittelu 
 
2. Sisäiset muutoshankkeet: 

 
- Tukipalvelujen siirtäminen sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen ja hallinto-

keskukseen 1.1.2009 –  
 

3. Muut hankkeet 
   
 Laitoshoito 

 
- Valtuuston (13.12.2006/133 § ) vahvistaman kehittämissuunnitelman mukainen 

toiminta 
 

- Antinkartanon tilojen sopeuttaminen käyttöasteeseen 
o pitkäaikainen laitosasuminen vähenee noin 15 asukkaalla 
o kuntoutustoiminnan laajeneminen kysyntää vastaavaksi 

  
Asumispalvelut 

 
- 15 -paikkaisen (12 +3) autetun asuntolan valmistuminen Ulvilan Nahkuriin 

maalis-huhtikuussa 2009 
o henkilöstöjärjestelyt pääosin sisäisin siirroin ja tarvittaessa ulkoinen rek-

rytointi 
 

- Kokemäelle autetun asuntolan suunnittelun aloittaminen 
 

- asumispalvelujen yhteydessä olevan kouluikäisten kehitysvammaisten iltapäivä-
hoidon laajentaminen Ulvilassa ja Pohjois-Satakunnassa. 

 
Selvitykset 

 
- Kuntien kanssa vuonna 2008 aloitettujen neuvottelujen jatkaminen asumis- ja kuntou-

tuspalvelujen m asiantuntijapalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan  organisoimiseksi 
yhteistoiminta-alueilla 
 

- Asiakastyön uudet yhteistoimintamallit –hankkeen painopisteet  
o konkreettiset toimintaohjeet 
o osaamisen vaihto 
o uudet toimintamallit ja niiden käyttöönotto 
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2.1.10 Peruspääoman korko 
 

Talousarvio on laadittu siten, että jäsenkuntien peruspääomaosuuksille maksetaan perus-
sopimuksen mukaan  3 %:n mukainen peruspääoman korko. 
 

2.1.11 Tilivelvolliset 
 

Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaan-
hoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2009 ovat 
 
- yhtymähallituksen jäsenet 
- sairaanhoitopiirin johtaja 
- johtajaylilääkäri 
- hallintoylihoitaja 
- toimialuejohtajat 
- toimialueylihoitajat 
- liikelaitoksen johtaja  
- talousjohtaja 
- henkilöstöjohtaja/palkka-asiamies 
- vastuualueiden johtajat  (sis. taseyksiköt) 

 
Tilivelvollinen vastaa toimialueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu-
tumisesta voimassa olevan lainsäädännön, sairaanhoitopiirin ohjeiden ja valtuuston pää-
tösten mukaisesti. Tilivelvollinen on viimekädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perus-
teella alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on tilivelvollinen teke-
mistään päätöksistä sijaisuusaikana. 
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2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 
Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset ta-
voitteet seuraavista viidestä näkökulmasta: 
 
Kukin toimialue määrittelee lisäksi omat tarvittavat esim. toiminnalliset laadulliset talou-
delliset tavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuuyksikkötasolle.  Tavoit-
teiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. 
 
Nämä esitellään piirin johtoryhmässä erikseen.  

 
 
1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
 mittauskerrat 

Sairaanhoidon päivystys-
palvelut järjestetään ja tuo-
tetaan huomioiden potilai-
den tarpeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päivystyksen ja ensi-
hoidon toimialue: 
 
A- luokka = hätätila 
 
 
B-luokka = kiireelli-
nen, potilaat joilla on 
uhkaava hengenvaara 
tai kudosvaurioriski 
 
C-luokka = muu kii-
reellinen 
 
D-luokka = kiireetön 
  
 
 
E-luokka= ei päivys-
tyspotilas 
 

 
 
 
Välitön hoidon aloittaminen  
(< min) 
 
Alle 10 min aloitettava hoito 
 
 
 
 
Alle 60 min aloitettava hoito 
  
 
Alle 120 min aloitettava 
hoito 
 
 
Kyseessä ei ole sairauden 
suhteen päivystystapaus 
 

Koskee SatKs:n 
päivystyspotilaita 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 31.12.2009 
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Liikelaitos 
 
1. Kuvantamispalvelut jär-
jestetään ja tuotetaan huo-
mioiden potilaiden ja klii-
nisten yksiköiden tarpeet 

 
 
Poliklinikan päivys-
tyspotilaat  
 
 
Ajanvarauspotilaat  
 

 
 
A+ B  < 1 tunti 
C        < 2 tuntia 
D        < 3 tuntia 
 
≤ 2 kuukautta 
 
 

 
 
1 -  4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 
31.12.2009 
 

2. Alueellinen palvelutuo-
tanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaan-
hoitopiirin alueella on alueel-
listettu liikelaitokselle  
31.12.2011 mennessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaan-
hoitopiirin alueella on alueel-
listettu liikelaitokselle  
31.12.2011 mennessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellis-
tettu liikelaitokselle 
31.12.2011 mennessä 
 

31.12.2011 

 
 
2. PROSESSIEN SUJUVUUS 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Mittaus ja  
mittauskerrat 

Erikoissairaanhoito on osa 
kuntien järjestämää, hyvin 
toimivaa palvelukokonai-
suutta 

Potilaan hoitotiedot (poliklinikka ja vuodeosastohoi-
to) saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 3 
vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä 

1.1. - 
31.12.2009 

 
3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Mittaus ja 
mittauskerrat 

Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään 
työn vaativuutta vastaa-
vaksi 
 

Kaikki toimialueet ja liikelaitos: 
 
Kehityskeskustelut käydään ≥  80 %:sti (vakituinen ja yli 
6 kk palveluksessa ollut henkilöstö  
 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seura-
taan toteutuneina koulutuspäivinä 

 
 
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. 
- 31.12.2009 
 
1.1. -
31.12.2009 
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4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

Potilaiden ja asiakkaiden 
korkeatasoista hoitoa 
tuetaan tutkimuksella, 
opetuksella ja kehittä-
mishankkeilla 

 
Yhtymähallinto: 
 
Kehittämishankkeiden hyödyntämi-
nen 

Valmistuneiden 
projektien käyt-
töönotto 

1.1. - 
31.12.2009 

 
 
 
5. TALOUS 
 
Tavoitteet Mittarit 

 
 

Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Toiminta on vaikuttavaa 
ja tuottavaa sekä talou-
dellista  
 
Käytössä on asetettuja 
toiminnallisia tavoitteita 
vastaavat voimavarat 

Sairaanhoitopiiri (ja toimialueet, 
huolto- ja hallintokeskus)* 
 
Käyttötalouden menomääräraha 
 
 
 
 
Investointitalouden menomääräraha; 
sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yh-
teensä 

 
 
 
Määräraha riittää 
 
 
 
 
Määräraha riittää 

 
 
 
kuukausittain,  
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 
31.12.2009 
 
31.12.2009 

 Sairaanhoitopiiri ja sosiaalipalvelu-
jen taseyksikkö 
Tilikauden tulos 

 
Vähintään  ± 0 
euroa 

 
31.12.2009 

 Nettobudjetoitu yksikkö (yhtymähal-
linto/kehittäminen) 
 

Omarahoitusosuus 
riittää 

31.12.2009 

Tavoitteet Mittarit  Mittaus ja mit-
tauskerrat 
 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos 
 
Liikelaitoksen tilikauden tulos on 
≥0,1 Me  
 
Liikelaitos maksaa kuntayhtymän 
siihen sijoittamalle peruspääomalle 
3 %:n mukaisen koron. 

 

  
 
31.12.2009 
 
 
31.12.2009 
 

 
  
*sitovuus hallitukseen ilman sisäisiä eriä 
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2.3 Talousarvion sitovuustasot 
 

1. Hallituksen sitovuustaso valtuustoon nähden 
 

Sairaanhoitopiirin hallituksen vastuulla valtuustoon nähden on  
  

- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos 
- käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitok-

sen ja taseyksiköiden menomäärärahoilla ja  yhtymähallinnon kehittämistoiminnan 
nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus.  

- sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen investointimäärärahojen yhteismäärän riittävyys. 
 

2. Toimialueiden (pl. sosiaalipalvelut) sitovuustaso hallitukseen nähden 
 
Toimialueen vastuulla hallitukseen nähden on 
 

- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitoksel-
ta. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä taseyksiköiden menomääräraha-
osuutta. 

 
Hallintokeskuksen kehittämistoiminnan vastuualue on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön 
menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta 
saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poik-
keavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. 
 

3. Taseyksikön vastuulla hallitukseen nähden on 
 
- taseyksikön tilikauden tulos. 

 
4. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla hallitukseen nähden on 
 
- liikelaitoksen tilikauden tulos 

 
 Hallitus päättää taseyksiköiden (pl. sosiaalipalvelujen taseyksikkö) tilikauden tuloksen 

salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asi-
akkaille tilikauden ostojen suhteessa. 

 
 Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja 

se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 
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TALOUSARVION SITOVUUSTASOT

Tuloslaskelmaosa V. 2009 Valtuusto Hallitus Johtokunta
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos >100000
Liikelaitoksen tilikauden  tulos >100000 >100000
Apuvälinetoiminnan taseyksikön tilikauden tulos 0
Sosiaalipalvelujen taseyksikön tilikauden tulos 0
Tietopalvelujen taseyksikön tilikauden tulos 0

Käyttötalousosa
Ulkoiset toimintakulut yhteensä 247 536 400
Korko- ja rahoituskulut 3 080 500
Taseyksiköiden ja liikelaitoksen toimintakulut -67 332 100
Nettoyksiköiden ulkopuolinen rahoitus -1 250 000

Kulut 2 585 000
Ulkopuolinen rahoitus -1 250 000
Omarahoitusosuus 1 335 000

Käyttötalous yhteensä 182 034 800 182 034 800

Ostot liikelaitokselta yhteensä 0 *
Sitovat käyttötalouden määrärahat yhteensä 182 034 800 182 034 800

Investointiosa
Sairaanhoitopiiri pl sosiaalipalvelut 11 500 000
Sosiaalipalvelut 850 000
Sairaanhoitopiirin investoinnit yhteensä 12 350 000 12 350 000

*Toimialueiden ostot liikelaitokselta ovat osa sitovia määrärahoja  ja ne esitetään käyttösuunnitelmissa.
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2.4 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet 

2.4.1 Ensihoidon – ja päivystyksen toimialue 
 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen tavoitteena on tarjota ensihoito- ja päivystyspal-
veluita tarvitseville potilaille sujuva ja  hyvä palvelu sekä vaikuttava hoito.  
 
V. 2008–2010 aikana toteutetaan K0 alueen (alueellisen päivystystoiminnan ja kiireelli-
sen erikoissairaanhoidon) rakentamishanke ja toiminta sopeutetaan rakennusvaiheen häi-
riötekijöihin, kuten mm. tarkkailuosaston siirtyminen etäälle muusta päivystystoiminnas-
ta.  
 
Samanaikaisesti suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan tuotantokäyttöön viimeistään v. 
2011 alusta lähtien uusia moniammatillisia toimintamalleja ja –tapoja. Näihin kuuluu 
mm. perusterveydenhuollon kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet kuten hoidon tarpeen ja 
kiireellisyyden arviointihanke, potilaan kotiuttamista tukevat hankkeet sekä selviämishoi-
toyksikköhanke. Toimialueella määritellään potilaan hoitoprosessit yhdessä eri toimijoi-
den kanssa.   
 
Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työvoiman resursointi kysynnän mukaan 
ovat toimialueen menestystekijöitä.  
 
Toimialue varautuu jatkamaan ensihoidon kehittämishankkeen tulosten jalkauttamista ja 
samalla toimialue varautuu terveydenhoitolain myötä tulevien velvoitteiden täyttämiseen, 
kuten ensihoitopalvelun ohjaus- ja valvonta. 
 
Ensihoito- ja päivystystoimialue on mukana Suomessa meneillään olevissa useissa  muu-
tos- ja kehittämishankkeissa.  
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2.4.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 
 
Vuonna 2009 toteutuvat toiminnan muutokset: 
 

-  Vastuualueiden, vastuuyksikköjen ja kustannuspaikkojen ryhmitys muuttuu 
-  Uusien virkojen/toimien vakanssit etsitään oman toimialueen  sisältä toimintoja ra-

tionalisoimalla 
-  Hallinto: tutkimus- ja kehittämistoimintaan palkataan hoitotyön kliininen opettaja 

(uusi toimi)  
-  Apuvälinetaseyksikkö: Tikoteekki -toimintaan (vaikeavammaisten kommunikaation 

tukeminen tietotekniikan keinoin) perustetaan suunnittelijan, sekä puhe- ja toiminta-
terapeutin toimet, joista kustakin otetaan käyttöön aluksi 50 % työpanos  

 
Sisätautien vastuualue:  

- geriatrian ja reumatologian toiminnat siirtyvät sisätautien vastuualueelle, toimintaa 
jatketaan ao. ylilääkärien johdolla. 

- kolme ravitsemusterapeuttia (yksi uusi toimi) siirtyy sisätautien vastuualueelle 
- sydäntoimenpideyksikkö ja sydänvalvontaosasto valmistautuvat yhdistymään uudeksi 

sydänyksiköksi K0 -toimitilojen valmistuessa vuoden 2010 alussa  
 

Syöpätautien vastuualue:  
- sädehoitoyksikköön hankitaan uusi sädehoitolaitteisto (leasing -menettely) 
- sädehoitotoiminta laajenee syksyllä 2009: 

o uusia potilasryhmiä siirtyy yliopistosairaalasta keskussairaalan vastuulle  
o otetaan käyttöön uusia hoitomuotoja (täsmä- ja yhdistelmähoidot)  
o keskussairaalassa toteutuu vuositasolla 11 000 (+ 50 %) sädehoitokertaa  

- toiminta syöpätautien poliklinikalla vilkastuu: 
o solunsalpaajahoitojen määrä kasvaa vuositasolla 20 %  
o poliklinikkakäyntien määrä kasvaa vuositasolla 15 % 

- henkilöstö kasvaa lisääntyvän työmäärän mukaisesti: vastuualueelle resursoidaan 1 
erikoislääkärin, ½ sairaalafyysikon, 2 röntgenhoitajan, 2 sairaanhoitajan, 1 kuntou-
tusohjaajan ja 1 osastonsihteerin työpanos, viran- ja toimenhaltijoita varten tarvitaan 
yhteensä 9 uutta vakanssia 

 
Toiminnan muutokset vuosina 2010 - 2011  
 

Apuvälinetaseyksikkö: toiminta siirtyy Satalinnasta Poriin, keskussairaalan tiloihin 
 
Fysiatrian/kuntoutuksen vastuualue:  
- osastokuntoutus siirtyy Satalinnasta keskussairaalaan perustettavalle akuuttikuntou-

tusosastolle, päivä- ja jaksokuntoutustoiminta jatkuu Satalinnassa   
 
Lastentautien vastuualue:  
- L-talon peruskorjaus suunnitellaan v 2010 ja toteutetaan vuosina 2011-2012 
- varaudutaan toimimaan väistötiloissa L-talon peruskorjauksen ajan 
 
Sisätautien vastuualue:  
- sydänyksikkö aloittaa toimintansa uusituissa K0 -alueen tiloissa 
-  ensisijainen vastuu tehohoito- ja tehovalvontapotilaista siirtyy sisätautilääkäreiltä te-

ho-osaston lääkäreille, minkä jälkeen sisätautien ja muiden erikoisalojen lääkärit 
toimivat teho-osastolla konsultoivan lääkärin roolissa 
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2.4.3 Operatiivisen hoidon toimialue 
 

 Operatiivisen hoidon  toimialueen tärkein tehtävä on vastata erikoisalojensa päivystyk-
sestä, kiireellistä ja hoitotakuulainsäädännön mukaisesta ei-kiireellisestä hoidosta. Toi-
mintaa kehitetään avohoitopainotteiseksi lisäämällä polikliinista hoitoa ja päiväkirurgiaa 
sekä lyhentämällä edelleen vuodeosastojen hoitojaksojen pituutta (mm. Leiko-toiminta). 
Päiväkirurgian toiminnan tavoitteena on 58 % osuus kaikista suunnitelluista leikkauksista 
sairaanhoitopiirin alueella sisältäen Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgian (aiemmin 55 
%). 

 
Vuoden 2009 talousarviossa ei ole aiempaan olennaisia muutoksia, uusia toimia tai vir-
koja ei ole budjetoitu. Anestesia ja leikkausosaston tarvikemäärärahoja on tarkistettu pa-
remmin käyttöä vastaavaksi. Ostopalvelumäärärahoja on lisätty mm. hammas-, suu- ja 
leukasairauksien ja korvatautien vastuualueilla. 
 
Sairaanhoidon palveluista operatiiviselle toimialueelle siirtyvät 2009 leikkaus ja anestesia 
vastuualueeseen välinehuolto ja hallintoon sosiaalityöntekijät.  

 
 Suurin toiminnallinen muutos on ns. Leiko-toiminnan aloittaminen (leikkaukseen kotoa). 

Täydessä laajuudessaan Leiko-yksikön kautta leikkausosastolle menee 5-10 potilasta päi-
vittäin. Leiko-hankkeen yhteydessä koko leikkausprosessia tarkastellaan uudella tavalla. 
Leiko-yksikkö toimii leikkaus ja anestesia vastuualueella. Rauman aluesairaalassa vas-
taava toiminta järjestetään päiväkirurgian yhteyteen vuodeosaston tiloihin. 

  
Tehohoidossa v. 2008 valmisteltu tietojärjestelmä otetaan täyteen tuotantokäyttöön. Vuo-
sina 2010 - 11 varaudutaan K0-hankkeen vaatimiin henkilöstö ja välineistö tarpeisiin. 

 
Leikkaus ja anestesia vastuualueen tietojärjestelmän suunnittelu aloitetaan ja hankkeen 
toteuttamisessa tähdätään alkavan vuosikymmenen alkuun. 
Välinehuollon vastuuyksikön toiminnan keskittämisestä Satakunnan keskussairaalan teh-
dään selvitys suunnittelukaudella. 
 
Kirurgian vastuualueella laihdutusleikkausten lisääntyvä kysyntä ja sen järjestäminen on 
suuri haaste. Ortopedisten poliklinikkajonojen lyhentämishanketta jatketaan.  
Käynnistetään neuvottelut, joiden tarkoituksena on Porin kaupunginsairaalan päiväkirur-
gisen leikkaustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirin toi-
minnaksi. 
 

 Silmätautien vastuualueella lisätään hoitotakuulainsäädännön mukaisia poliklinikkakäyn-
tejä, osin hoitajapoliklinikkana. Silmän takaosakirurgiaa tehdään aiempaa enemmän 
omana toimintana ostopalvelujen sijaan. Kaihileikkauksiin otetaan potilaita suoraan sil-
mälääkärien tekemien lähetteiden perusteella. 

 
 Korvatautien vastuualueella kuulokojeisiin ja kuulohuoltopalveluiden ostoon varattua 

määrärahaa on lisätty. Suunnittelukauden aikana kuulonhuollon kysyntä lisääntyy ja sii-
hen tarvitaan lisäresurssia joko omana toimintana tai ostopalveluina.  

 
 Naistentautien ja synnytysten vastuualueella osa päiväkirurgisista kohdun tähystyksistä 

tehdään polikliinisina toimenpiteinä. Lysy -toimintaa (lyhytjälkihoitoinen synnytys) lisä-
tään ja tavoitteena suunnittelukaudella on nostaa sen osuus synnyttäneistä 30 %:iin. 
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 Raumalla suunnittelukauden tärkein hanke on aluesairaalan tulevaisuuden toiminnan 
suunnittelu. Sairaanhoitopiirin pidemmän aikavälin tavoitteena on järjestää keskussairaa-
laan kirurgian erikoisalalle ns. pehmytosa ja ortopedinen päivystys. Tämä edellyttää orto-
pedimäärän lisäystä Porissa ja voidaan toteuttaa mm. keskittämällä proteesikirurgia kes-
kussairaalan tiloihin yleisen valtakunnallisen suuntauksen mukaan.  

 
Suunnittelukaudella toiminnallisia muutoksia voivat aiheuttaa mahdolliset hoitotakuu-
lainsäädännön muutokset, ns. polikliininen hoitotakuu ja terveydenhuoltolaki. 
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2.4.4 Psykiatrisen hoidon toimialue 
 

Psykiatrian kokonaisselvitystyöryhmän työskentelyä on jatkettu ja sen pohjalta tullaan ai-
kuispsykiatrian toiminnallisia muutoksia jatkamaan. Merkittävin muutos on aikuispsy-
kiatrian jakaminen laitos- ja avohoidon vastuualueisiin. Avohoidon vastuuyksiköt raken-
tuvat nykyisten mielenterveyskeskusten pohjalle.  Edellä mainittu samoin kuin Rauman 
aluesairaalan saneeraussuunnitelmien valmistuminen ja avohoidon kehittämiseen liittyvät 
keskustelut kuntien kanssa vaikuttavat jatkossa avohoidon toimintoihin. Raumalla tavoi-
tellaan vuokratiloissa olevien hajasijoitettujen toimintojen sijoittumista Rauman aluesai-
raalan tiloihin. Pidemmällä tähtäimellä on valmistauduttava psykiatrisen akuuttihoidon 
vahvistamiseen Porissa somaattisen sairaalan yhteydessä. Psykiatrian erikoislääkäripula 
on erityisesti avohoidossa vaikeutunut eikä nopeita ratkaisuja tilanteen muuttamiseksi ole 
edelleenkään nähtävissä. 

 
Psykiatrisen hoidon toimialueella on sekä laitos- että avohoidon palveluiden kysyntä jat-
kanut edelleen kasvuaan. Laitoshoitoon tulleiden potilaiden ongelmat ovat monimutkais-
tuneet ja vaikeutuneet, lisääntyneen alkoholinkulutuksen vaikutus on ollut merkittävä.  
 
Lastenpsykiatriassa akuuttihoidot ja kriisihoidot ovat huomattavasti lisääntyneet. Toimin-
tojen muutokset, joilla tähän lisääntyneeseen hoitotarpeeseen on vastattu tulevat jatku-
maan samoin kuin Silta -työryhmä, jossa hoidetaan lastensuojelulaitoksiin sijoitettuja 
lapsia. Lasten psykoterapioiden ostoon on varattu 150 000 e. 
 
Nuorisopsykiatrian osastojen ylikuormitus on ollut jatkuvaa ja ajoittain lähes kestämätön-
tä. Porissa sijaitsevan nuorisopsykiatrian vuodeosaston ja poliklinikan tilanahtaus vaike-
uttaa toimintojen kehittämistä ja käytännön toimintaa ja aiheuttaa myös  työsuojelullisen 
ongelman. Tilojen saneerausta ja laajentamista esitetään tulevaan investointiohjelmaan. 
Silta -työryhmä lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen nuorten hoitoon on käynnistynyt. 
Psykoterapia ostopalvelutarpeen on arvioitu olevan 20 000 e/v.  

 
Kuntien päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien tekeminen jatkuu edelleen. Toimeksi-
hankkeena, jolle lääninhallitus on myöntänyt 150 000 e rahoitusta vuoden 2009 loppuun 
asti. Syksyllä 2008 käynnistyy vuodelle 2009 jatkuva kognitiivisen terapian koulutus, jo-
ka toteutuu yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. 
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2.4.5 Sosiaalipalvelujen toimialue  
 
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä fuusioituu jäsenkuntien päätöksellä Satakun-
nan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 1.1.2009. Vuoden 2009 talousarvion laadintapro-
sessi on ollut muodostuvalle sosiaalipalvelujen toimialueelle ensimmäinen laatuaan vuo-
sikymmeniä kestäneen itsenäisen talousarviovastuun jälkeen. Muutos vaati oman sopeu-
tumisensa.  
 
Kehitysvammahuollon osalta pyritään selkiinnyttämään työnjakoa kuntayhtymän, jäsen-
kuntien ja muodostumassa olevien Puitelain 5 §:n tarkoittamien yhteistoiminta- alueiden 
kesken. Selvitystyö tulee jatkumaan ainakin koko vuoden 2009. Käsitykset työnjaosta 
maakunnan eri osa-alueilla ovat vaihtelevia.   
 
Kuntayhtymän ylläpitämät työhönvalmennuskeskukset pyritään siirtämään 1.1.2011 si-
jaintipaikkakuntien tai yhteistoiminta-alueiden ylläpidettäviksi.  
 
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto on vuonna 2004 hyväksynyt An-
tinkartanon palvelukoteja koskevan kehittämisstrategian. Sen mukaisesti pyritään voi-
makkaasti supistamaan palvelukodeissa tapahtuvaa pitkäaikaisasumista ja lisäämään 
merkittävästi lyhytaikaista kuntoutustoimintaa. Pitkäaikaisen asumisen supistuminen on 
juuttumassa paikoilleen lupaavan alun jälkeen vaihtoehtoisten asumispalveluiden vähäi-
syydestä johtuen. Tämä puolestaan on muodostumassa jarruksi kuntoutustoiminnan kehi-
tykselle.  
 
Pitkäaikaisasumisen supistaminen edellyttää ponnistuksia vaihtoehtoisten asumispalvelu-
jen lisäämiseksi niin sairaanhoitopiirille kuin jäsenkunnillekin. Kuntayhtymän tehtävänä 
on jatkossa edistää vaikeavammaisen asumispalvelujen kehittymistä Satakunnassa. Kaksi 
konkreettista asuntolahanketta tullaan jättämään Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus 
ARA:n käsittelyyn marraskuussa 2008. Kevyempien asumispalveluiden tulisi olla jatkos-
sa entistä selkeämmin jäsenkuntien vastuulla.   
 
Tukipalvelujen sisäisen laskutuksen ja hallinnon vyörytyserien jäsentymättömyys muu-
tosvaiheessa on vaikeuttanut sosiaalipalvelujen talousarvion laadintaa ja palveluhintojen 
määrittelyä. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on viime kädessä ollut se etteivät so-
siaalipalvelujen kyseiset kustannukset nouse itsenäisenä toimineen kuntayhtymän tasosta.  

      
Erityishuoltopiirin toiminnasta siirretään Satakunnan työklinikan toiminta ja muille kuin 
jäsenkunnille myytävät työhönvalmennuspalvelut ja erilainen työhallintoon liittyvä kou-
lutustoiminta jo 1.11.2008 kuntayhtymän tytäryhtiölle, sosiaalinen yritys Tyke Oy:lle.  
 
Työhönkuntoutettavat nk. entisen Invalidihuoltolain tarkoittamat suojatyöntekijät ovat 
edelleen työsuhteessa kuntayhtymään ja sijoitettuna työskentelemään korvausta vastaan 
Tyke Oy:ssä.  
 
Vuoden 2009 kuluessa selvitetään Satalinnan sairaalan soveltuvuus sosiaalipalveluiden 
tuotantoon.
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2.4.6 Huoltokeskus 

 
Erityishuoltopiirin huollon henkilöstö ja toiminta siirtyy sairaanhoitopiirin huoltokeskuk-
seen 1.1.2009. Huoltokeskus ottaa vastatakseen erityishuoltopiirin huollon toiminnot ku-
ten sairaanhoitopiirissä, pois lukien suunnitelman mukaisten poistojen  keräämisen siirty-
västä omaisuudesta mikä tehtävä jää sosiaalipalvelujen taseyksikölle.  

 
 Harjavallan kaupungin, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakun-

nan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ruokapalvelujen selvitystyön mukainen mahdollinen 
toimeenpano vuoden 2009 aikana.  

   
 Materiaalikeskuksessa otetaan käyttöön uusi materiaalijärjestelmä, jonka hankinnasta on 

päätetty yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa vuonna 2008. Logis-
tiikkakeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelu vuoden 2009 aikana siten, että lo-
gistiikkakeskus taseyksikkönä aloittaa toimintansa 1.1.2010. Logistiikkakeskuksen käyt-
täjiksi pyritään saamaan kaikki sairaanhoitopiirin alueella toimivat sosiaali- ja terveys-
huollon toimijat.  

 
 Satalinnan sairaalan kiinteistöomaisuudesta luopuminen mahdollisimman nopeasti. Huol-

lon toimialueen  vuoden 2009 talousarvio on laadittu sillä olettamuksella, että Satalinnan 
sairaalan kiinteistö on myyty ja erikoissairaanhoidon toiminta on järjestetty vuokratilois-
sa. Kuljetustoiminnan uudelleen järjestäminen logistiikkakeskuksen toiminnan käynnis-
tyttyä. Uusien laajennusten ja peruskorjausten käyttöönotto ja niistä aiheutuvat tehtävät.  

  
Huoltokeskuksen tehtävänä on K0 hankkeen toteuttaminen vaiheittain. 
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2.4.7  Hallintokeskus 

2.4.7.1 Yhtymähallinnon vastuualue 

 
Hallintokeskuksen yhtymähallinto –vastuualueen  tehtävänä on:  

 
”Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden ter-
veyskeskusten ja sosiaalitoimen sekä sairaanhoitopiirin eri toimialueiden ja liikelaitosten 
sekä konserniyhtiöiden välillä” (johtosääntöehdotus/ -versio 1.1.2009 -). 
 
Vastuualueen tehtävänä v 2009 on erityisesti: 
 

1. edistää valtuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen:  
  

 
Potilaan/asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu 
 

 
 
Henkilökunnasta välittäminen 
 

 
 toteuttamista ja varmistaa niitä koskevien ohjelmien mm. sairaanhoitopiirin henki-

löstön työhyvinvointiohjelman  toteuttamista, 
 
2. varmistaa vuosien 2009 – 2011 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden 2009 talo-

usarvion toteuttaminen, 
 
3. valmistella vuosien 2010 – 2012 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden 2010 ta-

lousarvio, 
 
4. valmistella ja toteuttaa alueellista palvelurakenneuudistusta yhteistyössä jäsenkunti-

en perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa kumppanuussopimusneuvotte-
luilla, 
 

5. tarvittaessa sairaanhoitopiirin organisaation ja säädösten tarkistaminen, 
 

6. järjestää johtajiston johdon koulutusta v 2009, 
 
7. toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita, 
 
8. sairaanhoitopiirin henkilöstön osaamista turvataan suunnitelmallisella täydennys-

koulutuksella ottaen huomioon myös alueellinen koulutustarve, 
 

9. sairaanhoitopiirin henkilöstön yhteenkuuluvuutta lisätään vuodesta 2008 lähtien jul-
kaistavalla sairaanhoitopiirin ”Vinkkeli” -henkilöstö- ja sidosryhmälehdellä ja  
 

10. sairaanhoitopiirin henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tehdään tiivistä yhteistyö-
tä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa sekä  
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11. vuonna 2006 Satakunnan keskussairaalassa alkoi Turun yliopiston lääketieteen 
opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutus, joka laajenee asteittain vuoteen 2009. 
Varmistetaan koulutuksen jatkuminen 1.1.2012 lukien. 

 

2.4.7.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 

VUOSI 2009
Kustannukset 
yht                   
BRUTTO

Ulkopuol 
rahoitus

Kuntien 
rahoitus  =       
NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 2 585 000 1  250 000 1 335 000

B01 SHP:n sisäinen kehittämistoiminta / hyh 150 000 0 150 000

B0101 Muu sisäinen kehittäminen 15 000 15 000

B0103 Rafaela hoitoisuusjärjestelmä 15 000 15 000

B0105 Osaamisrekisterin kehittäminen 15 000 15 000

B0109 Johtajuuskoulutus 20 000 20 000

B0110 Sisäiset ja asiakaslähtöiset prosessit 30 000 30 000

B0111 Potilasturvallisuus 10 000 10 000

B0113 Opinnäytetyöt 15 000 15 000

Potilasohjaus 20 000 20 000

Hoitotyön laatumittarit 10 000 10 000

B02 Maakunnalliset hankkeet / jyl 1 070 000 340 000 730 000
B0200 Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 20 000 20 000

B0202 EHP ja SHP uudet asiakastyön yhteistoimintamallit 60 000 60 000

B0203 Lääkitysturvallisuus 50 000 50 000

B0204 Terveyden edistämisen määrärahahaku 2009 50 00025 000 25 000

B0205 Alueellinen kotiutusmalli 200 000 100 000 100 000

B0210 AUNE 70 000 70 000

ATJ:n kehittäminen : epikriisit, turvallinen sähköposti jne. 80 000 80 000

Työhyvinvoinnin kehittäminen: liikunta, ravitsemus jne. 40 000 40 000

Selviämishoitoyksikkö / K0 250 000 125 000 125 000

Potilaslogistiikka RFID 100 000 50 000 50 000

EKG Emtele Eurostar haku 80 000 40 000 40 000

B0299 Hankehallinnointi 70 000 70 000

B03 Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet / jyl 665 000 325 000 340 000
B0300 Pienet /  lyhytkestoiset hankkeet 15 000 0 15 000

B0309 Tietoon perustuva johtaminen ja yhteistyö (1. osa) 250 000 125 000 125 000

KASTE 2008, lapset ja nuoret 200 000 100 000 100 000

KASTE 2009 200 000 100 000 100 000

B04 Terveystieteellinen tutkimus EVO /OW 360 000 360 000 0
B05 Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut                   40 000 40 000
B06 Tieteelliset tutkimukset (100 % rah.)  150 000 150 000 0
B07 Tartuntatautien torjunta ja pandemiaan varautuminen 2007 haku 150 000 75 000 75 000

Käyttötalous
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2.4.7.3 Henkilöstö- ja laskentakeskus 

 
Vastuualueen vastuuyksiköitä ovat henkilöstöpalvelut, laskentapalvelut, potilaskerto-
musarkisto sekä työterveyshuolto. Vastuuyksiköiden toimintojen; palkanlaskenta, lasken-
tapalvelut sekä potilaslaskutus lisäksi vuoden 2009 alusta mukaan ovat tulleet henkilös-
töhallinto, rekrytointiyksikkö, koulutusyksikkö, potilaskertomusarkisto  sekä työterveys-
huolto.   Vastuualueen toiminnot ovat luonteeltaan perustehtävää tukevia palveluita ja 
vastuualueen toimintatapa on asiakaslähtöinen ja palveleva. Vastuualueen toimintoja ke-
hitetään mm. tuotteistamisen ja sähköistämisen keinoin. Taloushallintoon liittyvissä toi-
minnoissa sovelletaan palvelukeskusajattelua. 

 

2.4.7.4 Tietopalvelukeskus –taseyksikkö 
 

Taseyksikön tehtävänä on tukea perustehtävää tuottamalla tietojärjestelmien kehittämis-, 
ylläpito-, käyttö- ja tukipalveluita sekä informaatiopalveluita.  Taseyksikön toimintoja 
kehitetään mm. ohjeistamalla projektien ja kokonaisuuksien hallintaa, parantamalla käyt-
täjien tukipalveluja huomioiden asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu sekä tietoturvallisuu-
teen liittyviä asioita ohjeistamalla ja kouluttamalla. Taseyksikkö tekee yhteistyötä erilli-
siin suunnitelmiin perustuen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Medbit Oy:n ja Porin 
kaupungin kanssa. 
 
Potilashallinnon järjestelmien (Musti ja Sairaalaseniori/psykiatria) uusintahanke on aloi-
tettu v 2008 ja se toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. 
 
 
Kehittämiskohteet vuonna 2009 

 
 - esh:n hoitoprosessi/potilashallinnon järjestelmän uudistaminen 
 - sähköinen kertomus 
 - lääkityksen hallinta 
 - tietovarastointi 
 - käyttäjien hallinta 
 - kuvantaminen: kuva-arkiston jatkokehitys 
 - materiaalihallinto, 1 vaihe 
 - ostolaskujen käsittely 
 - taloushallinnon järjestelmien yhtenäistäminen 
 - henkilöstöhallinnon järjestelmien yhtenäistäminen 
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2.4.8 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos 

2.4.8.1 Toiminta 
Sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos aloittaa toimintansa 
1.1.2009. Siihen kuuluvat lääkehuolto, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliini-
nen kemia, kliininen mikrobiologia, kliininen neurofysiologia, kuvantamistoiminta, pato-
logia ja infektioyksikkö. 

  
Keski-Satakunnan perusturvakuntayhtymän lääkehuolto siirtyi sairaanhoitopiirin toimin-
naksi 1.10.2008. Siirtyminen on valmisteltu vuoden 2009 talousarvioon. 
 
Lääkehuollon Rauman aluesairaalan yksikön tilojen korjaus etenee RAS:n peruskorjaus-
hankkeen mukaisesti. 
 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikköön hankitaan vuonna 2009 uusi 
gammakamera vanhan vuonna 1997 käyttöön otetun laitteen tilalle. 
 
Kuumalaboratorion radiolääkkeiden ja soluleimauksen tekemiseen tarvittavat tilat teh-
dään Säteilyturvakeskuksen ja lääkelaitoksen vaatimusten mukaisesti. 
 
Kliinisessä kemiassa toteutetaan automaatiolaboratoriohanke. Laboratoriolaitteet voidaan 
liittää automaatiolinjaan, jolloin työn kulku yksinkertaistuu. Näytteiden vastaanottoa ke-
hitetään automaatiolinjaan soveltuvaksi.  
 
Vuoden 2009 alusta siirtyy Rauman aluesairaalan laboratoriossa kaksi kliinisen fysiologi-
an ja isotooppilääketieteen laboratoriohoitajaa kliinisen kemian laboratoriohoitajiksi. 
Porin terveysviraston laboratoriotoiminta siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.1.2009 
alkaen. Siirtyminen on valmisteltu vuoden 2009 talousarvioon.  
Neuvottelut Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän laboratoriotoiminnan siirtä-
miseksi sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.1.2009 alkaen jatkuvat edelleen. 
 
Kliinisessä mikrobiologiassa tutkitaan mahdollisuuksia järjestää sairaalamikrobiologille 
työhuone sekä saattaa MRSA-näytteiden ottotila asianmukaiseksi. 
 
Kliinisessä neurofysiologiassa ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2009. 
 
Syksyllä 2009 aloittaa K0-hankesuunnitelman mukaisesti päivystyskuvantamisen yksik-
kö. Päivystyskuvantamiseen hankitaan CT-laite, natiivikuvauslaite ja ultraäänilaite.  
Vuonna 2009 ostetaan enimmillään 1 000 MRI-tutkimusta ostopalveluna riittävän tutki-
musmäärän turvaamiseksi. 
Vuonna 2009 on tarkoitus jatkaa lausuntopalvelujen ostoa Varsinais-Suomen kuvanta-
miskeskuksesta, lausuntoja ostetaan n. 250/vk.  
Neuvottelut Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän kuvantamistoiminnan siirtä-
miseksi sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.1.2010 alkaen jatkuvat edelleen. 
 
Rauman aluesairaalan vainajien säilytystilojen sekä omaisten huoneen korjaus toteutetaan 
aluesairaalan peruskorjaushankkeen mukaisesti. 
 
Infektioyksikön työtä lisäävät laajenevat tartuntatautien torjunta- ja epidemioiden selvi-
tystehtävät, jotka yhä useammin siirtyvät sairaanhoitopiirin infektioyksikön tehtäväksi. 
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Sairaanhoitopiirissä toimiva yksi aluehygieniahoitaja ei pysty yksin em. tehtäviä suorit-
tamaan, joten tavoitteena on yhden aluetartuntatautiterveydenhoitajan toimen jatkaminen 
lokakuusta 2009 eteenpäin sen jälkeen, kun ns. Tartu-hanke on päättynyt. 
 

2.4.8.2  Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen hankintasuunnitelma vuosille 2009 – 2011 

 
Hankeperustelut: 

 
Vuosi 2009 

 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 

 
Gammakamera, Satakunnan keskussairaala 
 
Laite korvaa vuonna 1997 hankitun vanhan gammakameran. Laitteiden laskennallinen 
käyttöikä on n. 10 vuotta. Uuden laitteen myötä saadaan uusin tekniikka käyttöön 
 
Tietokonetomografialaite, Satakunnan keskussairaala 
 
Keskussairaalaan hankitaan toinen tietokonetomografialaite K0 –hankesuunnitelman mu-
kaisesti.  
 
Natiivikuvauslaite, Satakunnan keskussairaala 
 
Laite hankitaan K0 –hankesuunnitelman mukaisesti.  
 
Digitaalinen arkisto, kuvaverkko ja alueellistaminen 
 
Hankintoihin varataan 0,35 M€ määräraha. 
 
Vuosi 2010 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Verisuonikuvauslaitteisto, Satakunnan keskussairaala 
 
Hankinta korvaa vuonna 1998 hankitun vanhan angiografialaitteen.  
 
Vuosi 2011 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Magneettikuvauslaite, Satakunnan keskussairaala 
 
Suunnitelmissa on hankkia keskussairaalaan toinen magneettikuvauslaite tutkimusten 
saatavuuden parantamiseksi.  
 
Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2009 
3,285 M€, vuonna 2010 1,463 M€ ja vuonna 2011 1,932 M€. 
Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa leasingrahoituksella. Vuonna 2009 on leasing-
maksujen arvioitu loppusumma n. 200 000 €. 
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2.5 Tuloslaskelmaosa 

Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2007 2008 2009 %

Myyntituotot * 217 957 196 230 468 897 246 159 200 6,8
Maksutuotot 9 300 323 9 630 380 10 765 800 11,8
Tuet ja avustukset 2 200 694 2 000 514 1 912 500 -4,4
Muut toimintatuotot 2 118 588 1 416 000 1 499 400 5,9
Toimintatuotot yhteensä 231 576 801 243 515 791 260 336 900 6,9

Kulut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 
2007 2008 2009 %

Palkat 110 162 335 116 956 370 122 928 900 5,1
Henkilösivukulut 33 097 174 34 174 370 35 973 500 5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 732 159 40 939 810 43 508 400 6,3
Palvelujen ostot 37 675 814 37 950 720 40 044 000 5,5
Tuet ja avustukset 368 701 387 620 396 100 2,2
Muut kulut 2 719 449 2 981 800 4 685 500 57,1
Toimintakulut yhteensä 224 755 632 233 390 690 247 536 400 6,1
                               Toimintakate 6 821 169 10 125 101 12 800 500 26,4
Rahoitustuotot ja -kulut -260 969 -321 500 -2 680 500 733,7
Rahoitustuotot 436 274 324 000 400 000 23,5
Rahoituskulut -697 243 -645 500 -3 080 500 377,2
                               Vuosikate 6 560 200 9 803 601 10 120 000 3,2
Suunnitelman mukaiset poistot -9 168 884 -9 835 410 -10 020 000 1,9
                               Tilikauden tulos -2 608 684 -31 809 100 000

Tilinpäätös TalousarvioTalousarvio Muutos 
2007 2008 2009 %

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely

Jäsenkunnat / arvio
Palveluhinnaston mukainen laskutus 175 244 694 188 471 100 199 983 000 6,1
Erityisvelvoitemaksut 3 635 646 2 285 600 2 626 000 14,9
Ostopalvelut 18 142 583 18 400 000 18 700 000 1,6
Jäsenkunnat yhteensä / arvio 197 022 923 209 156 700 221 309 000 5,8
Täyskustannusmaksut 1 706 903 1 500 000 1 800 000 20,0
Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut)2 590 081 4 245 000 5 324 000 25,4

Jäsenkunnat yhteensä pl ppo korko 197 484 923 209 275 432 218 710 000 4,5

Yhteensä palvelumaksut 201 319 907 214 901 700 228 433 000 6,3

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI (shp +ehp)
 Vuoden 2009 tuloslaskelma
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2.6 Käyttötalousosa 
 

Käyttötalouden menomäärärahat toimialueittain ovat seuraavat:  . 
 

Käyttötalousosa V 2009 Valtuusto Hallitus
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 4 965 400 4 965 400
    Ulkoiset toimintakulut 4 965 400 4 965 400
     Ostot liikelaitokselta
Konservatiivisen hoidon toimialue 50 473 900 50 473 900
    Ulkoiset toimintakulut 52 357 600 52 357 600
        Apuvälinetoiminnan taseyksikkö 1 883 700 1 883 700
        Muut vastuualueet 50 473 900 50 473 900
     Ostot liikelaitokselta
Operatiivisen hoidon toimialue 53 200 900 53 200 900
    Ulkoiset toimintakulut 53 200 900 53 200 900
     Ostot liikelaitokselta
Psykiatrisen hoidon  toimialue                       27 550 200 27 550 200
    Ulkoiset toimintakulut 27 550 200 27 550 200
     Ostot liikelaitokselta
Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 18 443 500 18 443 500
    Ulkoiset toimintakulut 18 443 500 18 443 500
     Ostot liikelaitokselta
Huoltokeskus 33 020 100 33 020 100
    Ulkoiset toimintakulut 33 020 100 33 020 100
     Ostot liikelaitokselta
Hallintokeskus 10 993 800 10 993 800
    Ulkoiset toimintakulut 17 396 700 17 396 700
        Tietopalvelujen taseyksikkö 6 402 900 6 402 900
        Muut vastuualueet 4 590 900 4 590 900
     Ostot liikelaitokselta
Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos 40 602 000 40 602 000
Ulkoiset toimintakulut yhteensä 247 536 400
Korko- ja rahoituskulut 3 080 500
Taseyksiköiden ja liikelaitoksen toimintakulut -67 332 100
Nettoyksiköiden ulkopuolinen rahoitus -1 250 000

Kulut 2 585 000
Ulkopuolinen rahoitus -1 250 000
Omarahoitusosuus 1 335 000

Käyttötalous yhteensä 182 034 800 182 034 800

Ostot liikelaitokselta yhteensä 0 *
Sitovat käyttötalouden määrärahat yhteensä 182 034 800 182 034 800

*Toimialueiden ostot liikelaitokselta ovat osa sitovia määrärahoja  ja ne esitetään käyttösuunnitelmissa. 
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2.6.1 Toimialueet ja liikelaitos  

2.6.1.1 Sairaanhoito pl. sosiaalipalvelut 
 

Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2007 2008 2009 %

Myyntituotot * 198 595 393 211 685 000 226 021 200 6,8
Maksutuotot 7 966 295 8 321 700 8 975 800 7,9
Tuet ja avustukset 1 861 579 1 840 400 1 857 500 0,9
Muut toimintatuotot 1 657 967 977 500 1 122 400 14,8
Sisäiset tuotot sosiaalipalveluilta 2 737 000
Toimintatuotot yhteensä 210 081 234 222 824 600 240 713 900 8,0

Kulut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos 
2007 2008 2009 %

Palkat 98 370 191 105 190 000 111 173 900 5,7
Henkilösivukulut 28 999 960 31 239 200 32 998 500 5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 284 448 39 441 900 42 752 600 8,4
Palvelujen ostot 35 137 755 35 194 300 37 666 500 7,0
Tuet ja avustukset 188 833 198 800 207 100 4,2
Muut kulut 2 141 499 2 460 400 4 294 300 74,5
Toimintakulut yhteensä 204 122 686 213 724 600 229 092 900 7,2

                               Toimintakate 5 958 548 9 100 000 11 621 000 27,7
Rahoitustuotot ja -kulut -40 508 0 -2 221 000
Rahoitustuotot 384 105 312 000 400 000 28,2
Rahoituskulut -424 613 -312 000 -2 621 000 740,1

                               Vuosikate 5 918 040 9 100 000 9 400 000 3,3
Suunnitelman mukaiset poistot -8 550 575 -9 100 000 -9 300 000 2,2

                               Tilikauden tulos -2 632 535 0 100 000

*Palvelumaksut
Jäsenkunnat / arvio
Palveluhinnaston mukainen laskutus 158 051 694 171 655 100 182 283 000 6,2
Erityisvelvoitemaksut 3 635 646 2 285 600 2 626 000 14,9
Ostopalvelut 18 142 583 18 400 000 18 700 000 1,6
Jäsenkunnat yhteensä 179 829 923 192 340 700 203 609 000 5,9

Täyskustannusmaksut 1 706 903 1 500 000 1 800 000 20,0
Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 1 858 081 3 360 000 3 360 000 0,0

Jäsenkunnat yhteensä /  ilman ppo:n korkoa 179 829 923 192 340 700 201 204 000 4,6

Yhteensä palvelumaksut 183 394 907 197 200 700 208 769 000 5,9

 Vuoden 2009 talousarvio
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2.6.1.2 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 
 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 3 383 050 3 388 300 0,2
Henkilösivukulut 994 225 996 100 0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 222 100 269 400 21,3
Palvelujen ostot 221 350 271 400 22,6
Tuet ja avustukset 11 850 -100,0
Muut kulut 21 800 40 200 84,4
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 4 854 375 4 965 400 2,3

Suoritteet Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2008 2009 %
Hoitopäivät 3 880 4 500 16,0
Hoitojaksot
Pkl-käynnit 25 980 24 000 -7,6

Merkittävimmät muutokset vrt 2008 talousarvioon
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan määräraha 40 000
Erikoispätevyyslääkärin lisäys 30 000
 + sivukulut 9 000

V 2008 määrärahat sisältävät Rauman päivystyksen kuluja 3 kk
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2.6.1.3 Konservatiivisen hoidon toimialue 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 25 685 300 26 595 300 3,5
Henkilösivukulut 7 551 700 7 818 800 3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 928 400 5 458 000 10,7
Palvelujen ostot 11 924 600 12 127 800 1,7
Tuet ja avustukset 75 900 66 400 -12,5
Muut kulut 139 000 291 300 109,6
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 50 304 900 52 357 600 4,1

Suoritteet Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2008 2009 %
Hoitopäivät 78 070 72 620 -7,0
Hoitojaksot 13 825 13 245 -4,2
Pkl-käynnit 127 350 130 000 2,1

Organisaatiomuutokset huomioitu v 2008 vertailuluvuissa

Merkittävimmät muutokset vrt 2008 talousarvioon
Organisaatiomuutokset/ei vaikutusta piiritasolla:
Erityistason ostopalvelut 10 847 900
Ravitsemusterapeutit 3 siirto sh-palveluista 145 000
Hoitotyön koulutus / kate oppilaitosten avustuksista 59 800
Talousarviovaikutukset piiritasolla:
Neurologia / ½ puheterapeutti 27 500
Sisätaudit
  - hoitohenkilöstön vähennys n 10 hlöä
  - ruuhkanpurku päivystyksessä 123 000
  -RAS uusi os (32 ss) kesäsulku/A5 ei sulkua (1½ sh lisäys)
  -tahdistimet 160 000
Sädehoitotoiminnan  lisäys / lineaarikiihdytinhankinta syksy 2009
   - laiteleasing 5 kk 160 000
   - 1 lääkäri, ½ fyysikko, 1 sh, 2 rtg- hoit, ossih, kunt.ohjaaja 350 000
   - kalusto 40 000
   - STUK-maksu 8 000
Apuvälinetoiminta 
   -kommunikaatiotoiminta (½ puhter, 1 suunn, ½ toimter) 120 000
   -kommunikaatiotoiminta /apuvälineet 30 000
   -perusterv.huollon apuvälineet, uudet sopimuskunnat
             Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kankaanpää 190 000
   -ei varauduttu Satks:aan muuttoon

Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 254 700 355 400 39,5
Henkilösivukulut 74 900 104 500 39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 100 000 1 341 100 21,9
Palvelujen ostot 62 500 75 400 20,6
Muut toimintakulut 7 000 7 300 4,3
Toimintakulut yhteensä 1 499 100 1 883 700 25,7
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2.6.1.4 Operatiivisen hoidon toimialue 
 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 28 052 100 29 027 100 3,5
Henkilösivukulut 8 247 700 8 534 300 3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 549 100 7 237 100 10,5
Palvelujen ostot 7 928 200 8 190 600 3,3
Tuet ja avustukset 200 200
Muut kulut 201 300 211 600 5,1
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 50 978 600 53 200 900 4,4

Suoritteet Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2008 2009 %
Hoitopäivät 56 065 55 675 -0,7
Hoitojaksot 16 630 16 300 -2,0
Pkl-käynnit 89 000 90 300 1,5

Organisaatiomuutokset huomioitu v 2008 vertailuluvuissa

Merkittävimmät muutokset vrt 2008 talousarvioon
Organisaatiomuutokset/ei vaikutusta piiritasolla:
Erityistason ostopalvelut 6 967 100
Sosiaalityöntekijät operatiivisen hallintoon 571 500
Välinehuolto leikkaus ja anestesiayksikköön 2 479 200

Talousarviovaikutukset piiritasolla:
Leikkaus ja  anestesia/hoitotarvikkeet (hoitotakuu) 738 000
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/lääkinnällisen
Kuntoutuksen apuvälineet (hoitotakuu) 34 000
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2.6.1.5 Psykiatrisen hoidon toimialue 
 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 18 296 500 19 349 100 5,8
Henkilösivukulut 5 379 000 5 689 100 5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 376 400 401 800 6,7
Palvelujen ostot 1 588 000 1 884 000 18,6
Tuet ja avustukset 17 000 8 400 -50,6
Muut kulut 217 800 217 800 0,0
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 25 874 700 27 550 200 6,5

Suoritteet Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2008 2009 %
Hoitopäivät 63 700 63 700 0,0
Hoitojaksot 2 120 2 250 6,1
Pkl-käynnit 56 500 58 500 3,5

Erittely muutoksista verrattuna vuoteen 2008
Erityistason ostopalvelujen siirto huomioitu 2008 vertailuluvuissa 885 000

Talousarviovaikutukset piiritasolla:

Palkat:  (sis. sivukulut)
1 toimistosihteeri 28 000
"Toimeksi" -hanke 78 500
Lastensuojelutyöryhmät 188 500
Varahenkilöstön lisäys / 4 sh, 1 t.siht 148 000 443 000 24 595 200

Muut kulut:
Lasten ja nuorten terapiat 170 000
Lääkärikoulutuksen lisäys 30 000
Koulutusmäärärahojen lisäys 53 000
(v.2008 työnohj.budjetoimatta)
"Toimeksi" -hanke 21 500

717 500

Toimintakulut v. 2009 27 550 200
Muutokset verrattuna v. 2008 717 500

26 832 700  
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2.6.1.6 Huoltokeskus 
 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 * 2009 %

Palkat 12 868 000 13 777 300 7,1
Henkilösivukulut 3 783 200 4 050 400 7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 100 800 7 151 200 17,2
Palvelujen ostot 5 505 200 5 893 100 7,0
Tuet ja avustukset 32 000 32 000 0,0
Muut kulut 1 311 500 2 116 100 61,3
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 29 600 700 33 020 100 11,6

Merkittävimmät toiminnan muutokset vuoden 2009 talousarvioon:
*  - siirrot purettavalta sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueelta, huomioitu 2008 vertailuluvuissa
         puhelinkeskustoiminta 735 900 735 900
 - sosiaalipalveluista siirtynyt toiminta,  ulkoiset kulut
         ruokapalvelut 721 300
         kiinteistöpalvelut 1 007 700
         siivouspalvelut 230 000
         materiaalipalvelut 38 200 1 997 200

2 733 100  
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2.6.1.7 Hallintokeskus 
 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 6 265 700 7 032 100 12,2
Henkilösivukulut 2 155 200 2 380 500 10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 512 100 398 400 -22,2
Palvelujen ostot 6 112 700 6 827 100 11,7
Tuet ja avustukset 50 000 100 100
Muut kulut 319 400 658 500 106,2
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 15 415 100 17 396 700 12,9

Organisaatiomuutokset huomioitu v 2008 vertailuluvuissa (ei sosiaalipalvelujen osalta)

Merkittävimmät muutokset vrt 2008 talousarvioon menot tuotot

 - potilasasiamiestoiminta 97 200
 - potilaskertomusarkisto ja lähetit 1 095 200
 - tieteellinen kirjasto 310 900
 - työterveyspalvelut (shp+ehp) 1 145 700 754 000
  -tietopalvelut sosiaalipalvelujen osalta 420 000 100 000

 - erikoissairaanhoidon ostopalvelut -18 400 000 -18 400 000

Tietopalvelujen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 1 068 000 1 296 300 21,4
Henkilösivukulut 314 000 381 200 21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 000 60 500 21,0
Palvelujen ostot 3 662 000 4 360 900 19,1
Muut toimintakulut ( leasing) 1 700 304 000 17 782,4
Toimintakulut yhteensä 5 095 700 6 402 900 25,7

toimintakulut ilman tietopalv. 10 319 400 10 993 800 6,5

v 2009 ta

v 2008 ta
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2.6.1.8 Sosiaalipalvelut 

Tuotot Tilinpäätös TalousarvioTalousarvio Muutos
2007 2008 2009 %

Myyntituotot * 19 361 803 18 783 897 20 138 000 7,2
Maksutuotot 1 334 028 1 308 680 1 790 000 36,8
Tuet ja avustukset 339 115 160 114 55 000 -65,6
Muut toimintatuotot 460 621 438 500 377 000 -14,0
Toimintatuotot yhteensä 21 495 567 20 691 191 22 360 000 8,1

Kulut Tilinpäätös TalousarvioTalousarvio Muutos 
2007 2008 2009 %

Palkat 11 792 144 11 766 370 11 755 000 -0,1
Henkilösivukulut 4 097 214 2 935 170 2 975 000 1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 447 711 1 497 910 755 800 -49,5
Palvelujen ostot 2 538 059 2 756 420 2 377 500 -13,7
Tuet ja avustukset 179 868 188 820 189 000 0,1
Muut kulut 577 950 521 400 391 200 -25,0
Sisäiset kulut (palv. ostot shp:ltä) 2 737 000
Toimintakulut yhteensä 20 632 946 19 666 090 21 180 500 7,7
                               Toimintakate 862 621 1 025 101 1 179 500 15,1
Rahoitustuotot ja -kulut -220 461 -321 500 -459 500 42,9
Rahoitustuotot 52 169 12 000
Rahoituskulut -272 630 -333 500 -459 500 37,8
                               Vuosikate 642 160 703 601 720 000 2,3
Suunnitelman mukaiset poistot -618 309 -735 410 -720 000 -2,1
                               Tilikauden tulos 23 852 -31 809 0

*Palvelumaksut
Jäsenkunnat / arvio
Palveluhinnaston mukainen laskutus 17 193 000 16 816 000 17 700 000 5,3
Erityisvelvoitemaksut
Ostopalvelut
Jäsenkunnat yhteensä / arvio 17 193 000 16 816 000 17 700 000 5,3
Täyskustannusmaksut
Muut kunnat, uusi asuntola, ennakoimattomat asiakkaat 732 000 885 000 1 964 000

Jäsenkunnat yhteensä /  ilman ppo:n korkoa 17 193 000 16 816 000 17 506 000 4,1

Yhteensä palvelumaksut 17 925 000 17 701 000 19 664 000 11,1
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2.6.1.9 Liikelaitos 
 

Kulut Talousarvio Talousarvio Muutos
2008 2009 %

Palkat 10 639 350 12 004 700 12,8
Henkilösivukulut 3 128 075 3 529 300 12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 753 100 21 836 700 5,2
Palvelujen ostot 1 914 250 2 472 500 29,2
Tuet ja avustukset 11 850
Muut kulut 249 600 758 800 204,0
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 36 696 225 40 602 000 10,6

Merkittävimmät muutokset vrt 2008 talousarvioon

Porin terveysviraston laboratorio 1 772 400
Keski-Satakunnan apteekki
 - 2 farmaseuttia + sivuk. 93 600
 - lääkeostot 614 000
Puolustusvoimien velvoitevar/apteekki 3 222 900
Kuvantaminen
 - magneettikuvausten kysynnän lisäys 380 000
 - huoltotarvikkeet siirt. investoinneista 150 000
Leasing / laitevuokra 212 900

Organisaatiomuutokset huomioitu v 2008 luvuissa,
muualle siirtyneet toiminnot:
 -ravitsemusterapeutit
 -potilaskertomusarkisto, lähetit
 -tieteellinen kirjasto
 - potilasasiamiestoiminta
 -sosiaalityöntekijät
 - välinehuolto
 -työterveyshuolto

 
 



 

 62

 

2.7 Rahoitusosa 
 

Rahoituslaskelma 1 000 e v. 2008 v.2009 

Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 9 541 10 120
   Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
   Investointimenot -11 782 -12 350
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 130
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 241 -2 100

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 270
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 558 -3 562
Oman pääoman muutokset 3 210 3 210
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta 1 152 -82

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 089 -2 182
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2.8 Investointisuunnitelma vuosille 2009 – 2012 ja sen rahoitus (Me)  
 

Investointisuunnittelun lähtökohtana on valtuuston  14.11.2007 hyväksymä ohjelma, jota 
on eräin osin tarkistettu.  
 
Liikelaitoksen investoinnit suunnitellaan erikseen, eivätkä ne sisälly oheiseen ohjelmaan. 

     
  

 
SHP  v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 

 Tietokoneohjelmistot ja –laitteet 1,40 1,40 1,40 1,40 
 -Sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmän 

ydinosien  uusiminen, sis.edelliseen * 
0,44 - - - 

 Laitehankinnat  1,40 1,30 2,60 2,60 
 2. lineaarikiihdytin sädehoitoyksikköön **1,80    
 Laitteet ja tietokoneohjelmat yhteensä 2,80 2,70 4,00 4,00 
 RAS 11,73 M€     
 - peruskorjaus 3-vaihe   0,10 1,00 1,00 1,70 
 SK K peruskorjaus ja laajennus sekä toi-

mintavarustus 14,3 M€ 
7,50 5,40   

 SK L-rakennuksen peruskorjauksen suunnit-
telu + rakentaminen 4,2 M€ 

 0,60 2,40 1,20 

 SK apuvälineyksikkö   0,40   
 SK fysiatrian kuntoutus osastot    0,50  
 Pienet peruskorjaukset 1,10 1,10 1,10 2,10 
 Rakentaminen yhteensä                8,70 8,50 5,00 5,00 
 Investoinnit yhteensä 11,50 11,20 9,00 9,00 
      
EHP      
 Ulvilan asuntola 0,55    
 Kokemäen asuntola  2,15   
 Eurajoen asuntola  2,15   
 Asuntola   2,15  
 Pienet investointihankkeet 0,30 0,40 0,40  
 Rakentaminen yhteensä 0,85 4,70 2,55  
      
YHT INVESTOINNIT YHTEENSÄ 

SHP+EHP 
12,35 15,90 11,55 9,00 

 
SHP  v. 2009 v. 2010 v.2011 v.2012 
 Suunnitelman mukaiset poistot 9,30 9,10 9,00 9,00 
 Kassavaroin 2,20 0 0 0 
 Lainan otto  2,10 0 0 
 Yhteensä 11,50 11,20 9,00 9,00 
      
EHP Suunnitelman mukaiset poistot 0,45 0,70 0,55  
 Avustus 0,13 1,40 0,70  
 Korkotukilaina 0,27 2,60 1,30  
 Yhteensä 0,85 4,70 2,55  
      
YHT Suunnitelman mukaiset poistot 9,75 9,80 9,55 9,00 
 Kassavaroin 2,20 0 0 0 
 Avustus 0,13 1,40 0,70 0 
 Korkotukilaina 0,27 2,60 1,30 0 
 Lainan otto 0 2,10 0 0 
 RAHOITUS YHTEENSÄ SHP+EHP 12,35 15,90 11,55 9,00 
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Rakennushankkeiden RKI 112 (2005=100), paitsi K0-hanke RKI 115,2 (2005=100)  

*  sairaanhoitopiirin potilashallinnon potilastietojärjestelmien ydinosien uusi-
mishanke ajoittuu vuosille 2008 – 2011 ja hanke suunnitellaan toteutetta-
vaksi erillisen hankesuunnitelman pohjalta – ja ostopalveluna vuodesta 
2011 alkaen (kts. s. 72).  

**  leasing-laite 
 

2.8.1 Hankeperustelut 
 
Vuosi 2009 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 4,2 M€ 
 
RAS- peruskorjaus, Rauman aluesairaala 
 
 Hanke sisältyy valtuuston hyväksymiin hankesuunnitelmiin, joista on tehty investointi-

päätös 2003. Rauman aluesairaalan peruskorjauksen 1-vaihe valmistui 2006 ja siihen 
käytettiin n. 4,4 M€ ja 2. vaiheen peruskorjaus valmistui kesällä 2008. Peruskorjauksen 
3. vaiheen hankesuunnitelma (arkisto, apteekki ja vainajien säilytys- sekä poliklinikkati-
lat) valmistui syksyllä 2008. 3. vaiheen peruskorjaus käynnistyy suunnittelun osalta 
vuonna 2009 ja toteutus vuonna 2010. Vuoden 2009 talousarvioon on varattu 0,1 M€ 
suunnittelumääräraha. Investointisuunnitelmassa vuosille 2009-2012 on 3. vaiheen pe-
ruskorjaukseen varattu 1,0 M€ vuosille 2010 ja 2011 sekä 1,7 M€ vuodelle 2012. 

 
K-rakennus, Satakunnan keskussairaala 
 
 Vuonna 2007 käynnistettiin K-rakennuksen 0-kerroksen peruskorjauksen ja laajennuksen 

suunnittelu. Hanke pitää sisällään lähes koko K-0 kerroksen toiminnallisen ja teknisen 
peruskorjauksen sekä laajennusosan. Kyseessä olevalle alueelle tulevat sijoittumaan eri-
koissairaanhoidon päivystys, teho-osasto, tarkkailuosasto, valvontaosasto, sydänyksikkö, 
päivystyksen kuvantaminen sekä terveyskeskuspäivystys. Hankkeen kokonaiskustannus-
arvio on 14,3 M€ (RKI=115,2, 2005=100) , josta rakentamisen osuus on 10,8 M€ ja toi-
mintavarustuksen 3,5 M€. Hallitus hyväksyi K0 hankkeen luonnossuunnitelmat, huoneti-
laohjelman 28.4.2008 sekä kustannusarvion tarkistuksen kokouksessaan 29.9.2008.  

 
 Hyväksytty suunnitelma pitää sisällään mahdollisen terveyskeskuspäivystyksen aloittami-

sen Satakunnan keskussairaalassa nykyistä laajemmassa mittakaavassa.  
 
 Hanke toteutetaan vuosien 2008 -2010 aikana monessa eri vaiheessa. Talousarviossa on 

vuodelle 2008 varattu 2,0 M€ ja investointisuunnitelmassa vuodelle 2009 7,5 M€ ja vuo-
delle 2010 5,4 M€.  
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Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 M€ < 4,2 M€  
 
Sädehoitolaite, Satakunnan keskussairaala 
 
 Satakunnan keskussairaalan ainoan sädehoitolaitteen (lineaarikiihdytin) koko kapasiteetti 

saada käyttöön vuoden 2008 kuluessa. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan satakuntalais-
ten potilaiden hoitotarvetta, ja siksi joudumme edelleenkin ostamaan tuhansia hoitokerto-
ja Turusta. Vajauksen kattamisen lisäksi tavoitteena on sädehoitotoiminnan jatkuvuuden 
turvaaminen keskussairaalamme teknisistä häiriöistä johtuvien toimintakatkosten aikana. 
Toisen lineaarikiihdyttimen hankkiminen suunnitellaan toteuttavaksi vuoden 2009 alku-
puolella.  

 
 
Vuosi 2010 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 4,2 M€.  
 
RAS peruskorjaus, Rauman aluesairaala 
 
 Kts. v. 2009. 3.vaiheen peruskorjaus käynnistetään vuonna 2010, vuonna 2008 tarkennet-

tavan hankesuunnitelman mukaisesti. Vuodelle 2010 varattu peruskorjausmääräraha on 
1,0 M€. 

 
K-rakennus, Satakunnan keskussairaala 

 
 Kts. v. 2009. Peruskorjaus jatkuu. Vuodelle 2010 varattu investointimääräraha on 5,4 

M€. 
 
 
L-rakennuksen peruskorjaus, Satakunnan keskussairaala 
 
 L-rakennus on valmistunut 1980 ja on teknisen ja toiminnallisen peruskorjauksen tar-

peessa. L-rakennuksen osalta laaditaan hankesuunnitelma vuoden 2009 aikana. Vuoden 
2010 talousarvioon on varattu 0,6 M€ suunnittelumääräraha. Peruskorjaus toteutetaan 
vuosien 2011-2012 aikana. Peruskorjauksen enimmäiskustannusarvio on 4,2 M€ 
(RKI=112, 2005=100) jakaantuen vuodelle 2011 2,40 M€ ja vuodelle 2012 1,20 M€. 
Kustannusarvio perustuu tässä vaiheessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunni-
telmaan. 

   
Sosiaalipalvelut 
 
 Eurajoen ja Kokemäen autetun asumisen asuntolat. 
 
 Perusteluina laitoshoidon hajauttaminen ja alueen kehitysvammaisten asumistarpeeseen 

vastaaminen. 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 M€ < 4,2 M€ 
 
SK apuvälineyksikkö 
 
 Keskusvarasto siirtyy uuteen logistiikkakeskukseen vuoden 2009 loppuun mennessä. 

Keskusvaraston tiloihin on tarkoitus peruskorjata tilat Satalinnasta siirtyvälle apuvä-
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lineyksikölle. Talousarviossa on vuodelle 2010 varattu 0,40 M€ määräraha ko. peruskor-
jaukseen.  

 
 
Vuosi 2011 
 
Hankkeet  ja hankinnat joiden on arvo on > 4,2 M€ 
 
RAS  peruskorjaus, Rauman aluesairaala 
 
 Kts. v. 2009 ja 2010. Vuodelle 2011 varattu peruskorjausmääräraha on 1,0 M€ 
 
L-rakennuksen peruskorjaus, Satakunnan keskussairaala 
 
 Kts. v. 2010. Vuodelle 2011 varattu peruskorjausmääräraha on 2,4 M€. 
 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 M€ < 4,2 M€  
 
SK fysiatrian kuntoutusosastot 
 
 Satalinnassa toimivat fysiatrian kuntoutusosastot on tarkoitus siirtää keskussairaalaan 

K0 hankkeen valmistuttua vuoden 2010 lopulla. Fysiatrian kuntoutusosastojen siirto ai-
heuttaa peruskorjaustarvetta nykyisillä osastoilla. Suunnitelmaa siitä mihin ko. osastot 
sijoittuvat ei ole vielä tehty. Talousarviossa on vuodelle 2011 varattu 0,5 M€ määräraha 
ko. peruskorjaukseen.  

 
Vuosi 2012 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 4,2 M€ 
 
RAS peruskorjaus, Rauman aluesairaala 
 
 Kts. v. 2009, 2010 ja 2011. Vuodelle 2012 varattu peruskorjausmääräraha on 1,7 M€.  
 
 
L-rakennuksen peruskorjaus, Satakunnan keskussairaala 
 
 Kts. v. 2010 ja 2011. Vuodelle 2012 varattu peruskorjausmääräraha on 1,2 M€.  
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2.8.2 Laitehankinnat vuonna 2009 
 

Vuoden 2009 laitehankintamääräraha on 1,40 Me. 
 
Sen jakaantuminen toimialueiden kesken on sovittu tulosalueiden  johtajien ja johtajayli-
lääkärin keskeisessä neuvottelussa seuraavasti: 
 
- ensihoito ja päivystys  0,10 me 
- konservatiivinen toimialue  0,46 Me 
- operatiivinen toimialue   0,64 Me 
- huoltokeskus  0,20 Me 

 

2.9 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2009 

 
Tytäryhteisöt ovat: 
 

� Kiinteistö Oy Uotilantie 5 
� Ravanin Pesula Oy 
� Satalinnakiinteistöt Oy  
� Satalinna-Kuntoutus Oy (lepäävä yhtiö) 
� Satalinna-Palvelut Oy (lepäävä yhtiö) 
� Tyke Oy  

 
 

Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille;  
yhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa ja Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa 
sairaanhoitopiirille vähintään 3 % siihen sijoitetulle pääomalle vuonna 2009.  
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2.10 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 - 2011 
 
 
  

Tietohallintoon liittyvää päätelaitehankintoja toteutetaan vuodesta 2009 lähtein leasing-
vuokrausperiaatteella investointien sijaan. Tämä nostaa merkittävästi toimintakuluja 
vuodesta 2009 lähtien. 

 
 Sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmän uudistamishanke suunnitellaan toteutettavaksi 

ajalla 2008 – 2011 erillisen hankesuunnitelman mukaan ja tietojärjestelmän toteuttami-
sesta aiheutuvat kustannukset suunnitellaan toteutettavaksi ostopalveluina, jotka nostavat 
merkittävästi sairaanhoitopiirin toimintakuluja vuodesta 2011 alkaen ( n. + 1 %). 
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2.10.1 Tuloslaskelmaennusteet vuosille 2009 – 2011 (vuoden 2008 rahanarvossa) 
 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI (sis.liikelaitos) 16.10.2008

Tuloslaskelmaennusteet vuosille 2009-2011 (vuoden 2008 rahanarvo)

Talousarvio Muutos Ennuste Muutos Ennuste Muutos

Tuotot 2009 % v.2010 % v.2011 %

Myyntituotot * 246 159 200 6,8 246 700 000 0,2 248 900 000 0,9

Maksutuotot 10 765 800 11,8 10 800 000 0,3 10 800 000 0,0

Tuet ja avustukset 1 912 500 -4,4 1 912 000 0,0 1 912 000 0,0

Muut toimintatuotot 1 499 400 5,9 1 500 000 0,0 1 500 000 0,0

Toimintatuotot yhteensä 260 336 900 6,9 260 912 000 0,2 263 112 000 0,8

Kulut

Palkat 122 928 900 5,1 123 000 000 0,1 123 000 000 0,0

Henkilösivukulut 35 973 500 5,3 36 000 000 0,1 36 000 000 0,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 508 400 6,3 43 500 000 0,0 43 500 000 0,0

Palvelujen ostot **) 40 044 000 5,5 40 044 000 0,0 42 044 000 5,0

Tuet ja avustukset 396 100 2,2 396 000 0,0 396 000 0,0

Muut kulut  *) 4 685 500 57,1 5 200 000 11,0 5 600 000 7,7

Toimintakulut yhteensä 247 536 400 6,1 248 140 000 0,2 250 540 000 1,0

                               Toimintakate 12 800 500 26,4 12 772 000 -0,2 12 572 000 -1,6

Rahoitustuotot ja -kulut -2 680 500 733,7 -2 900 000 8,2 -3 000 000 3,4

Rahoitustuotot 400 000 23,5 300 000 -25,0 300 000 0,0

Rahoituskulut -3 080 500 377,2 -3 200 000 3,9 -3 300 000 3,1

                               Vuosikate 10 120 000 3,2 9 872 000 -2,5 9 572 000 -3,0

Suunnitelman mukaiset poistot ***) -10 020 000 1,9 -9 772 000 -2,5 -9 472 000 -3,1

                               Tilikauden tulos ****) 100 000 100 000 100 000

Arvioissa on otettu huomioon seuraavat asiat:

*)     muut menot sisältää leasingmaksuja. v. 2009  400.000 e, v.2010    900.000 e ja v. 2011   1.300.000 e

**)   palvelujen ostot sisältävät potilastietojärj. ostopalveluna v. 2011   2,0 milj. e

***) Poistolaskelmissa huomioitu vähentävänä tekijänä leasattujen laitteiden poistot; vastaavasti lisäyksenä K0-

        rak.peruskorjaustyön kalliiden laitteiden poistojen alkaminen v.2010 ja peruskorjaustyön poistot vuonna 2011

****) tilikauden tulos on liikelaitoksen tuottovaatimus

Talousarvio Muutos Ennuste Muutos Ennuste Muutos

2009 % v.2010 % v.2011 %

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely

Jäsenkunnat / arvio

Palveluhinnaston mukainen laskutus 199 983 000 5,4 200 500 000 0,3 202 714 000 1,1

Erityisvelvoitemaksut 2 626 000 14,9 2 626 000 0,0 2 626 000 0,0

Ostopalvelut 18 700 000 1,6 18 700 000 0,0 18 700 000 0,0

Jäsenkunnat yhteensä / arvio 221 309 000 5,2 221 826 000 0,2 224 040 000 1,0

Täyskustannusmaksut 1 800 000 20,0 1 800 000 0,0 1 800 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut)5 324 000 58,5 5 330 000 0,1 5 330 000 0,0

Jäsenkunnat yhteensä pl ppo korko 218 710 000 3,9 219 119 500 0,2 221 240 500 1,0

Yhteensä palvelumaksut 228 433 000 6,1 228 956 000 0,2 231 170 000 1,0 
 



 

 70

 

2.10.2 Laskennallinen arvio kuntien palvelumaksuista vuosina 2009 – 2011  
            sis. sosiaalipalvelut (vuoden 2008  rahanarvossa) 

 
 
     

 
                                  Palvelumaksut

Jäsenkunnat v.2009 tal.arvio ennuste 2010 ennuste 2011
Eura * 14 187 14 220 14 362
Eurajoki 6 019 6 033 6 093
Harjavalta 8 794 8 815 8 903
Honkajoki 1 866 1 870 1 889
Huittinen ** 7 860 7 878 7 957
Jämijärvi 1 809 1 814 1 832
Kankaanpää 12 078 12 106 12 227
Karvia 2 529 2 535 2 561
Kiikoinen 1 078 1 080 1 091
Kokemäki 9 930 9 954 10 053
Köyliö 2 664 2 670 2 697
Lavia 1 877 1 882 1 901
Luvia 3 037 3 044 3 075
Merikarvia 3 702 3 711 3 748
Nakkila 6 372 6 387 6 451
Noormarkku 5 729 5 743 5 800
Pomarkku 2 394 2 400 2 424
Pori 70 560 70 725 71 431
Punkalaidun 462 464 468
Rauma *** 39 292 39 384 39 777
Siikainen 1 824 1 828 1 846
Säkylä 3 250 3 257 3 290
Ulvila 13 994 14 026 14 166
Yhteensä 221 309 221 826 224 040

Vakuutusyhtiöt 1 800 1 800 1 800
Muut maksajat 5 324 5 330 5 330
YHTEENSÄ 228 433 228 956 231 170 
 
 



 

 71

2.11 Laskennallinen arvio kuntien sairaanhoidon palveluostoista v. 2009 (1.000 euroa) 

2.11.1 Sairaanhoidon osuus 
Arviot perustuvat  vv 2005 - 2007 toteumatietoihin, joissa on huomioitu Rauman toiminnan vähentyminen.  
Kalliiden hoitojen tasauksen perusteiden muuttumisen vuoksi laskelmissa on käytetty   v.2008 talousarviolukuja.. 
Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2007 asukasluvun mukaan. Vertailutietoja:

Palveluhinn. Kauttalask. Osuus Kalliiden hoi- Palvelujen Erikseen  kunnalle Ostot yht.2009muutos%Ostot yht. 2008Muutos 2009/2008Muutos 2009/2008

Jäsenkunnat v.2009 ostopalv. erityisvelv. tojen tasaus ostot yht. 2009 maks.ppo korko ilman  ppo korkoa2009/2007ei ppo korkoa sis ppo koron ei ppo korkoa

Eura * 10 813 1 273 144 -17 12 213 -145 12 067 11 376 7,4 6,1
Eurajoki 4 856 400 66 28 5 350 -77 5 273 5 079 5,3 3,8
Harjavalta 7 059 634 87 -13 7 766 -96 7 670 7 282 6,6 5,3
Honkajoki 1 622 142 22 42 1 828 -20 1 807 1 791 2,1 0,9
Huittinen ** 5 391 703 121 102 6 317 -58 6 260 5 916 6,8 5,8
Jämijärvi 1 558 165 24 31 1 778 -25 1 754 1 608 10,6 9,1
Kankaanpää 9 955 1 047 141 -17 11 125 -119 11 006 10 108 10,1 8,9
Karvia 2 275 247 31 -93 2 460 -32 2 429 2 197 12,0 10,5
Kiikoinen 890 27 15 18 950 -3 947 963 -1,4 -1,7
Kokemäki 7 632 585 93 147 8 457 -115 8 342 8 236 2,7 1,3
Köyliö 2 118 309 33 -88 2 372 -20 2 351 2 187 8,4 7,5
Lavia 1 239 94 24 49 1 406 -26 1 380 1 434 -1,9 -3,8
Luvia 2 339 224 38 28 2 628 -32 2 596 2 389 10,0 8,7
Merikarvia 3 050 323 39 41 3 453 -41 3 413 3 270 5,6 4,4
Nakkila 5 181 481 65 44 5 771 -70 5 701 5 464 5,6 4,3
Noormarkku 4 483 425 70 82 5 059 -59 5 000 4 794 5,5 4,3
Pomarkku 2 164 135 29 -15 2 313 -28 2 286 2 201 5,1 3,8
Pori 60 562 6 504 864 -214 67 715 -787 66 929 64 086 5,7 4,4
Punkalaidun 38 38 38
Rauma *** 34 007 3 796 454 -182 38 074 -455 37 620 36 430 4,5 3,3
Siikainen 1 555 113 20 32 1 720 -22 1 697 1 613 6,6 5,2
Säkylä 2 458 88 54 -65 2 536 -29 2 507 2 359 7,5 6,3
Ulvila 11 076 987 155 60 12 278 -147 12 131 11 558 6,2 5,0

Yhteensä 182 283 18 700 2 626 0 203 609 -2 405 201 204 192 341 5,9 4,6

Vakuutusyhtiöt 1 800 1 800 1 800 1 500 20,0 20,0

Muut maksajat 3 360 3 360 3 360 3 360 0,0 0,0

YHTEENSÄ 187 443 18 700 2 626 0 208 769 -2 405 206 364 197 201 5,9 4,6

* Eura sis Kiukaisten osuudet ** Huittinen sis Vampulan as.luvun muk erityisvelvoitteet, *** Rauma sis Lapin osuudet
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2.11.2 Sosiaalipalvelujen osuus 
 

Ennuste Arvio
 Jäsenkunnat v.2008 v.2009
Eura 1 571 1 974
Eurajoki 640 669
Harjavalta 984 1 028
Honkajoki 36 38
Huittinen 1 371 1 543
Jämijärvi 30 31
Kankaanpää 912 953
Karvia 66 69
Kiikoinen 122 128
Kiukainen 319 sis. Euraan
Kokemäki 1 410 1 473
Köyliö 280 292
Lappi 159 sis. Raumaan
Lavia 452 471
Luvia 391 409
Merikarvia 238 249
Nakkila 575 601
Noormarkku 642 670
Pomarkku 77 81
Pori 2 716 2 845
Punkalaidun 406 424
Rauma 1 008 1 218
Siikainen 99 104
 SÄKYLÄ 683 714
 ULVILA 1 642 1 716
 VAMPULA 106 sis.Huittisiin
Jäsenkunnat 16 935 17 700

Muut kunnat 1 364 1 300

Yhteensä 18 298 19 000
Uusi asuntola 410
Ennakoimattomat asiakkaat 254

YHTEENSÄ 19 664

*) Laskelma perustuu vuoden 1-9/2008 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen
 Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista
V. 2008 ja 2009 luvut eivät ole vertailukelpoisia
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2.12 Peruspääoman korko vuonna 2009 
 

Peruspääoman korko v 2009 

osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan 
peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille

Kunta 31.12.2008 v.2009 1.1.2009 # v.2009
Eura * 6,05 145 510,72 8,22 15 915,66
Eurajoki 3,21 77 204,86 2,09 4 046,68
Harjavalta 3,98 95 724,40 2,86 5 537,57
Honkajoki 0,84 20 203,14 0,91 1 761,95
Huittinen ** 2,39 57 482,75 6,56 12 701,55
Jämijärvi 1,02 24 532,39 0,67 1 297,26
Kankaanpää 4,95 119 054,22 4,68 9 061,47
Karvia 1,32 31 747,79 1,29 2 497,71
Kiikoinen 0,13 3 126,68 0,95 1 839,40
Kokemäki 4,79 115 206,00 5,19 10 048,94
Köyliö 0,84 20 203,14 1,3 2 517,08
Lavia 1,09 26 215,98 0,94 1 820,04
Luvia 1,34 32 228,82 0,68 1 316,62
Merikarvia 1,69 40 646,79 2,9 5 615,02
Nakkila 2,93 70 470,48 4,07 7 880,38
Noormarkku 2,46 59 166,34 2,08 4 027,32
Pomarkku 1,15 27 659,06 1,13 2 187,92
Pori 32,70 786 479,40 32,36 62 655,83
Punkalaidun 3,02 5 847,36
Rauma *** 18,91 454 811,18 10,61 20 543,21
Siikainen 0,92 22 127,25 0,55 1 064,92
Säkylä 1,19 28 621,12 2,19 4 240,30
Ulvila 6,10 146 713,28 4,75 9 197,01
Yhteensä 100,00 2 405 135,79 100,00 193 621,22

*     Eura sis Kiukaisten osuudet

**   Huittinen sis Vampulan osuudet

*** Rauma sis Lapin osuudet

#     Äetsä eronnut 31.12.2008
Maksupäivä 31.1.2010

Sairaanhoidon osuus Sosiaalipalvelut
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2.13 Arvio osuuksista lainan lyhennyksiin 

Perintä kunnilta lainojen lyhennyksiin v.2009- 2011 (peruspääoman suhteessa)      7.10.2008 

Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Sairaanhoito-
osuus%       Perintä lainojen lyhennyksiin Erikois- osuus%           Perintä lainojen lyhennyksiin Sosiaali- piiri
ppo:sta sairaanhoito ppo:sta palvelut Yhteensä

Kunta 1.1.2009 v.2009 v.2010 v.2011 yhteensä 1.1.2009 # v.2009 v.2010 v.2011 yhteensä
Eura * 6,05 194 188,15 165 954,86 109 958,72 470 101,73 8,22 28 934,83 29 458,51 33 261,08 91 654,41 561 756,14
Eurajoki 3,21 103 032,06 88 052,08 58 341,73 249 425,88 2,09 7 356,91 7 490,06 8 456,89 23 303,86 272 729,73
Harjavalta 3,98 127 746,92 109 173,61 72 336,48 309 257,00 2,86 10 067,35 10 249,55 11 572,59 31 889,49 341 146,50
Honkajoki 0,84 26 961,66 23 041,67 15 267,00 65 270,32 0,91 3 203,25 3 261,22 3 682,19 10 146,66 75 416,98
Huittinen *** 2,39 76 712,34 65 559,03 43 438,24 185 709,61 6,56 23 091,54 23 509,47 26 544,12 73 145,13 258 854,74
Jämijärvi 1,02 32 739,16 27 979,17 18 538,49 79 256,82 0,67 2 358,43 2 401,12 2 711,06 7 470,62 86 727,44
Kankaanpää 4,95 158 881,21 135 781,25 89 966,23 384 628,69 4,68 16 473,84 16 772,00 18 936,96 52 182,80 436 811,49
Karvia 1,32 42 368,32 36 208,33 23 990,99 102 567,65 1,29 4 540,87 4 623,05 5 219,80 14 383,72 116 951,37
Kiikoinen 0,13 4 172,64 3 565,97 2 362,75 10 101,36 0,95 3 344,05 3 404,57 3 844,04 10 592,66 20 694,02
Kokemäki 4,79 153 745,66 131 392,36 87 058,23 372 196,24 5,19 18 269,07 18 599,71 21 000,61 57 869,39 430 065,64
Köyliö 0,84 26 961,66 23 041,67 15 267,00 65 270,32 1,3 4 576,07 4 658,89 5 260,27 14 495,22 79 765,55
Lavia 1,09 34 985,96 29 899,30 19 810,74 84 696,01 0,94 3 308,85 3 368,73 3 803,58 10 481,16 95 177,18
Luvia 1,34 43 010,27 36 756,94 24 354,49 104 121,71 0,68 2 393,64 2 436,96 2 751,52 7 582,12 111 703,82
Merikarvia 1,69 54 244,29 46 357,64 30 715,74 131 317,67 2,9 10 208,15 10 392,90 11 734,44 32 335,50 163 653,17
Nakkila 2,93 94 044,84 80 371,53 53 252,74 227 669,10 4,07 14 326,61 14 585,90 16 468,69 45 381,20 273 050,30
Noormarkku 2,46 78 959,15 67 479,17 44 710,49 191 148,80 2,08 7 321,71 7 454,22 8 416,43 23 192,36 214 341,16
Pomarkku 1,15 36 911,80 31 545,14 20 901,24 89 358,18 1,13 3 977,66 4 049,65 4 572,39 12 599,69 101 957,87
Pori 32,70 1 049 578,93 896 979,15 594 322,34 2 540 880,42 32,36 113 908,88 115 970,47 130 940,21 360 819,56 2 901 699,97

Punkalaidun 0,00 0,00 0,00 3,02 10 630,56 10 822,96 12 220,01 33 673,52 33 673,52
Rauma ** 18,91 606 958,34 518 711,80 343 689,16 1 469 359,29 10,61 37 347,75 38 023,69 42 931,88 118 303,32 1 587 662,61
Siikainen 0,92 29 529,44 25 236,11 16 721,00 71 486,54 0,55 1 936,03 1 971,07 2 225,50 6 132,59 77 619,14
Säkylä 1,19 38 195,69 32 642,36 21 628,24 92 466,29 2,19 7 708,91 7 848,43 8 861,53 24 418,88 116 885,17
Ulvila 6,10 195 793,01 167 326,39 110 867,47 473 986,87 4,75 16 720,25 17 022,86 19 220,21 52 963,32 526 950,18

Yhteensä 100,00 3 209 721,50 2 743 055,50 1 817 499,5 7 770 276,50 100,00 352 005,18 358 376,00 404 636,00 1 115 017,18 8 885 293,68
 
*     Eura sis Kiukaisten osuudet             
**   Rauma sis Lapin osuudet   
*** Huittinen sis. Vampulan osuudet   
#    Äetsä eronnut 31.12.2008   
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2.14 Talous- ja toimintasuunnitelman käsittely yhteistyötoimikunnassa 

 
Talousarviota ja -suunnitelmaa käsitellään tulosyksiköiden (vastuualueiden) johtoryhmis-
sä, joissa henkilöstön edustaja on mukana. 
 
Tulosalueiden (toimialueiden) johtoryhmät käsittelevät ennen lopullisen esityksensä te-
koa talousarviota ja -suunnitelmaa kokouksessaan, jossa henkilöstön edustaja on läsnä.  
 
Hallitukselle ja valtuustolle esitettävä ehdotusta talousarvioksi ja -suunnitelmaksi käsitel-
lään yhteistyötoimikunnassa 10.6.2008 ja 11.9.2008 pidetyissä kokouksissa. 
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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 
Kumppanuusmenettely 
 

 
 

 

  

 
 
 
YHTEENVETO VUODEN 2008  TAHTO-OSASOPIMUKSISTA VUOSIEN 2009 – 2011 TOIMIN-
TA - JA TALOUSSUUNNITELMAAN JA VUODEN 2009 TALOUSARVIOON 
 
        
 

KUNTA TAHTO-OSASOPIMUS 

  
EURA Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-

puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman laatimista alueellisena terveyskeskuskuntayhty-
män jäsenkuntiin, keskittyen erityisesti lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.  SHP:stä osallis-
tuu tarvittaessa projektipäällikkö Matti Järvinen, vastuuhenkilönä  Euran kunnasta  sosiaalijohta-
ja  Heikki Rautiainen ja terveyskeskuskuntayhtymästä ylilääkäri Markku Kumlander.   
 
Tulossa olevaan terveydenhuoltolakiin liittyen valmistellaan sairaanhoitopiirin konsultaatiopal-
veluiden ja lähetekäytännön selvitystä vuoden 2008 aikana. Kokoonkutsuja ja vastuuhenkilö 
sairaanhoitopiiristä yleislääketieteen ylilääkäri Pekka Jaatinen ja Euran kunnasta terveysjohtaja 
Timo Tolppanen ja terveyskeskuskuntayhtymästä ylilääkäri Markku Kumlander. 
 
 
 

EURAJOKI Jatketaan  päihde- ja  mielenterveyssuunnitelman täytäntöön-panoa. Vastuuhenkilönä Rauman 
kaupungista  johtava lääkäri Marja Niemi  (koollekutsuja). 
 
Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
Sovittiin, että asetetaan valmisteluryhmä kokoonkutsujana kuntayhtymän johtaja  Pekka Kauppi-
nen  ja valmistelun tavoitteena on Rauman yhteistoiminta-alueella selvittää ja järjestää kehitys-
vammaisten palvelujen työnjako kuntien ja tulevan kuntayhtymän kesken. Yhteyshenkilönä 
kaupungilta sosiaali-johtaja Alpo Komminaho. 

HARJAVALTA Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman juurruttamista alueellisena 
terveyskeskuskuntayhtymän jäsenkuntiin, keskittyen erityisesti lasten ja nuorten 
mielenterveystyöhön.  Harjavallan kaupungista sosiaalijohtaja Vesa Isoviita vastuuhenkilönä ja  
terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Rauno Valovirta sekä tarvittaessa 
sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö Matti Järvinen osallistuu.  
 
Selvitetään Harjavallan sairaalan, Harjavallan kaupungin ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon  
ravintohuollon toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä huollon 
tulosalueen johtaja Tapio Kallio (koollekutsuja) 
, terveydenhuollon kuntayhtymästä talousjohtaja Juhani Tiitinen ja Harjavallan kaupungista 
kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa. 
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Käynnistetään selvittely laboratoriotoiminnan ja kuvantamistoiminnan sekä apteekkitoiminnan 
siirtämiseksi sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminnaksi. Kokoonkutsuja tulosalueen johtaja 
Juha Sjövall ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Rauno Valovirta. 

HONKAJOKI Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
  
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tarkentaminen käytäntöön, vastuuhenkilönä  terveyskes-
kuskuntayhtymästä terveydenhoitaja Anne Tarhasaari ja sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö 
Matti Järvinen. 
 
Laaditun  diabeteksen alueellinen ennaltaehkäisysuunnitelman toteuttamista jatketaan. Yhteys-
henkilönä  sairaanhoitopiiristä yleislääketieteen ylilääkäri  Pekka Jaatinen, vastuuhenkilönä  
terveyskeskuskuntayhtymästä kuntayhtymästä johtava ylilääkäri Kaija Antola.  
 
Selvitetään verenpainepotilaan hoitoketju vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana  ylilääkäri Pekka 
Jaatinen ja kuntayhtymän puolelta johtava lääkäri Kaija Antola. 
 
Selvitetään kehitysvammatyön työnjako ja vastainen kehittäminen vastuuhenkilönä ja kokoon-
kutsujana kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen ja kunnan  edustajana sosiaalijohtaja Anitta 
Stenberg. 
 
Selvitetään potilaan kotiuttaminen sairaalan hoidosta "suoraan kotiin" vastuuhenkilönä sairaan-
hoitopiiristä ylilääkäri Pekka Jaatinen ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Kaija 
Antola ja Honkajoen kunnasta terveydenhoitaja Anne Tarhasaari. 
 
       

HUITTINEN Mielenterveys- ja päihdehuollon suunnitelma valmistuu ja sitä aletaan toteuttaa vuoden 2008 
aikana. Vastuuhenkilönä Huittisten kaupungista sosiaalijohtaja Timo Kaaja ja terveyskeskuskun-
tayhtymästä avoterveydenhuollon ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila ja sairaanhoitopiiristä mukana 
tarvittaessa projektipäällikkö Matti Järvinen.  
 
Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
Huittisten kaupunki on mukana syyskaudella 2008  neuvotteluissa kehitysvammahuollon  kehit-
tämisestä Keski-Satakunnan kuntien  kanssa. Kokoonkutsujana kuntayhtymän johtaja Pekka 
Kauppinen ja yhteyshenkilö kaupungin taholta sosiaalijohtaja Timo Kaaja. 

JÄMIJÄRVI Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
  
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tarkentaminen käytäntöön, vastuuhenkilönä  terveyskes-
kuskuntayhtymästä terveydenhoitaja Anne Tarhasaari ja sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö 
Matti Järvinen. 
 
Laaditun  diabeteksen alueellinen ennaltaehkäisysuunnitelman toteuttamista jatketaan. Yhteys-
henkilönä  sairaanhoitopiiristä yleislääketieteen ylilääkäri  Pekka Jaatinen, vastuuhenkilönä  
terveyskeskuskuntayhtymästä kuntayhtymästä johtava ylilääkäri Kaija Antola.  
 
Selvitetään kehitysvammatyön työnjako ja vastainen kehittäminen vastuuhenkilönä ja kokoon-
kutsujana kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen ja kunnan edustaja perusturvajohtaja Aki 
Rantanen. 
 
 
 

KANKAANPÄÄ Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan 
ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta 
ja vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
  
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tarkentaminen käytäntöön, vastuuhenkilönä  
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terveyskeskuskuntayhtymästä terveydenhoitaja Anne Tarhasaari ja sairaanhoitopiiristä 
projektipäällikkö Matti Järvinen. 
 
Laaditun  diabeteksen alueellinen ennaltaehkäisysuunnitelman toteuttamista jatketaan. 
Yhteyshenkilönä  sairaanhoitopiiristä yleislääketieteen ylilääkäri  Pekka Jaatinen, 
vastuuhenkilönä  terveyskeskuskuntayhtymästä kuntayhtymästä johtava ylilääkäri Kaija Antola.  
 
Selvitetään kehitysvammatyön työnjako ja vastainen kehittäminen vastuuhenkilönä ja kokoon-
kutsujana kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen ja kaupungin edustajana perusturvajohtaja 
Heli Isohannu. 
 
Selvitetään potilaan kotiuttaminen sairaalan hoidosta "suoraan kotiin" vastuuhenkilönä sairaan-
hoitopiiristä ylilääkäri Pekka Jaatinen ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Kaija 
Antola ja Siikaisten kunnasta terveydenhoitaja Marja-Liisa Hämäläinen. 
 
 

KARVIA Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
  
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tarkentaminen käytäntöön, vastuuhenkilönä  terveyskes-
kuskuntayhtymästä terveydenhoitaja Anne Tarhasaari ja sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö 
Matti Järvinen. 
 
Laaditun  diabeteksen alueellinen ennaltaehkäisysuunnitelman toteuttamista jatketaan. Yhteys-
henkilönä  sairaanhoitopiiristä yleislääketieteen ylilääkäri  Pekka Jaatinen, vastuuhenkilönä  
terveyskeskuskuntayhtymästä kuntayhtymästä johtava ylilääkäri Kaija Antola.  
 
Selvitetään kehitysvammatyön työnjako ja vastainen kehittäminen vastuuhenkilönä ja kokoon-
kutsujana kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen ja kunnan  edustajana sosiaalijohtaja Pekka 
Kinnunen. 
 
       

KIIKOINEN Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma valmistuu ja sitä aletaan toteuttaa vuodesta 2008 lähtien 
vastuuhenkilönä  sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö Matti Järvinen (koollekutsuja), Kiikoisten 
kunnasta  sosiaaliohjaaja Marita Jantunen  ja terveydenhuollon kuntayhtymästä sosiaalityönteki-
jä Leena Rajakallio.    
 
Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
 

KIUKAINEN Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman juurruttamista alueellisena terveyskeskuskun-
tayhtymän jäsenkuntiin, keskittyen erityisesti lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.  Kiukaisten 
kunnasta  sosiaalijohtaja Katriina Uusitalo-Perkola  vastuuhenkilönä ja  terveyskeskuskuntayh-
tymästä johtava lääkäri Rauno Valovirta sekä tarvittaessa sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö 
Matti Järvinen osallistuu.  
 
 
 
Käynnistetään selvittely laboratoriotoiminnan ja kuvantamistoiminnan sekä apteekkitoiminnan 
siirtämiseksi sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminnaksi. Kokoonkutsuja tulosalueen johtaja 
Juha Sjövall ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Rauno Valovirta. 
 
Kunta liittyy Euran kuntaan 1.1.2009. 

KOKEMÄKI Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
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vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman juurruttamista alueellisena terveyskeskuskun-
tayhtymän jäsenkuntiin, keskittyen erityisesti lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Kokemäen 
kaupungista perusturvajohtaja Eija Kuokka  vastuuhenkilönä ja  terveyskeskuskuntayhtymästä 
johtava lääkäri Rauno Valovirta sekä tarvittaessa sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö Matti 
Järvinen osallistuu.  
 
 
Käynnistetään selvittely laboratoriotoiminnan ja kuvantamistoiminnan sekä apteekkitoiminnan 
siirtämiseksi sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminnaksi. Kokoonkutsuja tulosalueen johtaja 
Juha Sjövall ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Rauno Valovirta.      

KÖYLIÖ Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toteutusta   alueellisena terveyskeskuskuntayh-
tymän jäsenkuntiin.  SHP:stä osallistuu tarvittaessa projektipäällikkö Matti Järvinen, vastuuhen-
kilönä  Köyliöstä   sosiaalijohtaja Ritva Vainio  ja terveyskeskuskuntayhtymästä ylilääkäri 
Markku Kumlander.   
 

LAVIA Paras-hankkeen loppuunvieminen Lavian kunnassa. 
 

LAPPI Kts  Rauma  

 

Lapin kunta liittyy Rauman kaupunkiin 1.1.2009 
 

LUVIA Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
 
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman juurruttaminen vuoden 2008 aikana käytäntöön. Vastuu-
henkilönä SHP:stä projektipäällikkö Matti Järvinen (koollekutsuja), Luvian kunnasta perusturva-
johtaja Eini Kivikko (koollekutsuja) ja osastonhoitaja Anne Lehtonen.   
 
 

MERIKARVIA Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tekemistä. SHP:stä projektipäällikkö Matti 
Järvinen ja Merikarvian kunnasta sosiaalijohtaja Ritva Ilvonen vastuuhenkilönä  ja samoin ter-
veyskeskuksesta  johtava lääkäri Leena Lipsanen. 
    
 

NAKKILA Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman juurruttamista alueellisena terveyskeskuskun-
tayhtymän jäsenkuntiin, keskittyen erityisesti lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.  Nakkilan 
kunnasta vs. sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi vastuuhenkilönä ja   terveyskeskuskuntayhtymäs-
tä johtava lääkäri Rauno Valovirta sekä tarvittaessa sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö Matti 
Järvinen osallistuu.  
 
 
Käynnistetään selvittely laboratoriotoiminnan ja kuvantamistoiminnan sekä apteekkitoiminnan 
siirtämiseksi sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminnaksi. Kokoonkutsuja tulosalueen johtaja 
Juha Sjövall ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Rauno Valovirta. 
 
 

NOORMARKKU Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toteuttaminen käytäntöön.  SHP:stä projektipäällikkö 
Matti Järvinen osallistuu tarvittaessa, Noormarkun kunnasta sosiaalijohtaja Anita Mattila 
vastuuhenkilönä  ja samoin vastuuhenkilönä  terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Leena 
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Lipsanen.       
 
 

POMARKKU Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tekemistä.  SHP:stä projektipäällikkö Matti 
Järvinen osallistuu tarvittaessa,  Pomarkun  kunnasta  sosiaalijohtaja Hannu Majamaa  vastuu-
henkilönä ja samoin terveyskeskuksesta  johtava lääkäri Leena Lipsanen. 
    
 
 

PORI Kiinteän  vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen: virkamiesyhteistyö toiminnan  (erikoissai-
raanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelurakenteen ja palvelutuotannon yh-
teinen näkemys) ja talouden suunnittelussa ja seurannassa vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä 
sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto, kaupungin osalta terveysjohtaja Pekka Satomaa (koollekut-
suja)  ja sosiaalijohtaja Kaj Kainulainen. 
 
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma valmistuu ja sitä toteutetaan vuodesta 2008 alkaen 
ohjaamassa uudistuvaa palvelukokonaisuutta vastuuhenkilönä Porin kaupungin taholta  
psykiatrian ylilääkäri Seppo Ojanen ja osastopäällikkö Jarmo Viljanen sekä  sairaanhoitopiirin 
taholta projektipäällikkö Matti Järvinen (koollekutsuja). 
 
Selvitetään kehitysvammahuollon työjako vastuuhenkilönä kuntayhtymän johtaja Pekka 
Kauppinen ja sosiaalijohtaja Kaj Kainulainen. 
 
Selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien  päivystyskokonaisuuden järjestäminen. 
Vastuuhenkilöinä sairaanhoitopiiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne ja terveyskeskuksesta johtava 
lääkäri Esko Karra. 
 
 

RAUMA Rauman vanhustenhoidon hoitoketju tulee saada toimivaksi. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiris-
tä johtajaylilääkäri Olli Wanne (koollekutsuja)  ja kaupungilta sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 
ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava ylilääkäri Marja Niemi. Väliraportti 31.8.2008 mennes-
sä. 
 
Jatketaan  päihde- ja  mielenterveyssuunnitelman täytäntöönpanoa. Vastuuhenkilönä Rauman 
kaupungista  johtava lääkäri Marja Niemi  (koollekutsuja). 
 
Selvitetään Rauman kaupungin ja terveyskeskuskuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kesken Rau-
man aluesairaalasta vapautuvien tilojen käyttö  ja pysäköintijärjestelyt 30.9.2008 mennessä , 
vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä huollon tulosalueen johtaja Tapio Kallio ja terveyskeskus-
kuntayhtymästä talousjohtaja Kalevi Rahkonen (koollekutsuja) sekä Rauman kaupungista kau-
punginarkkitehti Tapio Leppänen.  
 
Sovittiin, että asetetaan valmisteluryhmä kokoonkutsujana kuntayhtymän johtaja  Pekka Kauppi-
nen  ja valmistelun tavoitteena on Rauman yhteistoiminta-alueella selvittää ja järjestää kehitys-
vammaisten palvelujen työnjako kuntien ja tulevan kuntayhtymän kesken. Yhteyshenkilönä 
kaupungilta sosiaalijohtaja Alpo Komminaho. 

SIIKAINEN Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
  
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tarkentaminen käytäntöön, vastuuhenkilönä  terveyskes-
kuskuntayhtymästä terveydenhoitaja Anne Tarhasaari ja sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö 
Matti Järvinen. 
 
Laaditun  diabeteksen alueellinen ennaltaehkäisysuunnitelman toteuttamista jatketaan. Yhteys-
henkilönä  sairaanhoitopiiristä yleislääketieteen ylilääkäri  Pekka Jaatinen, vastuuhenkilönä  
terveyskeskuskuntayhtymästä kuntayhtymästä johtava ylilääkäri Kaija Antola.  
 
Selvitetään verenpainepotilaan hoitoketju vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana  ylilääkäri Pekka 
Jaatinen ja kuntayhtymän puolelta johtava lääkäri Kaija Antola. 
 
Selvitetään kehitysvammatyön työnjako ja vastainen kehittäminen vastuuhenkilönä ja kokoon-
kutsujana kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen ja kunnan  edustajana sosiaalijohtaja Tapani 
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Santavirta. 
 
Selvitetään potilaan kotiuttaminen sairaalan hoidosta "suoraan kotiin" vastuuhenkilönä sairaan-
hoitopiiristä ylilääkäri Pekka Jaatinen ja terveyskeskuskuntayhtymästä johtava lääkäri Kaija 
Antola ja Siikaisten kunnasta terveydenhoitaja Marja-Liisa Hämäläinen. 
 
       

SÄKYLÄ Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman laatimista alueellisena terveyskeskuskuntayhty-
män jäsenkuntiin.  SHP:stä osallistuu tarvittaessa projektipäällikkö Matti Järvinen, vas-
tuuhenkilönä  Säkylän  sosiaalijohtaja  Anja Jokitulppo ja terveyskeskuskuntayhtymästä ylilää-
käri Markku Kumlander.   
 

ULVILA Vuoden 2008 kuluessa selvitetään Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien virka-ajan ulko-
puolisen terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen 1.1.2011 alkaen  kuntayhtymän toimesta ja 
vastuuhenkilönä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  
 
Aloitetaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimeenpano vuonna 2008. Sairaanhoitopiiristä 
osallistuu tarvittaessa  projektipäällikkö Matti Järvinen   ja  vastuuhenkilönä Ulvilan kaupungista 
sosiaalisihteeri Mari Levonen. 
 
Selvitetään kehitysvammatyön työnjako yhteyshenkilönä erityishuoltopiiristä kuntayhtymän 
johtaja Pekka Kauppinen ja Ulvilan kaupungista sosiaalisihteeri Mari Levonen. 
 
Ulvilan kaupunki tavoittelee yhteistoimintaselvittelyssä sairaanhoitopiirin kanssa rakennettujen 
toimintojen (esim. laboratorio-, kuvantaminen, apteekki- ja apuvälinepalvelut) kehittämistä jat-
kossakin yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Vastuuhenkilönä  Ulvilan kaupungista ylilääkäri 
Kyösti Lemmetty. 
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    5.9.2008 
 
 
 
Sairaanhoitopiirin vuosien 2009 – 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2009 talousarvio 
      
JÄSENKUNTIEN, PUNKALAITUMEN KUNNAN JA ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTA 
YHTYMÄN HALLITUKSEN LAUSUNNOT  
 
LAUSUNNON ANTAJA LAUSUNTO 
  

Eura - Sairaanhoitopiirin tulee vuoden 2009 talousarvion jatkovalmistelussa 
pyrkiä siihen, että kuntalaskutuksen menojen kasvu on neljä prosent-
tia. 

 
- Sairaanhoitopiirin käyttämä Tilastokeskuksen (2007) väestöennuste 

on varsin pessimistinen eikä huomioi kuntaliitoksien vaikutuksia 
esim. väestön kasvuun. Kuitenkin väestön voimakas ikääntyneiden 
määrän lisääntyminen tulee ottaa huomioon palveluita suunniteltaes-
sa. 

 
- Vuosi 2009 on sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon ja erityis-

huollon yhteen sovittamisen aikaa. Toimintakulttuureja yhdistettäessä 
tulee huomioida myös mahdollisuus luoda kokonaan uusi toimintata-
pa. 

 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelurakennemuutokseen liittyen on 

huomioitava tuleva terveydenhoitolaki. Perusterveydenhuoltoa ja eri-
koissairaanhoitoa suunnitellaan ns. saman katon alle. Terveyskeskuk-
siin tulisi perusterveydenhuollon lisäksi erikoissairaanhoidon toimin-
taa. 

 
- Potilastiedot tulisi olla samassa yhteisrekisterissä. Tästä syystä poti-

lastietojärjestelmän uusiminen tulee olla esillä mahdollisimman 
avoimesti.  

 
- Jäsenkunnassa ollaan tyytyväisiä, että ensihoidossa- ja päivystyksen 

toimialueelle haetaan yhteisiä uudistuvia toimintatapoja. kuten hoidon 
tarpeen ja kiireellisyyden arviointihanke, potilaan kotiuttamista tuke-
vat hankkeet ja selviämishoitoyksikköhanke. 

 
- Esitämme huolemme psykiatrisen avohoidon tilanteelle. Erityisesti 

lasten ja nuorten psykiatrian tilanne on huolestuttava. Toivomme, että 
vajaukset henkilöstön osalta saadaan täytettyä ja yhteistyötä laajenne-
taan koko Satakunnan alueen eri sektoreiden kanssa. Erikoissairaan-
hoidon konsultaatioapua ennaltaehkäisyyn toivotaan suoraan jäsen-
kuntaan.  

 
- Euran ja Kiukaisten kunta tekevät kuntaliitoksen 1.1.2009. Tästä syys-

tä sairaanhoitopiirin vuosien 2009 – 2011 toimintasuunnitelman tulee 
Euran kunnan osalta huomioida, että alueellinen palvelurakenneuudis-
tus koskien apteekkitoimintaa, kuvantamistoimintaa, laboratoriotoi-
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mintaa sekä päivystystoimintaa tulee uudelleen tarkistettavaksi. 
Eurajoki Eurajoen kunta pitää tärkeänä 

 
- kumppanuusneuvotteluissa sovittujen asioiden toteutumista 
- toimintakulujen kasvu maksimissaan 4,5 % 
- virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen toteutumista 
1.1.2011 alkaen sairaanhoitopiirin järjestämänä Satakunnan keskus-
sairaalassa 
- sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistyessä 1.1.2009 alkaen hen-
kilöstön työpanoksen selkiyttäminen ja henkilöstön määrän väheneminen 
saman kaltaisien tehtävien osalta 
 

Harjavalta   
- Kumppanuusneuvotteluissa sovittu korkeintaan 4,5 %:n hinnannousu 

palveluhinnastossa on ylittymässä.  Sovitusta maksimikorotuksesta tu-
lee pitää kiinni. 

 
- Sairaanhoitopiirin tavoite alentaa palvelutuotannon työpanosten mää-

rää vuodesta 2009 alkaen on oikea. Erityisesti muutosten tulisi näkyä 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin yh-
teenliittymisen jälkeen tukipalveluissa. 

 
- Talousarvion kohdassa 1.4. mainitaan mm.: sairaanhoitopiiri keskittyy 

perustehtäviinsä ja kiinnittää erityistä huomiota potilaan ja asiakkaan 
sujuvaan hoitoketjuun. Missään ei ole kuitenkaan kerrottu, mikä on 
sairaanhoitopiirin perustehtävä. On kyllä kerrottu, että kuntayhtymän 
tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissai-
raanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat 
eivät järjestä sitä muulla tavalla. Toiminta-ajatuksen mukaan kuntayh-
tymä voi myös sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveyden-
huollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Tehtävänä on myös yhdessä jä-
senkuntien kanssa edistää asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. Jos 
siis päätetään keskittyä perustehtäviin, on ne myös määriteltävä eikä 
vain käytettävä perustehtäviin keskittymistä epämääräisenä ja ennalta 
arvaamattomana perusteluna toiminnoista luopumiselle, koska sopi-
muksin voidaan hoitaa hyvin moninaisia tehtäviä. 

 
- Talousarvion kohdan 2.2. mukaan mm. aloitetaan Kokemäelle ja Eu-

rajoelle suunniteltujen autettujen asuntoloiden suunnittelu. Asuntolat 
ovat varmasti tarpeellisia, mutta sairaanhoitopiiri olisi voinut osoittaa 
sitoutumistaan Satalinna- projektiin suunnittelemalla autetut asuntolat 
sinne. Tämä olisi helpottanut Satalinnan myyntiä ja ulkopuolisten 
palveluntuottajien uskoa Satalinnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. 

 
- Talousarvion kohdan 2.4.5 mukaan kehitysvammahuollon osalta pyri-

tään selkiinnyttämään työnjakoa kuntayhtymän, jäsenkuntien ja muo-
dostumassa olevien puitelain 5 §:n tarkoittamien yhteistoiminta-
alueiden kesken. Selkiinnyttäminen on Harjavallan kannalta hyvä 
asia, mutta peruslähtökohtana tulee pitää, että erityishuoltopiirin pal-
velutoiminnat jatkuvat kuntien niin halutessa entisellään, eikä esimer-
kiksi työkeskuksia vastoin kuntien tahtoa kunnallisteta. 
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Honkajoki - Kunta pitää tärkeänä, että erikoissairaanhoidon talouden kehitys pide-
tään jäsenkunnan talouskehitystä vastaavana. Kuntayhtymän vuoden 
2009 talousarvion käyttötalousmenojen kasvun tulee olla enintään + 3 
% kuluvan vuoden talousarvioon nähden. 

 
- Terveyspalvelujen riittävän saatavuuden ja hoitoon pääsyn turvaami-

seksi säädetyissä aikarajoissa erikoissairaanhoidon, perusterveyden-
huollon ja sosiaalitoimen yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen 
ovat olennaisia edellytyksiä. 

 
- Pohjois-Satakunnan alueella aloittaa vuoden 2009 alussa sosiaali- ja 

terveyspalveluita tuottava liikelaitoskuntayhtymä. Uuden kuntayhty-
män toiminnan käynnistyminen antaa entistä paremmat mahdollisuu-
det tehdä laaja-alaista yhteistyötä sosiaalitoimen, perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon välillä. Myös valmisteilla oleva terveys-
palveluita koskeva lainsäädäntö antaa mahdollisuuksia tarkastella 
palveluketjuja uudelleen. 

 
- Hoitoketjujen tulee toimia ja palvelu tulee järjestää lähelle asiakasta 

silloin, kun se on mahdollista. Palveluketjujen toimivuus kaikissa 
kuntayhtymän jäsenkunnissa on oltava kunnossa ja sairaanhoitopiirin 
tulee ilmoittaa riittävän ajoissa potilaiden siirtotarpeesta vastaanotta-
ville tahoille paikkojen järjestämiseksi, jotta vältytään siirtoviivemak-
suilta.  

 
- Honkajoen kunnan ja sairaanhoitopiirin välisessä kumppanuussopi-

mushankkeen tahto-osasopimuksessa on tavoitteeksi asetettu vuodelle 
2008 seuraavaa: 

 
* Moniongelmaisten vanhuspotilaiden kokonaisvaltaiseen 
hoitamiseen liittyvien ongelmien selvitystä jatketaan erikois-
sairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kehitetään kei-
noja hoidon kokonaisvaltaisuuden parantamiseksi, ottaen 
huomioon aluetietojärjestelmän mahdollisuudet tiedon väli-
tyksessä.  
 * Mielenterveyssuunnitelman tarkentaminen käytäntöön. 
 * Diabeteksen alueellisen ennaltaehkäisysuunnitelman val-
mistelu. 
* Alueellisen tietohallinnon valmistelu. 

 
- Vuodelle 2008 asetettujen tavoitteiden toteutuminen käytännössä 

edistänee palvelujen saatavuutta ja tehokkuutta, mikä näkynee myös 
kustannusten nousua hillitsevästi. 

 
- Investoinnit 
 
Sairaanhoitopiirin investointisuunnitelmissa tulee käyttää runsaasti har-
kintaa; arvioida kunkin hankkeen tarpeellisuus, kiireellisyys ja toisin jär-
jestämisen mahdollisuus (käytettävissä olevat vapautuneet tilat) sekä 
ajoittaminen pitkällä tähtäimellä. Erityisesti investointien kohdalla on 
olennaista seurata kuntien talouden kehitystä. 
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Huittinen - Vampulan kunta liitetään 1.1.2009 alkaen Huittisten kaupunkiin: Sa-
takunnan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja 
Huittisten kaupungin kesken tulee tehdä sopimus VSSHP:n palvelui-
den käytöstä ja laskutuksen ehdoista, 
 

- Satakunnan alueelle on laadittava kehitysvammaisten asumispalvelui-
den järjestämistä koskeva suunnitelma 

 
- Huittisten kaupunki liittyy alueelliseen apuvälinetoimintaan siinä vai-

heessa, kun merkittävä osa sairaanhoitopiirin kunnista on toiminnassa 
mukana; asia selvitetään vuoden 2009 aikana. 

 
- Kustannusten nousu tulee mitoittaa siten, ettei se ylitä kuntien verotu-

lojen kasvua.  
 
 

Jämijärvi - Kunnalla ei ole huomautettavaa sairaanhoitopiirin vuosien 2009  - 
2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaan eikä v 2009 talousarvioon. 

Kankaanpää - Sairaanhoitopiirin talous tulee pitää jäsenkunnan talouskehitystä vas-
taavana. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kokonaiskustannus-
ten ennakoitavuutta ja hallittavuutta tulee lisätä. Terveyden edistämi-
nen ja sairauksien ennalta ehkäisy tulee huomioida kaikessa tervey-
den- ja sosiaalihuollon palvelutuotannossa. 

 
- Kankaanpään kaupunki hyväksyy tahto-osasopimuksen sisällön; selvi-

tetään v. 2008 virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen jär-
jestäminen 1.1.2011 alkaen kuntayhtymän toimesta, tarkennetaan 
päihde- ja mielenterveyssuunnitelma  käytäntöön, jatketaan diabetek-
sen alueellisen ennaltaehkäisyn suunnitelman toteuttamista, selvite-
tään kehitysvammatyön työnjako ja vastainen kehittäminen, selvite-
tään potilaan kotiuttaminen sairaalan hoidosta "suoraan kotiin".  

 
- Kankaanpään kaupunki hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2009 ta-

lousarvion määrärahaesityksen seuraavasti: 
 

 - ostot 11.010.000 € (muutos 2009/2008 + 8,9%, ei ppo  
    korkoa) 
- josta osuus erityisvelvoitteisiin 141.000 € 
- arvio osuudesta lainanlyhennyksiin 158.778,64 €  
- peruspääoman korko sairaanhoidossa 4,95 % on 118.970 €   
   ja sosiaalipalveluissa 4,58 % on 9.060,90 € 

 
Karvia - Kunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosi-

en 2009 – 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmasta eikä vuoden 2009 
talousarviosta. 

Kiikoinen - Kunnalla ei ole mitään olennaista huomautettavaa Satakunnan sai-
raanhoitopiirin ehdotuksesta vuosien 2009 – 2011 toiminta- ja talous-
suunnitelmaksi ja vuoden 2009 talousarvioksi. 

Kiukainen - Kts. Euran kunnan lausunto 
Kokemäki - Kaupunginhallitus antaa Satakunnan sairaanhoitopiirille lausunnon, 
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jossa painotetaan kumppanuusneuvottelussa sovittujen tavoitteiden 
toteutumista sekä jäsenkuntien palveluhinnaston muutosten jäämistä 
alle 5 %:n tason. 

 
Köyliö - Köyliön kunnalla ole huomautettavaa Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän hallitukselle vuosien 2009 – 2011 toiminta- ja talous-
suunnitelmaehdotuksesta ja vuoden 2009 talousarvioehdotuksesta. 

 
Lappi - Käydyissä kumppanuusneuvotteluissa vuodelle 2009 Lapin toimesta 

esille nostetut asiat sisältyvät Rauman kaupungin tahto-
osasopimukseen ja talousarviosta vuodelle 2009 sekä toiminta- ja ta-
loussuunnitelmasta vuosille 2009-2011 ei Lapin kunta 1.1.2009 toteu-
tuvasta kuntaliitoksesta johtuen anna omaa lausuntoaan. 

 
Lavia - Sairaanhoitopiirin tulee sopeuttaa talousmenonsa kuntien talouden 

yleiseen kehitykseen. Sairaanhoitopiirin käyttömenot eivät saa kasvaa 
nopeammin kuin kuntien käyttömenot kasvavat keskimäärin. Lisäksi 
terveyspalvelujen riittävä saatavuus ja hoitoon pääsy on pystyttävä 
turvaamaan säädetyissä aikarajoissa. 

 
- Sairaanhoitopiirin investointisuunnitelmissa tulee käyttää runsaasti 

harkintaa ja samalla on seurattava kuntien talouden kehitystä. 
 

Luvia - Ympärivuorokautinen yleislääkäritasoinen varsinainen päivystys tulee 
sairaanhoitopiirin alueella ainakin Karhukuntien osalta nopeasti kes-
kittää erikoissairaanhoidon tiloissa tapahtuvaksi yhteispäivystykseksi. 
Tavoitteena on yhtenäiset ja laadukkaat päivystyspotilaiden tutkimus- 
ja hoitovalmiudet asuinkunnasta riippumatta. 

 
- Laboratorio- ja kuvantamispalvelut  sekä  lääke- ja hoito-tarvikkeiden 

hankinta kannattaa edelleen keskittää sairaan-hoitopiirin alueella yh-
teisesti järjestettäviksi sairaanhoitopiirin toimesta, perusteena isot 
hankintaerät, kilpailuttaminen, yhtenäiset tarvikkeet sekä välineiden 
ja palveluiden yhtenäinen laatu. Näytteenotot sekä lääke- ja hoitotar-
vikkeet tulee tarjota potilaalle edelleen lähipalveluna entiseen tapaan. 
Luvian osalta yhteistoiminta on jo toteutunutkin. 

 
- Ensihoito ja siihen liittyvät sairaankuljetuspalvelut sairaanhoitopiirin 

alueella tulee jatkossa järjestää yhteisesti sairaan-hoitopiirin toimesta, 
perusteena yhteinen kilpailutus ja laatu sekä logistiikkaedut. Neuvot-
telut on käyty ja suunnitelmat ovat jo olemassa. 

 
- Terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön välttämätön ja pakollinen 

täydennyskoulutus on järkevintä järjestää jatkossakin yhteistyössä sai-
raanhoitopiirin toimesta. 

 
- Sairaanhoitopiirien välisen yhteistyön potilaiden tutkimuksessa ja 

hoidossa tulee sujua sairaanhoitopiirirajoista riippumatta valtakunnal-
lisesti. Tarpeellisen tutkimuksen ja hoidon saatavuuden nopeus ja laa-
tu tulee olla määräävin tutkimus- ja hoitopaikkavalinnassa. 

 
- Kuntayhtymän perussopimus mahdollistaa nyt terveydenhuollon ja 



 

 87

niihin kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien hallinnoimisen sa-
massa kuntayhtymässä.  Hallinnolliset organisaatiot vähenevät ja hal-
linnolliset ja toiminnalliset raja-aidat poistuvat, mikäli mahdollisuus 
hyödynnetään koko terveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalitoi-
men osalta. 

 
- Alueellinen tietojärjestelmä palvelee jo palautejärjestelmänä ja lähitu-

levaisuudessa tavoitteena on palvella myös lähetejärjestelmänä. Pape-
riset lähetteet ja palautteet jäävät vain poikkeustilanteita varten. Kon-
sultaatiot organisaatioiden välillä tulee saattaa muodollisuuksista va-
paiksi. 

 
- Kuntatalouden rajat tulee huomioida suunniteltaessa varsinkin uusia 

investointeja  ja henkilöstölisäyksiä.   
 
 

Merikarvia - Merikarvian väestörakenne on vanhusvoittoinen, lähitulevaisuudessa 
ikärakenteeseen ei ole tulossa suuria muutoksia, mutta vuoteen 2020 
mennessä iäkkäiden osuus lisääntyy. Kunnassa on rakennettu uusia 
vanhusten palveluasuntoja ja suunnitelmissa on edelleen lisätä niitä 
vuosien 2009 – 2010 aikana. Laitospaikkojen määrä pysytetään nykyi-
sellä tasolla. Korkean palvelutarpeen johdosta kunta pitää erittäin tär-
keänä, että erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaali-
toimen yhteistyö toimii joustavasti siten, että asiakas hoidetaan aina 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. jolloin kustannukset pysyvät hallin-
nassa. Kotihoitoa pidetään edelleen ensisijaisena hoitomuotona. 

 
- Koska päivystysyhteistyön laajentaminen on ollut esillä, Merikarvian 

kunta kiinnittää huomiota siihen, että ilta-, yö- ja viikonloppupäivys-
tyksen siirryttyä keskussairaalaan asiakkaiden odotusajat päivystyk-
sessä ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Asiantilaan toivotaan pa-
rannusta. 

 
- Syöpätautien hoidon siirtyminen Turun yliopistosairaalasta keskussai-

raalan vastuulle nähdään myönteisenä kehityksenä. 
 
- Tahto-osaneuvotteluissa sovittua päihde- ja mielenterveyssuunnitel-

maa on työstetty siten, että toimintasuunnitelmassa esitetyt alle kou-
luikäisten lasten vanhempiin kohdistuvat varhaisen puuttumisen toi-
menpiteet voidaan ottaa osaksi normaalia lastenneuvolan ja työterve-
yshuollon toimintaa vuoden 2009 alusta. Suunnitelman seuraavan 
vaiheen työstämistä jatketaan.  

 
- Kunta on lausunnossaan kannattanut Satakunnan erityishuoltopiirin 

liittämistä sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 lukien. Kunta järjestää kehi-
tysvammaisten työ- ja päivätoimintaa itse, samoin asumispalveluja tai 
ostaa niitä yksityiseltä palvelun tuottajalta. Erityishuoltopiirin palve-
lujen käyttö on vähäistä: vaikeavammaisten laitoshoitoa tai kuntou-
tusohjausta. 

 
- Kunta pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiiri ei kasvata henkilöstöään 

jotta jäsenkuntalaskutus tulevana toimikautena ei kasvaisi palkanko-
rotuksia enempää. 
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- Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkuntien 

yhteiset kumppanuusneuvottelut on koettu hyvänä, sillä monet eri-
koissairaanhoitoa koskevat ongelmat ja ajankohtaisasiat ovat kuntayh-
tymän kunnilla samanlaiset. 

 
Nakkila - Kunnalle ei ole huomautettavaa Satakunnan sairaanhoitopiiri 

      sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2009 – 
      2011 ja talousarviosta 2009. 
 
- Kunnanhallitus toteaa, että kuntatalouden alustaviin tuloarvioihin  
      nähden erikoissairaanhoidon suunniteltu kustannusten nousu on  
      korkea. 

 
- Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistäminen tulisi toteuttaa  
      vuoden 2009 alusta lukien. 
 
 

Noormarkku - Sairaanhoitopiirin laskelmien mukainen Noormarkun kunnan lasken-
nallinen arvio kuntien sairaanhoidon palvelusostoista ilman peruspää-
oman korkoa vuonna 2009 on 5 091 000 euroa, missä on  

      kasvua vuoteen 2007 verrattuna 6,2 %. Noormarkun kunnan osuuden 

      kasvu on 1,4 -prosenttiyksikköä yli kuntien keskiarvion (+ 4,8 %).  

 

- Kumppanuussopimusneuvotteluissa arvio hinnoittelun noususta sai-
raanhoidossa oli + 4,5 % ja sosiaalitoimessa + 4,0 %. Sairaanhoitopii-
rin tulee talousarviossaan lähteä siitä, että kyseinen kasvu vuodelle 
2009 on enintään + 4,5 %. 

 

- Esitetyt investoinnit ovat tarpeellisia ja perusteltuja. 
 

- Muilta osin Noormarkun kunta viittaa kumppanuushankkeen tahto- 
      osaneuvotteluissa keväällä 2008 sovittuihin asioihin, jotka kunta on    

      omalta osaltaan hyväksynyt. 

 

 
Pomarkku - Sairaanhoitopiirin tulee sopeuttaa käyttötalousmenonsa kuntien talou-

den yleiseen kehitykseen.    Sairaanhoitopiirin käyttömenot eivät saisi 
kasvaa nopeammin kuin kuntien käyttömenot keskimäärin.  Myöntei-
senä todetaan, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa on tunnistettu 
keskeiset tosiasiat: väestön väheneminen, väestön ikääntyminen, sai-
rastavuuden ”megatrendit”, ennaltaehkäisevän työn tarve ja kuntien ta-
loustilanne.  

 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Satakunnan erityishuol-

topiirin kuntayhtymä yhdistetään 1.1.2009 alkaen.  Tämä yhdistymi-
nen tulee hoitaa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevästi  

       poistamalla päällekkäisyydet hallinnon ja muiden tukipalvelujen  
       osalta. 
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- Sairaanhoitopiirin tulisi vakavasti harkita siirtymistä Länsi-Suomen 

Taloustuki Oy:n palvelujen käyttäjäksi taloushallinnossaan.  Satakun-
nan erityishuoltopiiri on ollut yhtiön palvelujen käyttäjä vuodesta 
2007. 

 
Pori - Huolimatta kehittämistarpeistaan on kumppanuusjärjestelmä ja sen 

kautta lisääntynyt virkamiesyhteistyö vähentänyt perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon toiminta- ja taloussuunnittelun ristiriitai-
suuksia. 

 
- Keskeisiä muutoksia vuonna 2009 ovat kehitysvammahuollon ja Porin 

laboratoriotoiminnan siirtyminen kuntayhtymän toiminnaksi, mihin 
liittyvät toiminnallistaloudelliset seuraukset selviävät pääosin vasta 
seuraavina vuosina.  

 
- Esitetty 4,8 % palveluiden hinnannousu on kohtuullinen. Ottaen huo-

mioon peruspääoman korko, erikoissairaanhoitoon aikaisemmin kuu-
luneiden palvelujen toiminnallisen ja/tai taloudellisen vastuun siirty-
minen entistä enemmän perusterveydenhuoltoon mm. erikoissairaan-
hoidon jatkohoidossa ja -tutkimuksissa sekä tavanomainen epävar-
muus laaditun talousarvion pitävyydestä on erikoissairaanhoidon to-
dellinen kustannusnousu vähintään 6-7 % edelleen ongelma ja siten 
perusterveydenhuollon toiminnan ja talouden valtakunnallisena ta-
voitteena olevan vahvistamisen kannalta. 

 
- Porin kaupungin ja kuntayhtymän tavoitteissa on edelleen yhteen sovi-

tettavaa talouden lisäksi erityisesti tietohallinnon, erikoissairaanhoi-
don yhteistyön ja pääomatalouden osalta. Terveydenhuollon palvelu-
jen järjestämissuunnitelma, sen vuosittain yhteistyössä kunnan kanssa 
tehtävä arviointi ja tarvittavat muutokset sekä yhteistyössä peruster-
veydenhuollon kanssa tehtävä tietohallinnon järjestäminen eivät ole 
toteutuneet alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen periaattein. 

 
- Kuntayhtymä on tietohallinnon osalta suuntautumassa Porin esittämi-

en näkemysten vastaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa 
tehtävään yhteistyöhön. Ottaen huomioon sairaanhoidon määrä ja päi-
vittäisyhteistyön päivystysluonteinen laatu olisi sekä kuntayhtymän 
että Porin kaupungin kannalta kehittämisen painopiste siirrettävä Po-
rin perusterveydenhuollon ja Satakunnan keskussairaalan välisen säh-
köisen tiedonsiirron kehittämiseen valmistumassa olevan terveyden-
huoltolain uudet mahdollisuudet huomioon ottaen sekä Porin kaupun-
gin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallinnon integroimiseen. 

 
- Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan on kirjattu ohi yhtei-

sesti hyväksytyn kumppanuusneuvottelutuloksen yksittäisiä Porin ter-
veydenhuollon palvelurakenteeseen kuuluvia perustason erikoissai-
raanhoitoa ja lääketieteellisiä tukipalveluja koskevia muutostavoitteita 
aikatauluineen. Tältä osin suunnitelmaa tulisi aikaisempien vuosien 
kokemusten perusteella tarkistaa ja kirjata Porin toimivaltaan kuulu-
vat palvelurakennemuutokset aikatauluineen vasta asianmukaisen yh-
teisvalmistelun ja päätöksenteon jälkeen. 
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- Kuntayhtymän investointitalous on edelleen tasolla, joka väistämättä 
hidastaa perusterveydenhuollon toimitilojen uudistamista. 

 
- Kumppanuusneuvotteluissa on kirjattu keskeisiksi yhteisesti hyväksy-

tyiksi tavoitteiksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja so-
siaalitoimen palvelurakenteen ja -tuotannon yhteinen näkemys virka-
miesyhteistyön vahvistamisen avulla, päihde- ja mielenterveyspalve-
lusuunnitelman teko ja toteutus, kehitysvammahuollon työnjaon sel-
kiyttäminen sekä sairaanhoitopiirin päivystyskokonaisuuden järjestä-
misen selvittäminen yhteistyössä Porin ja kuntayhtymän kesken. Huo-
limatta Porin palvelurakennemuutoksesta siihen liittyvine virkamies-
vaihdoksineen tulee tavoitteista pyrkiä pitämään kiinni ja tarkistaa 
henkilökysymyksiä tarvittavalta osin viimeistään vuoden 2009 alussa. 

 
- Porin kaupunki on varautunut kaupunginhallituksen ja –valtuuston 

käsittelemässä vuoden 2009 talousarviokehyksessä terveydenhuollon 
ostopalveluihin tulosalueella T 22  66,6 M€:lla. Varaukseen sisältyy 
5,5 %:n lisäys vuoden 2008 budjetoituun määrärahaan. Lainojen ly-
hennyksiin on Porin osuudelta varattu alustavasti 1.170.000 euroa. 
Summa pitää sisällään sekä sairaanhoidon että sosiaalipalvelujen 
osuuden. Sairaanhoitopiirin tulee sopeuttaa menonsa ja laskutuksensa 
enintään edellä sanottuihin summiin. 

 
Punkalaidun  - V 2009 Punkalaidun käyttää sairaanhoitopiirin tuottamia sosiaalipal-

veluja samansuuntaisesti kuin vuonna 2008. Tulevaisuudessa Punka-
laidun kehittää kehitysvammahuollon palveluja enemmän kunnan  
omaksi toiminnaksi esimerkiksi työtoiminnan, kotihoidon ohjauksen 
ja perhehoidon osalta. 

  
Rauma - Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2009–

2011 ja talousarvio 2009 noudattaa Rauman osalta kumppanuusneu-
vottelussa sovittuja toiminnallisia tavoitteita. Suunnitelma sisältää 
myös Rauman kannalta tärkeät maininnat Rauman aluesairaalan tilo-
jen yhteiskäytön suunnittelusta Rauman kaupungin kanssa sekä mai-
ninnat Rauman aluesairaalan peruskorjauksen jatkumisesta sovitulla 
tavalla.  

 
- Ristiriitaiselta suunnitelma vaikuttaa kustannusseuraamusten osalta. 

Talousarvion suunnitteluohjeessa (s. 22) todetaan kumppanuussopi-
musneuvotteluihin viitaten palvelumaksujen muutoksen olevan piiri-
tasolla enintään 4,5 %. Kuitenkin kuntien maksuosuuksia esitetään 
nostettavaksi 5,9 %.  Palkkojen on ilmoitettu nousevan ammattiryh-
mästä riippuen 3,0 – 3,5 % (s. 24). Lisäksi sh-piirin hallitus on ehdot-
tanut valtuustolle v 2009 talousarvioesityksen yhteydessä, että sh-
piirin palvelutuotannossa käytetyn työpanoksen tulee vuodesta 2009 
kääntyä laskuun (s. 11). 

 
- Sairaanhoitopiirin talousarvioehdotus voi nousta vain palkankorotuk-

sen verran. 
 
 

Siikainen - Kustannusten nousu voi olla korkeintaan 4 %:n tuntumassa. Tervey-
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denhuollon menojen jatkuva ja nopea kasvu uhkaa kuntien tuottamien 
muiden palvelujen järjestämismahdollisuus, koska kuntien tulopohja 
ei kasva samassa vauhdissa. 

 
- Yhteistyötä Pohjois-Satakunnan uuden peruspalveluliikelaitoskun-

tayhtymän kanssa tulee tiivistää, tavoitteena joustavat ja taloudelliset, 
kokonaisvaltaiset asiakaspalvelumallit. 

 
- Kumppanuusneuvotteluja on kehitettävä niin että ne käydään PoSan 

jäsenkuntien osalta yhteisneuvotteluna.  
Säkylä - Kunnalla ei ole huomautettavaa vuosien 2009 - 2011 toiminta- ja ta-

loussuunnitelmasta ja vuoden 2009 talousarviosta. Sosiaalilautakunta 
pitää tärkeänä, että kumppanuusneuvotteluissa sovitut tavoitteet ja 
toimenpiteet toteutuvat. 

 
Ulvila - Palveluhinnaston nousu saa olla enintään 3 %. 
Erityishuoltopiirin 
kuntayhtymä  

- Satakunnan erityishuoltopiirin johto on ollut tiiviisti mukana Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuo-
den 2009 talousarvion valmistelutyössä. Erityishuoltopiirin näkemyk-
set on valmistelutyössä otettu hyvin huomioon.  

 
- Kehitysvammahuollossa lähivuosien suurin haaste tulee olemaan ke-

hitysvammaisten henkilöiden asumismahdollisuuksien parantaminen. 
Käytännössä tämä merkitsee ennen muuta asumismahdollisuuksien 
määrällistä lisäämistä. Erityishuoltopiirin kuntayhtymä tulee jättä-
mään vuoden 2008 aikana kaksi asuntolahanketta Valtion asumis- ja 
kehittämiskeskus ARA:n hakuun. Tämä on huomioitu sairaanhoitopii-
rin toimintasuunnitelmassa. Toteutuessaan hankkeet tulee huomioida 
myös vuosien 2010 – 2011 talousarvioissa.  

 
- Antinkartanon palvelukotien kehittäminen on suoraan sidoksissa asu-

mispalveluiden määrällisen lisäämisen kanssa. Valtakunnallinen ta-
voite on pitkäaikaisen laitosasumisen voimakas supistaminen. Se ei 
voi onnistua asumispalveluja voimakkaasti lisäämättä. Satakuntaan 
tarvitaan eritasoisesti tuettuja asumispalveluja lähivuosina runsaasti. 
Yhteistyö sairaanhoitopiirin ja Satakunnan kuntien sekä muodostu-
massa olevien yhteistoiminta-alueiden kesken on välttämätöntä.  

 
- Antinkartanon palvelukodeista vapautuvat paikat mahdollistavat ly-

hytaikaisten kuntoutuspaikkojen määrällisen lisäämisen. Tällä hetkel-
lä kuntoutuspaikkatilanne on huolestuttava. Erillisen vastaanotto- ja 
kriisiyksikön tarve on ilmeinen. Se on toisaalta sidoksissa mm. lasten-
suojelun haastavien asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen vastaiseen 
järjestämiseen Satakunnassa.  

 
- Erityishuoltopiiri liittyy sairaanhoitopiiriin 1.1.2009. Mittavasta val-

mistelutyöstä huolimatta toimintatapojen ja –käytäntöjen yhteensovit-
taminen tulee tapahtumaan seuraavien vuosien kuluessa. Tiivis yhteys 
sairaanhoitopiirin johtoon ja eri toimijoihin on välttämätöntä. Sata-
kunnan erityishuoltopiirin hallitus pitää tähdellisenä sitä, että sosiaali-
palvelujen toimialuejohtaja voi osallistua sairaanhoitopiirin johto-
ryhmän työskentelyyn joko johtoryhmän jäsenenä tai pysyvänä asian-
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tuntijana.  
 
- Erityishuoltopiirin hallitus korostaa myös sitä, että yhteisen projektin 

”Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon uudet asiakastyön mallit” tu-
lokset johtavat käytännön toimintamallien muuttumiseen. Asian var-
mistamiseksi olisi perusteltua asettaa projektin päätyttyä toteutumista 
valvova ja seuraava työryhmä, jossa olisi edustus erikoissairaanhoi-
dosta ja sosiaalipalveluista sekä omaisjärjestöstä.  

 
- Kehitysvammahuollon osalta tiiviit yhteydet omaisjärjestöihin ovat 

työn onnistumisen edellytys. Nykyisen erityishuoltoneuvoston asema 
tulee turvata myös jatkossa. Sairaanhoitopiirin hallitus voi päätöksel-
lään asettaa erityishuoltoneuvoston tai vastaavan yhteistoimintaeli-
men.  

 
- Sosiaalinen yritys Tyke Oy:n merkitys satakuntalaisena toimijana hei-

kossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisessä on 
merkittävä. Sen toimintamahdollisuudet tulee turvata myös tulevai-
suudessa ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutok-
set.  

 
Erityishuoltopiirin hallituksen näkemys on, että kehitysvammahuollon 
toimintamahdollisuudet ja asema sairaanhoitopiirin taseyksikkönä turva-
taan myös tulevaisuudessa. Yli 50 vuoden kuluessa kertynyttä vam-
maisalan asiantuntemusta ja osaamista tarvitaan Satakunnassa tulevaisuu-
dessakin.  

 


