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1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2013 

1.1 Yleistä 

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta 
 

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain (365/95) 65 py-
kälään. 
 
Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa talous-
suunnitelmassa. 
 
Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seuran-
nan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallis-
ten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava ta-
loudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. 
 
Taloussuunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta ”Kunnan ja kuntayh-
tymän talousarvio- ja suunnitelma”, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät 
ja rakenne. 

 
  

 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 – 2013 ja vuoden 2011 talousarvio on 
laadittu ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - 
kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - 
suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat.  
 

 
 

1.1.2 Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2011 lukien  
 

Suunnitelmassa ja talousarviossa ennakoidaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin jä-
senkuntia ovat kunnat tilanteen 1.1.2010 mukaan (20 jäsenkuntaa). Muut kunnat käyt-
tävät Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palve-
luhinnaston mukaisilla perusteilla. 
 

1.1.3 Länsirannikon sairaanhoito 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sai-
raanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2011 aikana toiminnallisia 
yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osapuolia ja niiden potilaita sekä ve-
ronmaksajia hyödyttävää verkostoitumista. 
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1.1.4 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit 
 
Yhtymähallitus on määritellyt vuoden 2009 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sai-
raanhoitopiirin keskeisiksi tulevaisuuden toiminnan ja talouden riskeiksi: 
 
- osaamisen ja osaajien varmistamisen 
- toiminnan jatkuvuussuunnittelun 
- tiedonhallinnan  
- kuntatalouden (globaali taloudellinen taantuma 2008 -) 
 
Riskejä hallitaan vuosien 2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmalla ja vuoden 2011 
talousarviolla.  

 

1.1.4.1 Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2011 - 2013 
 
Kehittämisalueet ja –toimet ovat seuraavat: 
 
1. tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja 

rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. 

2. kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista 

3. riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saate-
taan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla  toi-
mialueilla 

4. toteutetaan riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla ja  

5. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen 
tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi ja ulkoistetaan toiminta 
Medbit Oy:lle 1.1.2011 lukien. 

1.1.5 Kansantalous ja kuntatalous vuosina 2010 – 2013  
 

Arvion mukaan BKT: IMF (Kansainvälinen valuuttarahasto 7.6.2010), Suomen BKT 
(bruttokansantuote) ja (Kuntien verotulot: Kuntatalous 3/10 X)  muutoin peruspalveluoh-
jelma 30.3.2010)  
 
 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi 2012 
BKT + 2,1 % x) + 2,9 % x) + 2,6 % x) 
Kuntien verotulot - 0,6 % + 3,5 % x) + 1,3 % 
Kuntien peruspalvelujen valtionosuus  n. + 4,0 % x)  

 
Sairaanhoitopiirin kannalta on tärkeää pysyä vuoden 2010 talousarviossa ja valmistella 
vuoden 2011 talousarvioesitys kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalous mahdol-
listaa. 
 
Suomen BKT aleni 8 % vuonna 2009 ja se jää arvion mukaan pysyvästi – 7 % alemmal-
le tasolle vuoden 2009 aleneman johdosta.  
 
Satakunnan kuntien verotulokehitys on perinteisesti jäänyt alle valtakunnallisen keskiar-
von. 
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1.1.6 Väestökehitys 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestökehitys vuoteen 2040 ja väestörakenteen muutos 
ilmenevät seuraavista kaavioista: 
 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin  väestökehitys vuoteen 2040 

Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos % Muutos %
2010 2020 2030 2040 2010-2020 2010 - 2040

Eura 12 551 12 686 12 591 12 352 1,1 -1,6
Eurajoki 5 871 6 153 6 210 6 117 4,8 4,2
Harjavalta 7 554 7 802 7 730 7 522 3,3 -0,4
Honkajoki 1 887 1 741 1 685 1 623 -7,7 -14,0
Huittinen 10 703 10 636 10 723 10 723 -0,6 0,2
Jämijärvi 2 063 1 879 1 796 1 726 -8,9 -16,3
Kankaanpää 12 219 11 761 11 471 11 176 -3,7 -8,5
Karvia 2 672 2 370 2 199 2 061 -11,3 -22,9
Kokemäki 8 076 7 997 7 912 7 741 -1,0 -4,1
Köyliö 2 853 2 641 2 548 2 467 -7,4 -13,5
Lavia 2 062 1 863 1 780 1 705 -9,7 -17,3
Luvia 3 315 3 330 3 272 3 147 0,5 -5,1
Merikarvia 3 411 3 032 2 850 2 700 -11,1 -20,8
Nakkila 5 716 5 194 4 925 4 675 -9,1 -18,2
Pomarkku 2 484 2 365 2 291 2 226 -4,8 -10,4
Pori 82 783 82 486 82 130 80 833 -0,4 -2,4
Rauma 39 772 39 457 38 968 38 137 -0,8 -4,1
Siikainen 1 684 1 566 1 463 1 383 -7,0 -17,9
Säkylä 4 719 4 708 4 641 4 545 -0,2 -3,7
Ulvila 13 694 13 246 12 882 12 395 -3,3 -9,5

Yhteensä 226 089 222 913 220 067 215 254 -1,4 -4,8  
 
 
 

 
Lähde: Tilastokeskus/Satakuntaliitto 2010 

 
Väestömuutos  2010 - 2020 - 1,4 % 
Väestömuutos  2010 - 2040  - 4,8 % / - 11.200 asukasta  

 
Väestö vähenee ennusteen mukaan – ja erityisesti Pohjois-Satakunnassa. 
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Satakunta 31.12.2009 

 
 

Siitä: 
0 – 6 v. 

Siitä: 
65 – v. - 

Ennuste 
/2020 
Tilastokes-
kus 
65 – v. - 

0 – 6 –
vuotiaiden 
%-osuus 

65-v-   
vuotiai-
den %-
osuus 

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

  
226 089  

 
15 705 

 
41 719 

 
57 200 

+ 15 500 
 

 
6,9 

 
28 

 
18 

Muutos +/- 
            

 - + + - + + 

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

 
 Syntyvien lasten ja 0 -6 vuotiaiden määrä laskee vuoteen 2020 absoluuttisesti ja suh-

teellisen voimakkaasti. 
 

Em. väestökehitykseen liittyvillä voimakkailla muutoksilla on merkittävä vaikutus sai-
raanhoitopiirin palvelutuotantoon ja rakenteeseen ja sisältöön. 
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1.1.7 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys 

1.1.7.1 Sairaudet 

1.1.7.1.1 Sairaanhoidon palvelut v 2009 
 

Vuonna 2009 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja yhteensä noin 
75 000:lle satakuntalaiselle potilaalle/asiakkaalle: 
 
- somaattinen sairaanhoito: n. 67 110:lle eri potilaalle/vuosi, joista vuodeosastopotilai-

ta 21 666 ja avohoitopotilaita 45 444) ja 
 
- psykiatrinen sairaanhoito: 8 117 eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita 1 711 ja 

avohoitopotilaita 6 406). 

1.1.7.1.2 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) 

 

1.1.7.2 Kansantaudit 
 

Keskeisiä kansantauteja esiintyy Satakunnassa siinä määrin kuin Suomessa keskimää-
rin (Indeksoituna Suomi=100, Satakunta =101). Sairauksia erikseen tarkasteltuna dia-
betesta esiintyy Satakunnassa muuta maata enemmän (Suomi=100, Satakunta=111). 
Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakunnassa paljon enemmän vuodeosastohoitoja kuin 
Suomessa keskimäärin (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 
tulotasoon aiheuttaa erityisen haasteen sairauksien hoitoon ohjattavien voimavarojen 
suuntaamiselle.  
 
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 
kestämättömimmiksi.  
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1.1.7.3 Kehitysvammaisuuden esiintyvyys 
 

Kehitysvammaisuuden valtakunnallinen esiintyvyys on 0,6 % väestöstä eli noin 40.000 
henkilöä. Satakunnassa esiintyvyys vaihtelee kunnittain 0,3 – 1,3 prosentin välillä.  
 
Satakunnassa arvioidaan olevan noin 1 600 kehitysvammaista henkilöä, joista n. 500 
henkilöä on sosiaalipalvelujen toimialueen palveluiden välittömässä piirissä. 
 
Kehitysvammaisuusdiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä eneneväs-
sä määrin myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan 
ohjauksessa tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään. 
 

1.1.8 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 so-

siaalitoimen terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen ja erikoissairaanhoidon sekä 
erityishuollon muodostaman kokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa sekä toimijoi-
den välistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. 

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

nakoitavuutta ja hallintaa siten, että tarvevakioidut erikoissairaanhoidon ja tervey-
denhuollon kokonaiskustannukset asukasta kohden ovat pienemmät kuin maassa 
keskimäärin ja että kustannuskehitys on maltillisempaa kuin muualla maassa. 

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

sekä sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ohjauksen ja johtamisen tietojärjestel-
mää siten, että olennaiset johtamisen ja päätöksenteon tarvitsemat tiedot ovat hel-
posti 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 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

 
Sopimusjärjestelmään sisältyvät keväällä järjestetyt kuntakohtaiset kumppanuussopi-
musneuvottelut, joissa jäsenkunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat edustet-
tuna. Neuvotteluissa sovitaan tahto-osasopimuksesta, jossa nimetään kehittämishank-
keet ja niille vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen tapahtuvissa toteuttamisosaneuvotteluissa 
vastuuhenkilöiden kesken valmistellaan kehittämishankkeita seuraavan/seuraavien 
vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä talousarvioihin. 
 
Neuvotteluiden pohjana toimivat tiedot mm. sairaanhoitopiirin alueen sairastavuudesta 
sekä jäsenkuntakohtaiset ns. kuntaprofiilit, joita päivitetään. 
 
Kumppanuussopimusmenettelyn osapuolet raportoivat tahoillaan sopimusten toteutta-
misesta vuotuisissa tilinpäätöksissään. 
 
Syksyllä 2007 toteutettiin kysely ja arviointi kumppanuussopimusmenettelystä ja sen 
kehittämisestä. Kyselyn ja arvioinnin tulos oli hankkeelle myönteinen. 
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Neuvottelumenettelyä kehitettiin vuosina 2009 – 2010 mm. seuraavasti: 
 
- yleisinfo ennen kuntaneuvotteluja 
- kuntaryhmät yksityisten kuntien ohella neuvotteluosapuolena 
- kuntien/omistajien tahdon erityinen kuuleminen. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) 
kanssa vuonna 2010 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden aineisto löytyy 
osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. 
 
Terveydenhuoltolakiluonnos (10.6.2010) ja Paras -hankkeen toteutumistilanne Sata-
kunnan osalta puoltaa ”kumppanuuteen” perustuvaa Satakunnan eri hallinnollisten toi-
mijoiden toiminnallista yhteistyötä. 
 
Valmisteilla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyönä vuonna 2010 
johtamista tukeva ja kumppanuussopimusmenettelyä kehittävä ja sitä varmistava ”tieto-
varastointiratkaisu”. 

 

1.1.8.1  Vuoden 2010 kumppanuusneuvottelut ja etukäteisinfo 
 

Ennen ensimmäistä kumppanuusneuvottelua pidettiin yhteinen info kaikille jäsenkunnille 
ja terveyskeskuksille ja kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta kumppanuusneuvotteluissa 
esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat.  
 
Vuonna 2010 kumppanuusneuvottelut vuotta 2011 varten käytiin maaliskuussa 2010. 
Yhteenveto neuvotteluista on liitteenä nro 1. 
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1.1.9 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 

1.1.9.1 Henkilöstöpolitiikka 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulevan tuloksellisen toiminnan varmista-
miseksi ja nykyisten osaajien pitämiseksi sekä eläköityvien osaajien tilalle uusien osaa-
jien saannin varmistamiseksi on välttämätöntä, että sairaanhoitopiiri toteuttaa työnanta-
jana hyvää henkilöstöpolitiikkaa. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöllä on lainmukainen viiden vuoden työsuhdetur-
va 1.1.2009 alkaen, joka kestää 31.12.2013 asti. Sairaanhoitopiiri ei voi irtisanoa tuo-
tannollisten ja taloudellisten seikkojen johdosta em. virka- ja palvelussuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. Viran- ja toimenhaltijoilla on ollut kuitenkin velvoite tehdä 1.1.2009 lukien 
muutakin tehtävää kuin tilanteessa 31.12.2008. 
 
Sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiä sisältöalueita ovat: 
 
- hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkauspolitiikka 
- hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta 
- hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta 
- hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta. 

 

1.1.9.2 Henkilöstön määrä 
 

Tavoitteena henkilöstömäärässä ja sen käytössä: 
 

 
Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien määrän tulee vuon-
na 2011 olla pienempi kuin vuonna 2010. 
 
Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, kumppanuussopi-
muksessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yh-
teydessä siirtyvän henkilöstön vaikutus. 
 

 
 
Perustelut: 
 
1. Voimakkaasti heikkenevä julkis- ja kuntatalous vuodesta 2010 alkaen, mikä ko-

rostuu Satakunnassa 
 
- väestön ikääntyminen ja väheneminen 
- bruttokansantuotteen lasku ja aikaisintaan vuodesta 2010 toteutuva hidas  
   kasvu 
- kuntien menot (erityisesti terveydenhuoltoalan  palkat) nousevat edelleen  
  nopeasti 
- kuntien verotulot laskevat vuonna  2010 ja merkittävää kasvua ei tapahtune  
  vuosina 2011 – 2013.   
 

2. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 lukien ja yhdistämisellä 
tavoitellaan edelleen synergiahyötyjä. 

 
3. Toiminnallisilla muutoksilla tähdätään vaikuttavaan hoitoon ja palvelutuotannon 

tuottavuuden lisäykseen sisäisesti toteutettavilla resurssisiirroilla. 
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4. Työvoiman saatavuuteen liittyy tulevaisuudessa ongelmia ja eläköityminen on 
määrältään merkittävää. 

 
5. Rekrytointia kohdistetaan erityisesti psykiatrian, radiologian ja lastentautien sekä 

ortopedian erikoislääkäreihin. 
 
6.  Vuosina 2007 - 2009 sairaanhoitopiiri käytti vähemmän palvelutuotannossaan 

työpanoksia kuin vuonna 2005. 

1.1.9.3 Henkilöstön vakinaistamiset ja nimikemuutokset sekä virkojen perustamiset 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 
2011 välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvitta-
vat toimien nimikemuutokset. 
 
Yhtymähallitus päättää muiden toimialueiden kuin liikelaitoksen/SataDiagin virkojen pe-
rustamisista ja virkanimikkeiden muuttamisista. 

1.1.9.4 Henkilöstösuunnitelma 
 

Sairaanhoitopiirin hallituksen 29.11.2007 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 4 koh-
dan tarkoittama henkilöstösuunnitelma; 
 
 
Sairaanhoitopiiri käyttää määräaikaisia työsuhteita vain työsopimuslain mahdollistamis-
sa tarkoituksissa.  

 
Sairaanhoitopiiri mahdollistaa virka- ja työsuhteisen henkilöstön osalta osa-
aikaistamista lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. 
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1.1.10 Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus 

1.1.10.1 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.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut kaikissa niissä vähintäänkin ”hyvää keskussairaa-
loiden keskitasoa”. 

1.1.10.1.1    NordDRG:n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2012 alkaen 
 

NordDRG:n käyttöönotto sairaanhoitopiirissä tapahtuu seuraavalla ohjelmalla: 
 
Sairaanhoidon palvelujen tuotteistus perustuu NordDrg –järjestelmään. Tuotteistuksen 
tulee kattaa sekä somaattinen vuodeosastohoito että avohoito vuonna 2012.  
 
1.1.2012 lähtien kaikkien Suomen sairaaloiden tulee kyetä tuottamaan oman toimintan-
sa potilas-/tuotekohtainen kustannustieto. 
 
Sairaanhoitopiirillä on tietojärjestelmärakenne ja laskentajärjestelmä, joka pystyy tuot-
tamaan potilaskohtaiset kustannuserittelyt ja NordDRG -ryhmittelyyn perustuvat tuote-
kustannukset. Järjestelmää käytetään kustannusten kohdistamisessa palvelutapahtu-
miin 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 hyväksymismenette-
lyä. 
 
Sairaanhoitopiirillä on (väli)suoritteille sairaalan sisäinen hinnasto, joka perustuu ko. 
suoritteiden tuottamisen kustannuksiin. Suoritejärjestelmää ja hinnastoa käytetään pää-
asiassa sairaalan kustannuslaskennassa, palvelutuotannon suunnittelussa ja kustan-
nusten kohdentamisessa. 

1.1.10.2 Sosiaalipalvelut 
 

Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 laatujärjestelmään sisältyvät mittarit tuot-
tavat tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Tärkeä mittari on asiakastyytyväisyys, jota mi-
tataan säännöllisesti sekä palvelujen käyttäjäasiakkailta että tilaaja- / maksaja-
asiakkailta. Mittaustuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 
 
Satakunta on yhtenä viidestä kehitysvammapalveluja tuottavasta kuntayhtymästä mu-
kana Nordic Healthcare Groupin (NHG) palvelujen sisältöä koskevassa benchmarking  
-tutkimuksessa. Meneillään on tutkimuksen toinen kierros, jossa mm. syväluodataan ja 
kellotetaan verrokkiyksiköitä eri palvelun tuottajilla. 
 
Effica -asiakastietojärjestelmä tuottaa asiakkaisiin ja palveluihin liittyviä tilastoja, joita 
hyödynnetään palvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. 



 

 15 

 
Jatkossa yksi vaikuttavuuden ja tuottavuuden mittari on laitoshoidosta avohuoltoon siir-
tyvien määrä sekä asumispalveluiden järjestäminen sitä tarvitseville. Määrälliset ja laa-
dulliset tavoitteet liittyvät erilliseen toimenpideohjelmaan kehitysvammaisten asumisen 
ja palveluiden järjestämiseksi vuosina 2010 - 2015. 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueen luonteeseen liittyy olennaisesti myös seuraavat vaikutta-
vuustekijät: omaisten ja läheisten luottamus, aidot valinnan mahdollisuudet, yksilöllisyy-
den ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen (asiakasvaikuttavuus), muuttuvien tar-
peiden huomioiminen palvelutarjonnassa, palvelujen saatavuus (tarpeen arviointiin ja 
päätöksen tekoon kuluva aika määritelty) sekä tarkoituksenmukainen työnjako kuntien 
perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. 

1.1.11 Laadunhallinta 

1.1.11.1 Sairaanhoito 
 

Sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää (esim. ISO 9002 standar-
dia tai ns. laatupalkintokilpailuun liittyvää itsearviointimenettelyä). Potilasvahingot ja poti-
laiden tekemät muistutukset sekä valitukset käsitellään potilasasiamiehen esityksestä 
johtajaylilääkärin johdolla kliinisten toimialueiden johtajien kanssa. 
 
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.  
 
Sairaanhoidon laatujärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan terveydenhuoltolainsää-
dännön vaatimusten täyttämiseksi. 

1.1.11.2 Sosiaalipalvelut 
 

Sosiaalipalvelujen toimialueen erityisosaamiskeskuksessa on sertifioitu ISO 9001:2008 
laatujärjestelmä. Antinkartanon kuntoutuskeskuksen ja asumispalveluiden yhteisen laa-
tujärjestelmän ulkoinen auditointi, tavoitteena järjestelmän sertifiointi toteutetaan 2011. 

 
Turvalliseen ja hallittuun fyysiseen rajoittamiseen liittyvä koulutus on aloitettu Antinkar-
tanon kuntoutuskeskuksessa vuonna 2003 HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen) –
koulutuksella. Sittemmin koulutus on toteutettu AVEKKI- ja AHHA -nimisinä. Nykyisin 
koulutus on psykiatrian toimialueen tuottamaa MAPA -koulutusta, jota toteutetaan sys-
temaattisesti erillisen suunnitelman mukaisesti. 
 
Lääkehoidon turvallisuuden osalta on käytössä yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat 
sekä lääkepoikkeamien tilastointi ja niiden systemaattinen käsittely lääkehoidon työryh-
mässä sekä osana laatujärjestelmää. 

 

1.1.11.3 Liikelaitos 
 

Laboratorion laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen standardin EN 
ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti. Standardissa on kuvattu testaus- ja kalibrointilaborato-
rioiden yleiset vaatimukset. 
 
Kuvantamisessa tehdään säteilylainsäädännön perusteella viiden vuoden välein ulkoi-
nen auditointi, joka on viimeksi tehty v. 2008. Säteilyturvakeskus tarkistaa auditointien 
välillä, onko auditointiraportissa esitetyt kehittämistoimenpiteet tehty. 
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Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön laadunhallintajärjestelmä on kuvat-
tu yksikön toimintakäsikirjassa. Laadunhallintajärjestelmä noudattaa soveltuvin osin 
SFS-EN ISO/IEC 17025- ja SFS-EN ISO 15189 -standardeja. Keskeisiä laadunhallinnan 
osia ovat laitteistojen ja radiolääkkeiden laadun varmistaminen. 
 
Lääkehuollon laadunhallinta perustuu kirjallisiin toimintaohjeisiin (SOP=standard opera-
ting procedure) kaikista keskeisistä toiminnoista, yhteensä n. 120 kpl (sis. ohjeet mm. 
perehdytyksestä, työtehtävistä, lääkkeiden käsittelystä, puhdastilasiivouksesta, poik-
keamien dokumentoinnista). Säännöllinen lakisääteinen ulkoinen viranomaistarkastus 3 
vuoden välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) tekemänä.  
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1.2 Strateginen suunnitelma ja sen tarkistaminen 
 

 
Sairaanhoitopiirille ei laadita erillistä strategiaohjelmaa. 
 
Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma (strategia)muodostuu: 
 

- sairaanhoitopiirin arvoista 
- sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksesta ja päämääristä 
- toiminta- ja taloussuunnitelman sisältämistä selvityksistä 
- alueellisesta järjestämissuunnitelmasta  
- vuotuisesta talousarviosta sekä sen sisältämistä sitovista toiminnal-

lisista ja taloudellisista tavoitteista 
- muutoshankkeista 

 
 

  

1.2.1 Sairaanhoidon ”Tulevaisuuden sairaala ja sosiaalipalvelut” Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
 

Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja erityishuollon suunnitelmaa valmistellaan/ tarkiste-
taan sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston sekä yhteistyötoimikunnan yhteistyönä 
yhtymähallituksen vuotuisissa suunnitteluseminaareissa teemalla: ”Tulevaisuuden sai-
raanhoito ja sosiaalipalvelut Satakunnan sairaanhoitopiirissä”.  
 
Erikoissairaanhoidossa ja erityishuollon palveluissa sekä niiden suunnittelussa korostuu 
satakuntalaisten kotona selviytyminen elinkaariajattelun mukaisesti. 
 
Suunnitelmaa koskevista muutoshankkeista informoidaan ja on keskusteltu vuosittain 
jäsenkuntien kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa. 
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1.2.2 Sairaanhoitopiirin ”Yleissuunnitelma sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjaosta vuoteen 
2016 mennessä 

1.2.2.1 Länsirannikon terveydenhuolto 
 
Yhtymähallitus on päättänyt 26.10.2009 hyväksyä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
ja Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin välisen sopimuksen. 
 
Sairaanhoitopiirit ovat käynnistäneet vuonna 2010 yhteisen ohjelmatyön Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 
toiminnallisista yhteistyömahdollisuuksista.  

1.2.2.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköt ja niiden  työnjako vuoteen 2016 mennessä 
 
Yleisperustelut 
 
Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen 
vuoden aikana noin 1 000 sairaansijasta noin 630 sairaansijaan. Sairaansijojen määrä 
suhteutettuna väestöpohjaan on muihin Suomen sairaanhoitopiireihin nähden edelleen 
hieman keskitasoa korkeammalla tasolla niin somatiikassa kuin psykiatriassakin – ja 
niiden määrää on edelleen tarve ja mahdollisuus tulevaisuudessa vähentää. 
 
Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tehostaa erikoissairaanhoitoa lisäämällä suhteessa po-
likliinisia ja lyhytaikaisia toimenpiteitä sisältäviä hoitoja ja toimenpiteitä somatiikassa. 
Psykiatriassa avohoitopalveluiden toteuttaminen on ensisijaista, jonka avulla voidaan 
myös toteuttaa psykiatristen sairaanhoitosijojen edelleen vähentämistä.  
 
Kehitysvammaisten palveluiden kehittämisessä pääpaino on asumispalveluiden toteut-
tamisessa, jolla voidaan vähentää laitoshoitotarpeita. 
 
Erityisperustelut 
 
Erityisinä perusteluina suunnitelmalle ovat lisäksi seuraavat valtakunnalliset ja maakun-
nalliset seikat: 
 
- osaamisen ja osaajien sekä rahan rajoite 

 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri säilyy sairaanhoitopiirinä (ei ”sosiaali- ja terveyspiiri”) 

 
- erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon ja kehitysvammaisten huollon ydintehtäviin 

keskittyminen 
 
- sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteinen tavoiteltava toimintatapa; potilas- ja 

asiakassuhteessa; KeK (koko elämä kotona) 
 
- sairaanhoidossa somatiikassa ja psykiatriassa avohoitopalvelut ensisijaisia: esim. 

LEIKO (kotoa suoraan leikkaukseen) ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys-
palvelut 

 
- kehitysvammaisten erityishuollossa erityisen tärkeää esim. itsenäistyvän nuoren asu-

mispalvelujen järjestäminen 
 

- psykiatriset sairaansijat sijoitetaan somaattisten sairaansijojen yhteyteen 
 

- sairaansijojen edelleen vähentäminen somatiikassa ja psykiatriassa  
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- psykiatrian ja sosiaalipalveluiden ”avohuollon tukipalveluiden” kunnallistaminen  
 
- sairaanhoitopiirin omistajakuntia 20 sijaan → 5 - 7 vuonna 2020, joiden osaaminen ja 

resurssit turvaavat siirrettyjen palveluiden tuotannon ja niiden kehittymisen 
 

- Varsinais-Suomen ja Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit toimivat verkostona  
 

 
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTAYKSIKÖT JA NIIDEN TYÖNJAKO VUOTEEN 
2016 MENNESSÄ 
 

 

Satakunnan keskussairaala Porissa

- somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon päivystyssairaala, jossa 
on somatiikan ja psykiatrian poliklinikoita ja 
leikkaustoimintaa sekä vuodeosastohoitoa 

- opetussairaala
- ostopalveluja: TYKS/HUS/TAYS/Orton, yksityiset 

/ymt.

Rauman aluesairaala 
Raumalla

-somaattisia ja psykiatrisia 
poliklinikoita ja päiväkirurgista 
leikkaustoimintaa

-dialyysitoimintaa ja somaattista 
vuodeosastotoimintaa 
(toimii kiinteistöyhtiön omistamissa 
vuokratiloissa)

Antinkartanon kuntoutus-
keskus Ulvilassa

-kehitysvammaisten laitoshoitoa

-(lastensuojelun ja/tai päihde-
potilaiden palvelukeskus)

Kehitysvammaisten  työhön-
valmennustoiminnot ja 
asumispalvelut autettua 
asumista lukuun ottamatta  
siirretään peruskunnille

Harjavallan sairaala/ pal-
velukeskus Harjavallassa

-psykiatrista vuodeosasto- ja 
kuntoutustoimintaa

-(vanhusten, kuntoutuneiden 
psykiatristen avohoitopotilaiden, 
päihdekuntoutujien sekä kehitys-
vammaisten palvelu- ja 
asuntoalue)

Psykiatrian avohoitotoiminnot 
(lukuun ottamatta mielenterveys-

toimistoja/poliklinikoita) siir-
retään peruskunnille
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1.3  Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät  

1.3.1   Arvot    
 

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

 
 Toteutetaan 
  

- kuulemalla potilasta/asiakasta  (asiakas on:  potilas, kehitysvammainen henkilö, si-
säinen asiakas  ja kuntayhtymän jäsenkunta sekä muu yhteisö) sekä ottamalla saa-
tu 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) 

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

 
 
Henkilökunnasta välittäminen 
 

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

 
 
Arvoja toteutetaan johtamisella 
 

 
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.  
 

 
Johtamisen kehittäminen 
 

 
Sairaanhoitopiirin johtamista kehitetään: 
 
- sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään 
- toteutetaan johtamiskoulutusta.  
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1.3.2 Eettiset toimintaperiaatteet 
            

Ihmisen kunnioittaminen 
 

Kaiken toiminnan lähtökohtana on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen asiakkaan kun-
nioittaminen ja hänen toiveidensa ja odotustensa kuuleminen.   

 
Vastuullisuus 

 
Jokainen työntekijä on vastuussa sekä omasta osuudestaan yksittäisenä työntekijänä 
että yhteisiin päämääriin sitoutuneena työryhmän jäsenenä. Toiminnan eettisyys ja vas-
tuullisuus ulottuvat asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta työn laadusta huoleh-
timiseen.  

 
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 lau-
suntoja 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 solmi-
miseen on tärkeää.  

1.3.3 Toiminta-ajatus 
 

 
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissai-
raanhoito 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. 
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1.3.4  Päämäärät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja selvityksillä ja niitä toteutetaan  
vuoden 2011 talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla.  
 

1.3.5 Kuntayhtymän tunnuslause 
 

 
Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä”. 
 

 
 

Erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä muut sosiaalipalvelut ovat osia kuntien 
järjestämästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. 

Potilas- ja asiakaspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja asi-
akkaiden sekä kuntien tarpeet.    

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

Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. 

Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuksella, 
opetuksella ja kehittämishankkeilla. 

Potilas- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avopalvelut, joilla tuetaan ja 
varmistetaan satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona selviytymistä. 
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1.4  Toimenpiteet sekä selvitykset vuonna 2011 
 

Yhtymävaltuuston 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 kehi-
tyskeskusteluissa.  
 
Hoitotakuun toteuttamista varmistetaan ja siihen sisältyvää sekä lakisääteiseksi syys-
kaudella 2011 tulossa olevaa ns. polikliinista hoitotakuuta ennakoidaan vuoden 2011 ta-
lousarviolla erityisesti ortopedian polikliinisten toimenpiteiden sekä radiologian magneet-
tikuvasten alueella. 
 
 
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 henkilötyövuosien / työpanoksen 

määrän tulee edelleen laskea ed. vuoteen verrattuna. Huomioon otetaan sairaanhoi-
topiirin ja erityishuoltopiirin yhdistyminen ja kumppanuussopimuksessa sovitut henki-
löstömuutokset sekä  liikkeenluovutusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön vaikutus 

 
- toiminnalliset muutokset toteutetaan sairaanhoitopiirin sisäisillä järjestelyillä ilman 

henkilöstölisäyksiä 
 

- henkilöstön vakinaistamista jatketaan ja sijaishenkilöstöä korvataan varahenkilöstöl-
lä 

 
- sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään ja  

toteutetaan johtamiskoulutusta 
 

 
- jäsenkuntien kanssa käydään kuntien ilmaisemalla kokoonpanolla kumppanuusso-

pimushankkeen tahto-osaneuvottelut maaliskuussa 2011. 

1.4.1 Sairaanhoito 
 

- suunnitellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-avulla Rauman kaupungin kanssa Rauman 
aluesairaalan eräiden toimintojen siirtämistä kaupungille 

 
- suunnitellaan Porin kaupungin kanssa Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgian ja 

tekonivelkirurgisen toiminnan siirtämistä Satakunnan keskussairaalaan ja suunnitel-
laan tässä yhteydessä Porin terveystoimen kirurgian polikliinisten palvelujen varmis-
tamista 

 
- Satalinnan sairaalan kuntoutustoiminnan järjestelyt toteutetaan erillisen suunnitel-

man mukaan 
 

- jatketaan lasten- ja nuorisopsykiatrian kehittämisselvityksen toteutusta 
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- Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan ja sosiaalipalvelujen palveluita  
tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille kunnille ja Puolustusvoimille. 

1.4.2 Sosiaalipalvelut 
 
Laitoshoito 
 
- erityishuoltopiirin valtuuston (13.12.2006/ 133 §) vahvistaman Antinkartanon 

palvelukotien (nyk. Antinkartanon kuntoutuskeskus) kehittämisohjelman toteutus 
 
- Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilojen sopeuttaminen käyttöasteeseen; 

 
Selvitetään yhden palvelukotisolun siirtämismahdollisuudet Poriin vaikea- ja 
monivammaisten kehitysvammaisten yksikköön ja kyseisen tilan ottaminen (5-6 
paikkaa) laitoshoidosta avohuoltoon siirtyvien nuorten aikuisten tehostetuksi 
valmennusyksiköksi. 

 
- pitkäaikaisen laitosasumisen väheneminen noin 10 asukkaalla noin 95:een v. 2012 

mennessä ja noin 60:een v. 2015 mennessä 
 
- tutkimus- ja kuntoutustoiminnan lisääminen ja kehittäminen, mm. kriisitilanteissa no-

peampi palveluihin pääsy. 
 

Asumispalvelut 
   
- Valmistellaan asumispalveluiden hallinnoinnin ja tuotannon sekä rakentamisen siir-

tämistä sairaanhoitopiiriltä Kiinteistö Oy Satakruunulle 1.1.2011 alkaen. Sairaanhoi-
topiirin sosiaalipalvelut vuokraa tarvittavat tilat yhtiöltä. Toiminta säilyy suorana 
sosiaalipalvelujen toimintana. 

 
- v. 2010 valmistuneen alueellisen ja valtakunnallisen suunnitelman systemaattinen 

toteuttaminen (Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestämiseksi 
2010-2015). 

 
- Kokemäelle suunnitellun autetun asuntolan toteutus tapahtuu vuosina 2011 – 2012 

 
- Eurajoelle suunnitellun asumisyksikön toteutus tapahtuu vuonna 2012 – 2013  

 
- Huittisiin suunnitellun asumisyksikön toteutus tapahtuu 2012 – 2014  
 
- Kankaanpäähän suunnitellun asumisyksikön toteutus tapahtuu 2013 – 2014 

 
Asiantuntijapalvelut 
 
- jalkautettavien erityispalvelujen lisääminen ja kehittäminen 
- palvelujen neuvonnan, ohjauksen ja konsultaatiotarpeiden edelleen kasvaessa selvi-

tettävä sosiaalipalvelujen ja kuntien välinen yhteistyö ja työnjako 
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Työhönvalmennus 
 
Valmistellaan työhönvalmennuskeskusten siirtämistä liikkeenluovutuksena sairaanhoi-
topiiriltä jäsenkunnille (Eura, Huittinen ja Ulvila)  ja KVPS:n Tukena Oy:lle (Harjavalta ja 
Kankaanpää)  1.1.2011 alkaen. 
 
Kehittäminen 
 
- asiakastyön uudet yhteistoimintamallit  -hankkeen toteutuksen ja seurannan jatka-

minen  vuonna 2011 
 

1.4.3 Muut hankkeet 
 

- toteutetaan sairaanhoitopiirin tietopalvelut –taseyksikön siirtäminen Medbit Oy:lle 
liikkeenluovutuksena 1.1.2011 lukien 

 
- sairaanhoitopiirin ja Rauman kaupungin kesken valmistellaan sairaanhoitopiirin ty-

täryhteisökiinteistöosakeyhtiötä, jonka tehtävänä on omistaa Rauman aluesairaalan 
tontti ja siellä olevat rakennukset ja toteuttaa rakennusten mahdolliset peruskorjauk-
set ym. hankkeet ja  vuokrata tiloja omistajien ja muiden toimijoiden käyttöön 
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1.5  Jäsenkuntien lausunnot 
 
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan: ”Talousarviota ja –suunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhty-
män toiminnan kehittämiseksi.”  
 
Sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuun-
nitelmaluonnoksesta 2011 – 2013 ja vuoden 2011 talousarviosta yhtymähallitukselle 
31.8.2010 mennessä.  
 
Yhdistelmä lausunnoista on suunnitelma-asiakirjan liitteenä nro 3. 
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1.6 Alueellinen palvelurakenneuudistus / alueellinen sairaanhoidon järjestämissuunnitelma 
 
- ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyissä 1.1.2011 lukien otetaan huomioon 

terveydenhuoltolakiluonnoksen mukainen keskitetty ohjaus ja valvonta, joka on to-
teutettu Satakunnassa jo valtaosin 1.1.2009 alkaen ”Ensihoidon ja päivystyksen 
toimialueella”. Ensihoidon ja päivystyksen toimialueelle muodostetaan vuonna 2011 
taseyksikkö: ”Ensihoito ja sairaankuljetus” 

 
- aluetietojärjestelmän käyttöä sairaanhoitopiirissä tehostetaan edelleen sosiaalitoi-

men ja yksityisten toimijoiden yhteishankkeena Medbit Oy:n avulla Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin kanssa 

 
- järjestetään alueellista ja maksullista terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulu-

tusta 
 

- jatketaan terveyskeskusten keskitetyn yhteispäivystyksen järjestämisselvitystä, vir-
ka-ajan ulkopuolisen, yhteispäivystyksen järjestämiseksi Satakunnan keskussairaa-
lassa sairaanhoitopiirin toimintana ja tavoiteajankohtana 1.1.2011 lukien  

 
- lääkinnällisen kuntoutuksen alueelliset apuvälinepalvelut toteutetaan sairaanhoito-

piirin tehtävänä, konservatiivisen toimialueen apuvälinepalvelut – taseyksikön  toi-
mintana ja  jäsenkuntien hyväksymien sopimusten mukaisilla periaatteilla 

 
- ns. kiireettömän hoidon kirurgisten alueellisten kriteerien toteuttamista varmiste-

taan; Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuusto on jo 13.6.2001 asettanut tavoitteeksi 
valtuustokauden 2001 – 2004 aikana keskittää päiväkirurginen toiminta Satakun-
nassa kahteen toimipisteeseen; Rauman aluesairaalaan ja Satakunnan keskussai-
raalaan.  

 
Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon sisälly-
tetään tavoitteet: 

 
- laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2012 mennessä 
 
- kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2012 mennes-

sä 
 
- apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2012 mennessä 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 28 

1.7 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2011 
 
 

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

Yhteistyötoimikunta
- henkilöstön edustajat (16)   
- työnantajan edustajat (9 )

Työsuojelujaosto
- työsuojelupäällikkö
- työsuojeluvaltuutetut (3)

Sosiaali-
palvelujen 

johtaja 
Huollon johtaja Liikelaitoksen 

johtaja

Konservatiivisen 
hoidon toimialue

Psykiatrisen 
hoidon 

toimialue

Sosiaali-
palvelujen 
toimialue

Huoltokeskus Liikelaitos

JOHTOKUNTA
- jäsenet (5)

Tarkastuslautakunta
- jäsenet (4)
- reviisori

Tilintarkastaja

EETTINEN 
TOIMIKUNTA

Johtajisto:
- johtoryhmän jäsenet
- toimialueiden johtajat, toimialueylihoitajat,
  liikelaitoksen johtaja ja huollon johtaja
- yhteistyötoimikunnan nimeämät 
  henkilökunnan edustajat (2)

TASEYKSIKKÖ
 VASTUUALUE
 
- Sosiaali-
  palvelut

  VASTUU-
  ALUEET
  
- Ruokapalve-
  lukeskus
- Siivouskeskus
- Tekninen 
  keskus

TASEYKSIKKÖ
- Logistiikka-
  keskus

  VASTUU-  
  ALUEET
 
- Infektioyksikkö
- Kliininen  
  fysiologia
- Kliininen 
  neuro-
  fysiologia
- Kuvantaminen
- Laboratoriot
- Lääkehuolto
- Patologia

   VASTUU-
   ALUEET

- Fysiatria ja 
   kuntoutus
- Ihotaudit
- Keuhko 
  sairaudet
- Lastentaudit
- Neurologia
- Sisätaudit
- Syöpätaudit

TASEYKSIKKÖ
- Apuväline-
  keskus

VASTUUALUE

 Ensihoito ja 
 päivystys

Sisäinen tarkastaja

ERITYISHUOLTO-
NEUVOSTO

Johtoryhmä:
- sairaanhoitopiirin johtaja
- johtajaylilääkäri
- hallintoylihoitaja

TYTÄRYHTIÖT JA 
OSAKKUUSYHTIÖT

Psykiatrisen 
hoidon 

toimialue

  VASTUU-  
  ALUEET

- Aikuis-
  psykiatrian 
  avohoito
- Aikuis-
  psykiatrian 
  laitoshoito
- Lasten-
  psykiatria
- Nuoriso-
  psykiatria

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

Psykiatrisen 
hoidon toimialue

  VASTUU-
  ALUEET

- Hammas-, 
  suu- ja leuka-
  sairaudet
- Kirurgia
- Korva-, nenä- 
  ja kurkkutaudit
- Leikkaus ja  
  anesteria
- Naistentaudit  
  ja synnytykset
- Silmätaudit

TASEYKSIKKÖ
- Välinehuolto

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

Operatiivisen 
hoidon toimialue

Ensihoidon ja 
päivystyksen 

toimialue

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

YHTYMÄVALTUUSTO
- valtuutetut (47)

YHTYMÄHALLITUS
- jäsenet (9)

Sairaanhoitopiirin 
johtaja

Hallintokeskus

VASTUUALUEET
- Yhtymähallinto
- Henkilöstö- ja laskentakeskus
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2. TALOUSARVIO 2011  

2.1 Ohjeet ja sitovuus 

2.1.1 Suunnitteluohje (yhtymähallitus 27.4.2010) 
 

1. Talousarvioehdotus 2011 
 

”Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaan-
hoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti 
toteutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. 

 
Talousarvioehdotus tulee laatia ns. 0 (nolla) –budjettipohjalta eli kaikki sairaanhoitopii-
rin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toimintatuotot tulee 
käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. 
 
 
Toimintakulukasvun vuoteen 2010 verrattuna tavoitellaan olevan piiritasolla vuonna 
2011 enintään + 1,95 %. Vuoden 2011 palvelumaksuhinnaston tavoitellaan olevan 
vuoden 2010 palveluhinnaston keskimääräisellä tasolla, mikäli suoritemäärissä ei ta-
pahdu oleellisia muutoksia. 
 

 
Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja muun välttämättömän henkilöstön 
palkkausmäärärahat 

 
 

 
Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. 
 
Vuoden 2011 investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ilman lainanottoa. 
 

 
Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysy-
viä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon 
ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen ai-
kaansaamiseksi.  

 
Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja 
sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon 
tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestyk-
seen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista.” 
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2.1.2 Kumppanuussopimus 
 

Toiminnalliset tavoitteet sisältäen kumppanuussopimuksen tahto- ja toteuttamisosassa 
sovitut asiat (liite nro  2). 

2.1.3  Suunnitelman ja talousarvion laadinta-aikataulu 
 

Yhtymähallitus käsitteli talousarvion ja –suunnitelman 1. version 17.6.2010 ja se toimi-
tettiin lausunnolle jäsenkunnille, jotka antoivat siitä lausuntonsa 31.8.2010 mennessä.  
 
Jäsenkunnille pidettiin ns. kuntainfo 14.9.2010. 
 
Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja –suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet 
8.11.2010. Palveluhinnaston yksikköhinnoista päättää yhtymähallitus 13.12.2010.   
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2.1.4 Määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet 
 

Menot  
 
Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin pe-
rusmiehityksen osalta. Vuoden 2010 sopimuskorotukset nostavat vuoden 2011 palk-
kasummaa noin 0,5 %. Vuoden 2011 virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset 
eivät ole vielä tiedossa. Vuonna 2011 on syytä varautua noin 1,0 – 1,5 % palkkasum-
man kasvuun vuoteen 2010 verrattuna. 
 
Vuonna 2009 sairaanhoitopiirin palkkasumma jäi 2,2 % alle budjetoidun, ja arvion mu-
kaan vuoden 2010 palkkatoteuma tulee jäämään noin 1,5 – 2,0 % alle vuoden 2010 ta-
lousarvion palkkasumman. Arvion mukaan vuoden 2011 talousarvion palkkasummaa ei 
tarvitse korottaa tulevien vuoden 2011 sopimuskorotusten vuoksi vuoden 2010 säästö-
jen johdosta. 
 
Talousarvion palkkasumma on laskettu niin, että kaikkien henkilöstöryhmien palkka-
määrärahat on budjetoitu vuoden 2010 talousarvion tasoon. Em. periaate ei sisällä 
mahdollisia toiminnallisia muutoksia vaan ainoastaan nykyisten ja ennakoitujen sopi-
musten mukaiset yleis- ja järjestelyeräkorotukset. Mahdolliset toiminnalliset muutokset 
on otettu huomioon yksikkökohtaisesti. 
 
Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 29,4 %:n mukaan (vuonna 2010 29,4 %). 
Henkilösivukulut sisältävät ns. Varhe –maksun (1 500 000 e). 
 
Sosiaalipalvelujen taseyksikön henkilösivukuluja laskettaessa on otettu huomioon eri-
tyishuoltopiirin jäsenkunnille siirtyneet eläkemaksut, jotka pienentävät taseyksikön hen-
kilösivukuluprosenttia.  
 
Toimialueille annettiin ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisääteiseen täyden-
nyskoulutukseen määrärahavaraus suuruudeltaan vähintään 0,6 % toimialueen vuoden 
2011 palkka- ja henkilösivukuluista. 
 
Tarvikemäärärahat on budjetoitu niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet 
ovat käyneet tarvikemäärärahatarpeensa läpi hankintatoimiston kanssa, ja em. yksiköt 
ovat sopineet talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden kes-
kinäisen suhteen.  
 
Lääkehankinnat on käyty läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki on budje-
toinut ulkoiset lääkehankinnat, ja sopinut toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäi-
sestä kohdistamisesta talousarviota varten.  
 
Vaativan erityistason ostopalveluihin on varattu 24,5 Me (tilinpäätös 2009 23,7 Me ja ta-
lousarvio 2010 24,0 Me).  
 
Palvelujen määrärahat piiritasolla muutoin ovat vuoden 2010 tasoa. Palvelutuotannon 
ulkoistamisesta johtuvat muutokset sisältyvät ostopalvelujen määrärahaan (tietopalvelut, 
palkkalaskenta ja sähköinen laskujen kierto). 
 
Liikelaitos (0,64 Me) ja logistiikkakeskus (6,12 Me) lisäävät merkittävästi palveluidensa 
myyntejä ulkoisille sopimusasiakkaille (kunnille, terveydenhuollon kuntayhtymille, pelas-
tuslaitokselle ja puolustusvoimille jne.) 
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Tuotot  
 
Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot on arvioitu nolla-
tuloksen mukaisesti. 
 
Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. 
 

2.1.5 Palveluhinnasto 
 

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

2.1.5.1 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 kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden (sisäi-
set) kustannukset. 
 
Erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaiset hinnat voivat vaihdella sairaaloittain. Vuoden 
2011 palveluiden hinnastossa Satakunnan keskussairaalan ja Rauman aluesairaalan 
somaattisen hoidon palvelut hinnoitellaan erikseen sairaaloittain. 
  
Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 
13.12.2010. 

2.1.5.2 Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset sekä sisäiset ostot 
 

Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset  
 
Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden talousarvioihin. 
 
Vuonna 2011 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialu-
eiden yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2009 tilinpäätöksen se-
kä vuoden 2011 talousarvion perusteella. 
 
Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään 
talousarvion suuruiset. 
 
Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2010 
mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja ja liikelaitok-
sen johtaja. 
 
Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen ns. virka-ajan ja ns. päivys-
tysajan tutkimuspalvelut. 
 
Sisäiset ostot 
 
Sairaanhoitopiirin toimialueet ja liikelaitos ostavat tarvittavat sairaanhoidon tukipalvelut 
ja huollon sekä hallinnon palvelut niitä tuottavilta sairaanhoitopiirin omilta yksiköiltä, jot-
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ka tarvittaessa ostavat ko. palveluja markkinoilta ja konserniyhtiöiltä ja välittävät niitä 
toimialueille.  

2.1.5.3 Ostopalvelut 
 

Ostopalveluina potilaille hankitut erikoissairaanhoidon ja vaativan erityistason ostopalve-
lut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hin-
nalla lukuun ottamatta Porin aikuispsykiatrian avopalveluita.  
  
Erityistason ostopalvelut budjetoidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannus-
paikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti.  
 
Näistä raportointivelvoite johtajaylilääkärille neljä kertaa / vuosi. Mikäli palveluntuottajaa 
muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. 

2.1.5.4 Erityisvelvoitteet 
 

Erityisvelvoitemaksuosuudella 12,30 (13,37 euroa/asukas vuonna 2010) katetaan seu-
raavien toimintojen kustannuksia: 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: 
 
- ensihoito 206.000 euroa (ta 2010 206.100 euroa)  
- sairaankuljetukset ja potilassiirtokuljetukset 64.200 euroa (ta 2010 65.000 euroa )  
 
Konservatiivisen hoidon toimialue:  
- erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus (50 % kustannuksista) 213.000 

euroa  (ta 2010  196.000 euroa) 
- sairaankuljetukset  320.500 euroa (ta 2010  298.000 euroa) 

 
Operatiivisen hoidon toimialue: 
- kuntoutusohjaus  66.000 euroa (ta 2010 65.300 euroa) 
- sairaankuljetukset 217.800 euroa (ta 2010 212.000 euroa) 
 
Psykiatrisen hoidon toimialue: 
- sairaankuljetukset 50.000 euroa (ta 2010 50.000 euroa) 
 
Hallintokeskus: 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1.100.000 euroa (ta 2010 1.400.000 euroa) 
- osuus Myrkytystietokeskuksen ja Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan toimin-

nan rahoituksesta 37.000 euroa (ta 2010 37.000 euroa) 
- osuus Suomen Kuntaliiton hanketoimiston (sähköinen potilaskertomus ym.) kustan-

nuksiin 8.600 euroa (vuosina 2009 – 2011 yhteensä 25.652 euroa)  
 
Liikelaitos:  
- ruumiinavaukset 217.000 euroa (ta 2010 217.000 euroa) 
- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 250.500 euroa ta 2010  250.500 euroa) 
- laadunvarmennus 30.000 euroa (ta 2010 30.000 euroa) 

 
Sairaanhoidon erityisvelvoitemaksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta lopullisina tilin-
päätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa 
suhteessa. 

 
 Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset vuonna 2011 ovat yhteensä 2.780.600 euroa 

(n. 12,30 euroa/asukas)  (ta 2010 3.026.900 euroa n. 13,37 euroa/asukas).  
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2.1.6 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2011 talousarvioon 
 
        Sairaanhoito: 
 

1.  Kumppanuussopimuksen mukaiset muutoshankkeet: 
 
- Porin perusturvan ensihoidon yksikön toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeenluovu-

tuksena sairaanhoitopiirille 1.1.2011 lukien ja sairaanhoitopiiri järjestää Porin YTA -
alueen perusterveydenhuollon päivystyspalvelut ja sairaankuljetuksen 1.1.2011 luki-
en 
 

- suunnitellaan Rauman kaupungin kanssa sosiaali- ja terveysministeriön ja terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Suomen Kuntaliiton avulla Rauman aluesairaalan 
eräiden toimintojen siirtämistä vaiheittain Rauman kaupungille.  Selvityksen kesken-
eräisen vaiheen vuoksi tässä suunnitelmavaiheessa lähdetään siitä, että Rauman 
aluesairaala jatkaa 1.1.2011 lukien sairaanhoitopiirin toimintana. 

 
- suunnitellaan Porin kaupungin kanssa Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgian ja 

tekonivelkirurgisen toiminnan siirtämistä Satakunnan keskussairaalaan ja suunnitel-
laan samalla, että turvataan Porin terveystoimen kirurgian poliklinikkapalvelut 

 
- terveyskeskusten yhteispäivystys jatkuu Satakunnan keskussairaalassa ja sen vaa-

tima sairaanhoitopiirin henkilökunta (1,5 sairaanhoitajaa) hankitaan ostopalveluna 
 

- sairaanhoitopiiriin perustetaan perusterveydenhuollon yksikkö ja otetaan käyttöön 
ylilääkärin virka (sivuvirka) 1.5.2011 - 
  

2. Sosiaalipalvelut: 
 
              1. Kumppanuussopimuksen mukaiset muutoshankkeet: 
 

- toteutetaan asuntolakiinteistöjen omistuksen ja hallinnoinnin siirtäminen sairaan-
hoitopiiriltä Kiinteistö Oy Satakruunulle 1.1.2011 alkaen 
 

- Kokemäen asuntolan toteutus alkaa vuonna 2011 
 
- aloitetaan Eurajoelle suunnitellun autetun asuntolan suunnittelu vuonna 2011 ja 

kohde valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2012 
 

- toteutetaan työhönvalmennusyksiköiden (Harjavallan, Ulvilan, Huittisten, Euran ja 
Kankaanpään) siirtäminen liikkeenluovutuksena sairaanhoitopiiriltä jäsenkunnille ja 
KVPS :n Tukena Oy:lle 1.1.2011 lukien. 

 
3. Muut muutoshankkeet: 

 
- sairaanhoitopiirin ja Rauman kaupungin kesken valmistellaan sairaanhoitopiirin ty-

täryhteisökiinteistöosakeyhtiötä, jonka tehtävänä on omistaa Rauman aluesairaalan 
tontti ja siellä olevat rakennukset ja toteuttaa rakennusten mahdolliset peruskorjauk-
set ym. hankkeet ja vuokrata tiloja omistajien ja muiden toimijoiden mahdolliseen 
käyttöön 

 
- toteutetaan sairaanhoitopiirin tietopalvelut -taseyksikön siirtäminen Medbit Oy:lle liik-

keenluovutuksena 1.1.2011 lukien. 



 

 35 

 

2.1.7 Peruspääoman korko 
 

Peruspääoman koron määräksi arvioidaan 1,5 % vuodelle 2011 (2 % vuonna 2010). 
 

2.1.8 Tilivelvolliset  
 

Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaan-
hoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2011 ovat: 
 

- yhtymähallituksen jäsenet 
- liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 
- sairaanhoitopiirin johtaja 
- johtajaylilääkäri 
- hallintoylihoitaja 
- toimialueiden johtajat 
- toimialueylihoitajat 
- liikelaitoksen johtaja 
- talousjohtaja 
- hallintopäällikkö 
- henkilöstöjohtaja / palkka-asiamies 
- vastuualuejohtajat (sis. liikelaitos ja taseyksiköt) 

 
Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voimas-
sa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden 
mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella 
alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen tekemistään 
päätöksistä sijaisuusaikana. 
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2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetut sitovat toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet viidestä näkökulmasta ovat seuraavat: 
 
 

1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
     
Päivystyksen ja ensihoidon toimialue/perusterveydenhuollon päivystyspalvelut 
 
 
Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 

mittauskerrat 
 
1. Porin YTA-
alueen ym. väes-
töille tuotetaan 
perusterveyden-
huollon päivystys-
palvelut sopimuk-
sen mukaan 

 
C-luokka = vamma tai oire, 
joka vaatii lääkärin päivys-
tyksellistä arviota päivystys-
aikana 
 
D-luokka = vamma tai oire, 
joka vaatii lääkärin päivys-
tyksellistä arviota päivystys-
aikana 
 
E-luokka = vamma tai oire, 
joka ei vaadi lääkärin päi-
vystyksellistä arviota 

 
Lääkärin tutkimukseen pääsy 
tunnin kuluessa saapumises-
ta 
 
 
Vamma tai oire ei todennä-
köisesti pahene, vaikka poti-
las odottaa lääkärin arviota 2 
tuntia 

 
kuukausittain  
v 2011 
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1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
    
Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

Sairaanhoidon päivys-
tyspalvelut järjestetään 
ja tuotetaan huomioi-
den lakisääteinen pal-
velutuotantovelvoite ja 
potilaiden tarpeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Päivystyksen ja 
ensihoidon toimi-
alue: 
 
A- luokka = hätätila 
 
 
B-luokka = kiireelli-
nen, potilaat joilla on 
uhkaava hengen-
vaara tai kudosvau-
rioriski 
 
C-luokka = muu kii-
reellinen 
 
D-luokka = kiireetön 
  
E-luokka= ei päivys-
tyspotilas 
 
2. Sairaanhoidolliset 
toimialueet (ensihoi-
to ja päivystys, kon-
servatiivinen, opera-
tiivinen ja psykiatri-
nen) 
 
Lähetteiden käsittely 
toteutetaan  
 
 
 
 
Ns. hoitotakuupoti-
laiden hoitotoimenpi-
teet toteutetaan 
 
 
 
3. Psykiatrisen hoi-
don toimialue 
 
 
 
4.  Sairaanhoidolliset 
toimialueet ja liikelai-
tos  
 
 

 
 
 
 
Välitön hoidon aloittaminen  
(< 1 min) 
 
Alle 10 min aloitettava hoito 
 
 
 
 
 
Alle 60 min aloitettava hoito 
  
 
Alle 120 min aloitettava hoito 
 
Kyseessä ei ole sairauden suh-
teen päivystystapaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erikoisalat käsittelevät lähetteet 
siten, että lähetteistä on käsitte-
lemättä yli 3 viikon ajanjaksolla 
alle 5 % lähetteistä 
 
 
Toimenpiteitä toteutetaan siten, 
että ns. leikkaushoitotakuu jo-
nopotilaita on yhteensä vähem-
män kuin 7,5 potilasta/10 000 
asukasta 
 
Lasten ja nuorten (alle 23 -
vuotiaiden) henkilöiden psykiat-
rian palvelujen hoitotakuu toteu-
tuu 3 kk:n kuluessa 
 
Ns. polikliininen hoitotakuu to-
teutetaan lain mukaan 3 kk:n 
kuluessa lain voimaan tulosta 
lähtien 

Koskee SatKs:n 
päivystyspotilaita 
  
 
1 – 4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. -  31.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kuukausittain 
v 2011 
 
 
 
 
kuukausittain 
v 2011 
 
 
 
 
kuukausittain 
v 2011 
 
 
 
kuukausittain  
lain voimaantulos-
ta lähtien n. 
1.5.2011 - 
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1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
    
 Liikelaitos 
 
 
1. Kuvantamispalvelut 
järjestetään ja tuote-
taan huomioiden poti-
laiden ja kliinisten yksi-
köiden 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. - 31.12.2011 
 

2. Alueellinen palvelu-
tuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2012 men-
nessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle  31.12.2012 
mennessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoitopii-
rin alueella on alueellistettu liike-
laitokselle 31.12.2012 mennes-
sä 

31.12.2012 

 
 
2. PROSESSIEN SUJUVUUS 
 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso  Mittaus ja  
mittauskerrat 

Sairaanhoidolliset toimialu-
eet ja liikelaitos: 
 
Erikoissairaanhoito on osa 
kuntien järjestämää, hyvin 
toimivaa palvelukokonai-
suutta 

Potilaan hoitotiedot sairaanhoidolliset toimialueet 
ja liikelaitos (poliklinikka ja vuodeosastohoito) saa-
tavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n 
kuluessa hoidon päättymisestä 

1.1. - 31.12.2011 
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3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Toimialueet ja liikelaitos: 
 
Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään työn 
vaativuutta vastaavaksi 
 
Henkilötyövuosien ja työ-
panoksen tuloksellinen 
käyttö 
  
Sairauspoissaoloja tavoitel-
laan vähennettäväksi erityi-
sesti johtamista kehittämäl-
lä 
 
 
 
Täydennyskoulutuksella 
varmistetaan henkilöstön 
osaamista 

 
 
Kehityskeskustelut käydään ≥ 50 %:sti (vakituinen 
ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö)  
 
 
Henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pie-
nempinä 
 
 
Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vä-
hennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna 
edelliseen vuoteen verrattuna; (1 - 3 päivää ja tätä 
pidemmät sairauspoissaolot; erikseen ja molemmat 
yhteensä)  
 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista 
seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 

 
 
31.12.2011 
 
 
 
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. - 
31.12.2011 
 
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. - 
31.12.2011 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.2011 

 
 
 
4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Yhtymähallinto: 
 
Potilaiden ja asiakkaiden 
korkeatasoista hoitoa tue-
taan tutkimuksella, opetuk-
sella ja kehittämishankkeilla 

 
 
Kehittämishankkeiden hyödyn-
täminen käytännössä 

 
 
Valmistuneiden 
projektien käyt-
töönotto ja hyödyt 

 
 
1.1. - 31.12.2011 
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5. TALOUS 
 
Tavoitteet Toiminta ja 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 menomäärära-
ha; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut 
yhteensä 

 
 
 
Määräraha riittää 
 
 
 
 
Määräraha riittää 

 
 
 
kuukausittain,  
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 
31.12.2011 
 
31.12.2011 

 Sairaanhoitopiiri ja sosiaalipalvelu-
jen taseyksikkö sekä muut taseyksi-
köt 
Tilikauden tulos 

 
 
 
Vähintään  ± 0 
euroa 

 
31.12.2011 

 Nettobudjetoidut yksiköt 
(ensihoidon ja päivystyksen toimi-
alue; perusterveydenhuollon päivys-
tyspalvelut ja sairaankuljetus kum-
pikin erikseen 
 
 ja yhtymähallinto/kehittäminen) 
 

 
Vähintään  ± 0 
euroa 
 
 
Omarahoi-
tusosuus riittää 

31.12.2011 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  
”SataDiag” 
 
 

Liikelaitoksen 
tilikauden tulos 
on ≥0,1 Me  
 
Liikelaitos mak-
saa kuntayhty-
män siihen sijoit-
tamalle perus-
pääomalle 3 %:n 
mukaisen koron. 

 
 
31.12.2011 
 
 
31.12.2011 
 

 
  
* alleviivattu; sitovuus yhtymähallitukseen ilman sisäisiä eriä 
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2.3 Talousarvion sitovuustasot ja taseyksiköiden hyvitykset 
 

1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden 
 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on  
  

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

toksen, taseyksiköiden sekä nettobudjetoitujen yksiköiden (perusterveydenhuollon 
päivystys ja sairaankuljetus) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot lii-
kelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä. Yhtymähallinnon kehittämistoi-
minnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus.  

 
- investointimäärärahojen riittävyys. 

 
2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden 
 
Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 
 

- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitoksel-
ta  ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät si-
sällä omien taseyksiköidensä ja nettobudjetoitujen yksiköiden (perusterveyden-
huollon päivystys ja sairaankuljetus) menomäärärahaosuutta. 

 
Hallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön 
sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään 
ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousar-
viosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. 
 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen perusterveydenhuollon päivystys sekä sairaan-
kuljetus ovat nettobudjetoituja yksiköitä, joiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 

 
- tilikauden tulos. 
 

Sosiaalipalvelujen sekä muiden taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 
 

- taseyksiköiden tilikauden tulos. 
 

3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 
 

- liikelaitoksen tilikauden tulos 
 

 Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden ja nettobudjetoitujen yksiköiden (perustervey-
denhuollon päivystys ja sairaankuljetus) tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista so-
pimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen 
suhteessa. 

 
 Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja 

se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 
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Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2010 TA 20 11
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) 100 000 100 000
Käyttötalouden määrärahat vähenn. taseyksiköiden, liikelaitoksen ja nettobud-
jetoitujen yksiköiden määrärahoilla ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 224 158 789 236 991 098
Investoinnit 13 000 000 8 370 000

Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 201 0 TA 2011
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 9 896 422 10 068 940
    Ulkoiset toimintakulut 5 338 700 10 278 200
        Perusterveydenhuollon päivystys 0 -3 180 900
        Sairaankuljetus 0 -1 700 000
     Ostot liikelaitokselta 4 196 465 4 244 761
     Ostot logistiikkakeskukselta 361 257 426 879
Konservatiivisen hoidon toimialue 72 844 339 71 193 876
    Ulkoiset toimintakulut 51 546 000 53 080 800
        Apuvälinetoiminnan taseyksikkö -1 912 200 -2 570 500
        Muut vastuualueet 49 633 800 50 510 300
     Ostot liikelaitokselta 18 983 871 19 091 695
     Ostot logistiikkakeskukselta 4 226 668 1 591 881
Operatiivisen hoidon toimialue 67 052 567 62 700 053
    Ulkoiset toimintakulut 51 172 200 52 722 200
        Välinehuollon taseyksikkö -2 147 900 -2 664 500
        Muut vastuualueet 49 024 300 50 057 700
     Ostot liikelaitokselta 10 663 095 9 900 816
     Ostot logistiikkakeskukselta 7 365 172 2 741 537
Psykiatrisen hoidon  toimialue                       29 173 265 30 225 825
    Ulkoiset toimintakulut 28 212 200 29 601 700
     Ostot liikelaitokselta 723 992 535 460
     Ostot logistiikkakeskukselta 237 073 88 665
Huoltokeskus 32 728 021 41 309 051
    Ulkoiset toimintakulut 46 975 100 54 103 400
        Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -14 950 200 -13 477 400
        Muut vastuualueet 32 024 900 40 626 000
     Ostot liikelaitokselta 0 4 224
     Ostot logistiikkakeskukselta 703 121 678 827
Hallintokeskus 10 325 575 19 986 353
    Ulkoiset toimintakulut 17 753 900 21 238 200
        Tietopalvelujen taseyksikkö -6 217 800 0
        Muut vastuualueet 11 536 100 21 238 200
       Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -1 712 000 -1 519 000
     Ostot liikelaitokselta 175 194 174 395
     Ostot logistiikkakeskukselta 326 281 92 758
Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta ja logistiikkakeskukselta222 020 189 235 484 098
Korko- ja rahoituskulut 2 138 600 1 507 000
Käyttötalouden määrärahat yhteensä 224 158 789 236 991  098

  josta ostot liikelaitokselta yhteensä 34 742 617 33 951 351
  josta ostot logistiikkakeskukselta yhteensä 13 219 572 5 620 547

Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhty mähallitukseen nähden TA 2010 TA 2011
Tase- ja nettoyksiköt
Perusterveydenhuollon päivystys (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0
Sairaankuljetus (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0
Apuvälineyksikkö (konservatiisen hoidon toimialue) 0 0
Välinehuolto (operatiivisen hoidon toimialue) 0 0
Logistiikkakeskus (huoltokeskus) 0 0
Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 0
Liikelaitos 100 000 100 000

Liikelaitoksen tulos johtokuntaan nähden TA 2010 TA 2 011
100 000 100 000  
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2.4 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2011 

2.4.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 
 
Toimintasuunnitelma 2011 
 
Ensihoito ja päivystys: Vuoden 2011 toiminnan painopisteitä ovat: ensihoito- ja päivystys-

potilaiden potilasohjaus, hyvä ja vaikuttava hoito sekä potilaiden hy-
vä kohtelu. 

 
 Toiminnan kehittämisen teemana on lisäksi ikäihmisen päivys-

tyshoidon parantaminen yhteistyössä muiden yhteistyökumppanei-
den kanssa.  Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen on yksi toimi-
alueen v. 2011 keskeisistä tavoitteista. 
Lääkäreiden rekrytointia ja kokemuksen lisäämistä etulinjaan pyri-
tään edelleen tehostamaan.  

 
Perusterveydenhuollon 
päivystys: 1.1.2011 alkaen perusterveydenhuollon päivystys siirtyy sairaanhoi-

topiirin hallintaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
päivystysten hallintojen yhdistäminen mahdollistaa kokonaisuuden 
hallinnan, kuten potilaiden hyvän, sujuvan hoidon, henkilöstön käy-
tön ja toiminnan ohjauksen parantamisen. Puhelinneuvontaa kehite-
tään. 
Lääkäreiden osalta tavoitteena on päästä vähitellen siihen, että päi-
vystävinä lääkäreinä toimivat sairaanhoitopiirin omat lääkärit.   

 
   
Selviämishoitoyksikkö: Vuoden 2009 lopulla toimintansa aloittaneen selviämishoitoyksikön 

toiminta vakinaistetaan. 
 
Henkilöstö:  

Selviämishoitoyksikköön budjetoidaan kuuden päihde-, mielenterve-
ys- ja päivystystyön osaajan (sairaanhoitaja) työpanos. Potilaiden 
osastoille siirron nopeuttamiseksi resursoidaan potilaskuljettaja (pe-
rushoitaja).  
Päivystysten hallintojen yhdistäminen ei aiheuta hoitohenkilöstön 
määrään muutosta paitsi osastonsihteerien työpanosta lisätään pe-
rusterveydenhuollon päivystyksen tarpeiden vuoksi. Lisäksi sen 
vuoksi koska, kuvantamisesta on siirtynyt päivystykseen sanelujen 
kirjoitustyötä.  
Perusterveydenhuollon päivystyksen lääkärin virat siirtyvät sairaan-
hoitopiirille. Lisäksi päivystysalueelle on osoitettu 2 uutta sairaala-
lääkärin virkaa.   

  
 

Päivystysosasto: Satakunnan keskussairaalan K0 rakennushankkeen ajan päivystys-
osasto on toiminut osastolla A7, etäällä muusta päivystystoiminnas-
ta. Vuoden 2010 lopulla päivystysosasto siirtyy K0 alueelle, jolloin 
vuoden 2011 aikana toimintaa voidaan kehittää, aiempien suunni-
telmien mukaisesti, nopean vasteen arviointiyksiköksi osana muuta 
päivystystoimintaa. 

 
 

Yhteistyö: Yhteistyöhankkeita, kuten esimerkiksi alueellista potilasohjausta ja 
potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia, jatketaan perus-
terveydenhuollon ja alueellisen sosiaalipäivystyksen kanssa.  
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Toiminnan seuranta: Potilaan hoitoprosessin seurantaa kuvaavat aikaleimat, kuten kii-
reellisyyden arviointi A-E, potilaan hoitoprosessin vaihe päivystys-
alueella, pyritään saamaan sähköiseen muotoon yhteistyössä tieto-
palveluiden kanssa. Tämä, ns. ”huoneentaulun” sähköinen muoto 
parantaisi kokonaisuuden hallintaa ja lisäisi aikaleimojen luotetta-
vuutta verrattuna nykyiseen manuaaliseen toimintatapaan.  Toimin-
tojen ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan yhteistyössä NHBG 
vertaisarviointiin osallistuvien sairaanhoitopiirien yhteispäivystysten 
kanssa. 

 
Potilastyytyväisyys: Potilastyytyväisyysmittaus suoritetaan v. 2011 lopulla.  

 
Ensihoitopalvelut: V. 2011 alusta uutena toimintana aloittaa terveydenhuoltolain voi-

maan tuloa ennakoiden ensihoitopalvelujen taseyksikkö. 
 

V.2010 aloitettua ensihoitopalvelun palvelutasomäärittelyn ja alueel-
lisen ensihoitosuunnitelman tekemistä jatketaan ja pyritään konkre-
tisoimaan vuoden 2011 aikana riippuen terveydenhuoltolain voi-
maan tulosta. Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelu järjes-
tetään jatkossa sairaanhoitopiirin järjestämänä siten, että palvelu 
tuotetaan joko omana toimintana, hankkimalla pelastuslaitokselta 
ja/tai yksityisten palveluntuottajien toimesta kilpailuttamalla. Sata-
kunnan tapa ratkeaa vuosien 2010 ja 2011 aikana tehtävän suunnit-
telun ja arvioinnin perusteella. Suunnittelu tehdään yhteistyössä 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / Tyks:n kanssa.  

 
Suoritteet: Suoritemäärät erikoissairaanhoidon päivystyksessä alenevat jonkin 

verran, ollen arviolta n. 24 000.  Perusterveydenhuollon päivystyk-
sen käyntimäärä arvioidaan olevan n. 30 000 lääkärikäyntiä ja 
18 000 hoitajakäyntiä.       

 
Kustannukset Perusterveydenhuollon päivystyksen osalta on laadittu oma budjetti 

perustuen vuoden 2010 saatavilla olevaan toteumaan lisättynä 5 
osastonsihteerin työpanoksella(joiden työpanosta ei ole huomioitu 
Porin Perusturvan 2010 budjetissa).  

 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen muun toiminnan osalta ul-
koisten toimintakulujen budjettinousu on 9,9 % v. 2010 tasoon näh-
den. Tässä on mukana sairaanhoitopiirin hallituksen keväällä 2010 
hyväksymän selviämishoitoyksikön toimintakulut, viranomaisverkon 
(VIRVE) pääkäyttäjän palkkakulut (1/3 SatSHP ja 2/3 VSSHP) ja 
toimialueen varhaiseläkemaksut.  Ilman selviämishoitoyksikköä ul-
koisten kulujen nousu on 3,4 %. Selviämishoitoyksikön toiminnan 
kulut kirjataan erilliselle kustannuspaikalle.  
Sairaankuljetussopimusten mahdollisesti siirtyessä sairaanhoitopiirin 
hallintaan menot ja tulot kirjataan läpilaskutuksena budjettiin. 
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2.4.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 
 
Apuvälinekeskus Taseyksikön toiminta laajenee kattamaan Porin kaupungin ja Keski-

Satakunnan kuntien perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut.  Vuoden 
2011 alusta lukien alueellisen toiminnan ulkopuolella ovat vain Rauman 
kaupungin, sekä Lavian kunnan perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut. 
Toiminta jatkuu Satalinnakiinteistöt Oy:ltä vuokratuissa tiloissa toistaiseksi. 
Taseyksikön talousarviosta siirretään eräitä erikoissairaanhoidon käyttä-
miä hoitolaitteita koskevat varaukset sisätautien ja lastentautien vastuu-
alueille. Porin apuvälinesopimus kasvattaa talousarviota merkittävästi, ja 
apuvälineiden huolto- ja korjaustehtäviin palkataan kaksi uutta ammatti-
miestä. 

 
Fysiatria/Kuntoutus Fysiatrian palveluja annetaan entiseen tapaan Satakunnan keskussairaa-

lassa ja yhtymähallituksen päätöksiä noudattaen myös Rauman aluesai-
raalassa. Vuodeosasto- ja päiväkuntoutustoiminta jatkuu Satalinnakiinteis-
töt Oy:n tiloissa toistaiseksi. Tulevaisuudessa varaudutaan erityisesti aivo-
halvauspotilaiden, ja mahdollisesti myös ortopedisten/traumapotilaiden sai-
raalahoitoa välittömästi seuraavan akuuttikuntoutuksen siirtämiseen kes-
kussairaalaan. 

  
Ihotaudit Ihotautien vastuualueen toimintaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutok-

sia.  Erikoislääkärivajaus on vaikeutumassa, rekrytointia tehostetaan. 
 
Keuhkosairaudet Keuhkosairauksien vastuualueen toiminta jatkuu entisin periaattein. Vas-

tuualueen täyttämättömiin virkoihin haetaan sekä erikois- että sairaalalää-
käreitä. Lääketieteen kandidaattiopetus jatkuu ns. muuntokoulutuksen 
puitteissa vuoden 2011 loppuun asti. 

 
Lastentaudit Vaikeasta erikoislääkärivajauksesta pitkään kärsinyt vastuualue rekrytoi 

aktiivisesti sekä erikois- että sairaalalääkäreitä. Uudenlaisia ratkaisuja 
haetaan erityisesti lastenkardiologian ja vastasyntyneiden hoidon erityis-
osaamisen takaamiseksi yhteistyössä TYKS:n lastentautiyksikön kanssa. 
Lastenneurologian toimintaa vahvistaa vastuuyksikköön palkattu toinen 
erikoislääkäri. 

 
Neurologia Toiminta jatkuu entisin periaattein, mutta toimintaa vaikeuttaa hyvin vaikea 

erikoislääkärivajaus. 
 
Sisätaudit Avohoito- ja vuodeosastopalvelujen määrään ei ole suunnitteilla merkittä-

viä muutoksia. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneen sydänyksikön toimin-
ta laajenee asteittain, ja yksikkö on ylilääkärijohtoinen vastuuyksikkö vuo-
den 2011 alusta lukien. Yksikköön on palkattu yksi uusi kardiologi ja uu-
teen seurantatilaan yksi uusi sairaanhoitaja. Lisäkustannuksia syntyy myös 
siitä, että kalliita rytmihäiriötahdistimia asennetaan aikaisempaa enem-
män: kapasiteetin kasvaessa rytmihäiriötahdistimien asentamisen aiheita 
ollaan muuttamassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käytäntöä vas-
taavaksi.  

 
 Reumatautien vastuuyksikössä työskentelee kaksi erikoislääkäriä, minkä 

lisäksi yhden lääkärin työpanos järjestynee ostopalveluna.  
 
 Lääketieteen kandidaattiopetus ns. muuntokoulutuksen puitteissa päättyy 

vuoden 2011 loppuun mennessä. Sisätautiopetuksen jatkuminen pyritään 
varmistamaan myös ”muuntokoulutuksen” päätyttyä.   
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Syöpätaudit Syöpätautien toiminta vilkastuu, mutta riskinä on merkittävä erikoislääkäri- 
ja röntgenhoitajavajaus. Sädehoitoyksikön toimintaa laiteinvestoinnilla: 
toiminta helpottuu, kun vanhempi sädehoitolaite päivitetään nykyaikaisen 
hoidon vaatimustasoa vastaavaksi. 

 
Yleisiä huomioita Toimintaa Rauman aluesairaalassa toteutetaan yhtymähallituksen päätös-

ten mukaisesti.  
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2.4.3 Operatiivisen hoidon toimialue 
 
Toimintasuunnitelma 2011  
 
Sosiaalityö  Somatiikan sosiaalityö toimii edelleen operatiivisen toimialueen alaisuu-

dessa. Johtava sosiaalityöntekijä koordinoi sairaanhoitopiirin sosiaalityötä 
(somatiikka ja psykiatria).  
 

 
Silmätaudit Kaihileikkausten määrää lisätään 200 toimenpiteellä, minkä mahdollistaa 

v. 2010 remontoitu ja käyttöönotettu uusi toimenpidehuone. Tavoitteena 
on myös lisätä ensikäyntejä sekä hoitajapoliklinikkakäyntejä ja vähentää 
uusintakäyntejä. 

 
 
Kirurgia Laajennetaan ortopedipäivystystä (nyt lauantaisin ja maanantaisin) päivys-

tysleikkausten viiveiden vähentämiseksi. 
 Lisätään ortopedian apulaislääkärien poliklinikoita yhteistyössä fysiotera-

peutin kanssa. 
 Yhtenäistetään läheteindikaatioita yhteistyössä avo- ja yksityissektorin 

kanssa, lähinnä ortopediassa.  
 
 
Naistentaudit Vuodeosastojen yhdistämishanke jatkuu, osasto S1 toimii viikko-osastona. 
 
 
Korvataudit Kuulonhuoltoa tehdään enenevästi omana toimintana edellyttäen että au-

dionomien toimet saadaan täytettyä. 
 
Leikkaus ja anestesia Proteesileikkausten määrän lisääminen, kolmen proteesin leikkauspäiviä 

kolme kertaa viikossa (nyt kahtena päivänä viikossa).   
 

Leiko -toimintaa lisätään. Tavoitteena on kaikkien toimenpiteisiin/ leikka-
uksiin tulevien hyväkuntoisten potilaiden ohjaaminen sairaalaan leiko -
yksikön kautta aamuruuhkan välttämiseksi vuodeosastoilla. 

 
Välinehuolto  Välinehuollon lisätarpeet yksiköissä järjestetään sisäisin siirroin. 
 
Teho- ja valvontayksikkö Teho-osaston yhteyteen avattu valvontaosasto otetaan täyteen käyttöön. 

Toimintaan tarvitaan lisää henkilöstöä; 8 sairaanhoitajaa ja 2 erikoislääkä-
riä (5 sairaanhoitajaa siirtyy teho-osastolta). Mikäli tarvittavaa henkilöstöä 
ei ole mahdollista saada, ei valvontayksikköä voida kokonaisuudessaan 
avata.  

  
Hammas-, suu- ja 
leukasairaudet 

 
Suunnitellaan ja toteutetaan erikoistumiskoulutus Turun yliopiston kanssa. 
 

 
Vuodeosastojen ja  
poliklinikoiden toiminta Poliklinikkajonojen lyhentäminen mahdollisen terveydenhuoltolain mukai-

seksi, painopisteenä ortopedia.  
 
 Vuodeosastojen sairaansijojen käyttö – kuormitushuippujen tasaaminen. 
 
Rauman aluesairaala Rauman aluesairaalan toimintoja toteutetaan yhtymähallituksen päätöksi-

en mukaan. 
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2.4.4 Psykiatrisen hoidon toimialue 
 
Toimintasuunnitelma 2011 

 
Porin yhteistoiminta-
alueen aikuispsykiatri-
an avopalvelut 

Vuosien 2010 – 2011 aikana on tarkoitus kehittää ja vakiinnuttaa tehtyjen 
uudistusten mukaiset toiminnat. Jatkossa psykiatrisen hoidon tulee keskit-
tyä yhä enemmän psykiatrian ytimeen. Kuntien kanssa käydään edelleen 
neuvotteluja päivätoimintojen ja työtoimintojen mahdollisesta kunnallistami-
sesta. Sairaanhoitopiiri lisää omalta osaltaan edelleen mahdollisuuksien 
mukaan resursseja psykiatriseen avohoitoon.  
 

1.1.2010 alkaen Porin psykiatrian poliklinikan ja Porin päiväsairaalan pal-
velutuon toteuttamisesta vastaa Attendo MedOne Oy kahden vuoden so-
pimuskauden ajan. Ulkoistamiseen on liitetty avohoidon kehittämishanke, 
ns. Zappa-hanke. Hankkeeseen osallistuvat Satakunnan sairaanhoitopiiri, 
Attendo MedOne, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Hankkeen puitteissa 
Rauman mielenterveyskeskuksen alueella avohoitoa kehitetään muodos-
tamalla aktiivisesti toimiva hoitoryhmä avohoidon ja laitoshoidon rajapin-
taan. Yliopistollisessa tutkimuksessa seurataan sairaanhoitopiirin alueella 
hankkeen vaikutuksia mm. palveluiden käyttöön, sairaansijojen käyttöön ja 
seurataan uusien työmenetelmien vaikuttavuutta. Vuoden 2011 aikana 
hankkeen tulokset alkavat selvemmin näkyä.  

  
Lasten- ja nuoriso- 
psykiatria 

Dosentti Kaija Nojonen on tehnyt selvitystyön Satakunnan sairaanhoitopii-
rin lasten- ja nuorisopsykiatriassa. Hän jatkoi työtään yhteistyössä kentän 
kanssa tekemällä tarkemmat toimenpidesuositukset. Näiden seurauksena 
nuorisopsykiatria luopui nuorten kuntoutumisyksikkö Koivulan tiloista ja 
siirtyi Hansakadun toimipisteen yhteyteen. Uutena toimintana aloitetaan 
täällä nuorten kuntoutumiskeskustoiminta. Vuoden 2011 aikana tätä toi-
mintaa edelleen kehitetään ja toiminta vakiinnutetaan. Nuorisopsykiatrian 
poliklinikka toimii uusissa tiloissa Porin keskustassa vuonna 2010 - . 

 
Lastenpsykiatrian 
päiväosastotoiminta 
 

Vuoden 2010 aikana aloitettiin lastenpsykiatrian päiväosastotoimintakokeilu 
Satakunnan keskussairaalassa. Suunnitelmissa on jatkaa vuoden 2011 
aikana tämän toiminnan kehittämistä ja vakiinnuttamista.  
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2.4.5 Sosiaalipalvelujen toimialue 
 
Toimintasuunnitelma 2011  

 
Asumispalvelut Sekä kevään 2009 että 2010 kumppanuusneuvotteluiden tahto-osaan kir-

jattiin lausuma kehitysvammaisten asumistarpeen kartoituksesta ja alueel-
lisesta toimenpidesuunnitelmasta yhdessä sairaanhoitopiirin ja kuntien / 
yhteistoiminta-alueiden kanssa. Kartoitusosio valmistui 2009 vuoden lo-
pussa.  Valtioneuvoston periaatepäätös 25.1.2010 velvoittaa sairaanhoito-
piirejä ja erityshuoltopiirejä laatimaan yhdessä kuntien ja muiden palvelu-
tuottajien kanssa alueellisen suunnitelman kehitysvammaisten asumisen 
järjestämiseksi 30.9.2010 mennessä. Alueellisista suunnitelmista johdetta-
va valtakunnallinen suunnitelma valmistuu vuoden 2010 loppuun mennes-
sä. Valtakunnallinen suunnitelma laaditaan STM:n johdolla yhteistyössä 
erityishuoltopiirien / kuntayhtymien ja Kuntaliiton sekä muiden keskeisten 
toimijoiden kanssa.  

 
 Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa –asumiskartoitus ja alueelli-

nen suunnitelma vuosille 2010 – 2015 –raportti on valmistunut 30.9.2010. 
Alueellinen suunnitelma yhdessä valtakunnallisen suunnitelman kanssa tu-
lee ohjaamaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä sekä siihen liit-
tyvää kehittämistä ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä Satakunnassa 
tulevina vuosina. 

 
Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestämiseksi 2010-
2015 on hallitusohjelman mukainen asuntopoliittinen toimenpideohjelma, 
jonka kohdan 20 mukaan: ”Vammaisten, mukaan lukien kehitysvammais-
ten asuntojen tarjonnan kasvuun liittyen valmistellaan ohjelma laitospaik-
kojen vähentämiseksi”.  Laitoshoidon vähentämisen lisäksi tavoitteena on 
lapsuudenkodeista muuttamisen mahdollistaminen tarjoamalla asuntoja ja 
yksilöllisiä palveluja ja tukea. Ohjelman määrällisiä tavoitteita on tuottaa 
pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille asuntoja sekä 
lapsuudenkodeista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille asuntoja yh-
teensä 3 600 asuntoa ohjelmakaudella. Suhteutettuna Satakuntaan, tämä 
tarkoittaa 40-60 asuntoa lisää vuosittain. Kyse ei ole yksistään asumisen 
järjestämisestä vaan asumiseen liittyvien yksilöllisten palvelujen kehittämi-
sestä ja turvaamisesta. 

 
Asumisratkaisujen suunnittelun lähtökohtana on käsitteellinen ero asunnon 
sekä asumiseen tarvittavien palveluiden ja tuen välillä. Kehitysvammaisten 
henkilöiden mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja asumisratkaisunsa edel-
lyttää, että heidän asumisensa järjestetään muun asuntokannan seassa.  

 
Laitoshoito Antinkartanon kuntoutuskeskuksen laitoshoitoa/palvelukoteja koskeva 

kehittämisstrategia pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämiseksi ei ole toteu-
tunut vaihtoehtoisten asumisratkaisujen puuttumisen vuoksi.  Strategian 
mukaan vuoden 2010 loppuun mennessä Antinkartanon kuntoutuskeskuk-
sessa asuisi 40 – 60 vaikeahoitoista pitkäaikaisasukasta. Pitkäaikaisasuk-
kaita on tällä hetkellä 99 (21.7.2010).  Laitoshoidon yhtenä keskeisenä ta-
voitteena on estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vastaavasti kehittää ja li-
sätä laaja-alaista tutkimus- ja kuntoutustoimintaa.  Vuosien 2011-2015 ai-
kana laitoshoidon pitkäaikaisasukkaiden määrä arvioidaan vähenevän 50 -
55:een ja vastaavasti kuntoutusasiakkaiden määrän lisääntyvän 15-
20:een. 

 
Eniten tarvetta on ympärivuorokautista tukea tarjoavilla ns. autetun asumi-
sen yksiköillä, mutta myös tuetun itsenäisen asumisen tarve on jo nyt il-
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meinen ja tulevaisuudessa yhä merkittävämpi. Yksilöllisempien asumisen 
tukiratkaisujen kehittäminen ja käyttöön otto liittyy vahvasti kehitysvamma-
huollon aktuaaliin yhteiskunnalliseen muutokseen. 

 
ARA on antanut ennakkopäätöksen investointiavustuksesta ja korkotuki-
lainasta 15 -paikkaisen asumisyksikön (ryhmäasunnot) rakentamisesta ja 
perustamisesta Kokemäelle. Rakentaminen alkaa helmi-maaliskuussa 
2011 ja rakennus valmistuu keväällä 2012.  Eurajoen asumisyksikön vas-
taava hankehakemus tullaan uudistamaan kolmannen kerran syksyllä 
2010, tavoitteena rakentaminen vuonna 2012. Lisäksi tavoitellaan asu-
misyksiköt (ryhmäasunnot) Huittisiin ja Säkylään 2012 - 2013 ja Kankaan-
päähän 2013 - 2014. 

 
Laitosasumisen purkamiseksi, kodeistaan siirtyvien itsenäistyvien nuorten 
sekä ikääntyneiden vanhempiensa luona asuvien jo itsekin ikääntyvien ke-
hitysvammaisten asuttamiseksi sosiaalipalvelujen käyttöön pitäisi saada 
vähintään yksi 15 –paikkainen asumisyksikkö vuodessa seuraavien viiden 
vuoden aikana. 
 
Ns. intressipohjaisten, tietylle melko homogeeniselle ryhmälle suunnattu-
jen asumisyksiköiden perustaminen avohuoltoon helpottaisi erityisosaami-
sen ylläpitoa ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Tällaisia 
asiakas- / asukasryhmiä ovat mm. ikääntyneet (senioritalot), autistiset 
henkilöt,  haastavasti käyttäytyvät henkilöt, nuoret toiminnallisesti aktiiviset 
jne. 

 
Lastensuojeluyksikkö Antinkartanon kuntoutuskeskuksen kuntoutusyksikkö Katajan yhteyteen  
Kaisla perustettu lastensuojeluyksikkö aloittaa toimintansa 1.9.2010.  Asiakkaat 

ovat joko huostaan otettuja tai avohuollon tukitoimina sijoitettuja, monion-
gelmaisia lapsia ja nuoria.  Vuoden 2011 aikana selvinnee erityistyönteki-
jöiden, lähinnä lääkärin ja psykologin, lisäresurssin tarve kyseisessä yksi-
kössä. 

 
Työhönvalmennus Sosiaalipalvelujen työhönvalmennuskeskusten toiminnan siirtäminen 

KVPS:n Tukena Oy:lle (Harjavalta ja Kankaanpää) ja sijaintikunnille (Eura 
ja Huittinen) sekä Ulvila Porin kaupungille 1.1.2011 liikkeenluovutuksena. 
Hallinnollisen muutoksen vaikutukset mm. asumispalveluiden asiakkaiden 
päivä- ja työtoimintaan jää nähtäväksi. 

 
Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluissa keskeinen suuntaus tulee olla asiakkaiden kokoa-

misesta yhä enemmän osaamisen viemiseen asiakkaiden luokse tuke-
maan palveluja. Näiden ns. jalkautettavien erityispalvelujen tavoitteina on 
saattaa erityispalvelut lähipalvelujen tueksi, kehitysvammapalvelujen alu-
eellisten erojen vähentäminen sekä kehitysvammapalvelujen laadun pa-
rantaminen.  Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää ennen kaikkea 
yhteistyöneuvotteluja kuntien / yhteistoiminta-alueiden kanssa sekä uuden-
laisten yhteistyömuotojen ja palvelujen tarvelähtöistä kehittämistä ml. kon-
sultaatiopalvelujen kehittäminen 

 
Erityisosaamisen säilyttäminen ja vahvistaminen osaamista ja resursseja 
keskittämällä resurssikeskuksena edesauttaa osaltaan etsivän ja jalkautu-
van sosiaalityön keinoin mm. muuttuvien tarpeiden huomioimista palvelu-
tarjonnassa, kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen palvelusuunnittelun toteut-
tamista sekä ennaltaehkäisevän työn (mm. säännölliset kontaktit) ja oikea-
aikaisen kuntoutuksen mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi tietyissä erityis-
huollon piiriin kuuluvissa asiakasryhmissä. 
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Palvelujen neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvava.  Keskeistä olisikin 
määritellä, kenen tehtävä / rooli tämä on Satakunnassa. Palvelujen ohja-
uksessa mm. kuntoutusohjaus on tuotteena keskeisessä asemassa. 

 
Laadunhallinta ISO Kriittisinä menestystekijöinä korostuvat toimivat palveluprosessit ja 
9001:2008 verkostot, toimialueen palvelukyky ja kustannustietoisuus. 

Toimivien palveluprosessien tavoitteena on suunnitella uusia toimintamal-
leja ja kokeilla näitä erityisesti asumispalveluissa. 
Toimivien verkostojen tavoitteena on luoda käytäntö jäsentyneelle verkos-
totyölle siten, että moniammatilliset toimintapolut ja vastuunjako ovat sel-
keät. 
 
Toimialueen palvelukykyä mitataan mm. asiakastyytyväisyydellä tavoittee-
na palvelujen kehittäminen asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella. 
Kustannustietoisuus ja talousarviossa pysyminen ja systemaattinen seu-
ranta toteutuu vuonna  2009 käyttöön otetulla vastuuyksikköraportoinnilla. 
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2.4.6 Huoltokeskus 
 
Toimintasuunnitelma 

 
Huoltokeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina 

huoltokeskuksen hallinto, logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruokapalvelu-
keskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on 
tuottaa asiakkaiden tarvitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat pal-
velut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyy myös kuntayhtymän kiinteistöva-
rallisuuden kunnosta ja sen arvon säilymisestä huolehtiminen. Huoltokes-
kuksessa tullaan johtamisen kautta kiinnittämään huomiota sairauslomien 
määrän vähentämiseen mm. henkilökunnan jaksamisesta huolehtimalla. 
Rauman kaupungin kanssa valmistellaan yhteisen tytäryhteisökiinteistöyh-
tiön perustamista hallinnoimaan Rauman aluesairaalan tontilla olevia ra-
kennuksia. Huoltokeskuksessa jatketaan kuntayhtymän kiinteistövaralli-
suuden omistamiseen liittyviä järjestelyjä.  

 
Logistiikkakeskus Logistiikkakeskus toimii taseyksikkönä uusissa vuokratiloissa 1.9.2010 

alkaen. Toimintavuoden aikana toiminta uusissa tiloissa uusine tietojärjes-
telmineen pyritään vakauttamaan. Logistiikkakeskuksen asiakkaina ovat 
omien yksiköiden lisäksi lähes kaikki Satakunnan sairaanhoitopiirin alueel-
la toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. Loputkin toimijat pyritään 
saamaan mukaan logistiikkakeskuksen palvelun käyttäjiksi. 

 
Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelukeskuksessa toteutetaan 2010 tehtävän selvityksen edellyt-

tämät toimenpiteet. Harjavallan sairaalan tuotantokeittiön tiloissa tehdään 
peruskorjausta tai vaihtoehtoisesti ruoantuotanto siirretään keskussairaa-
laan viimeistään psykiatrian akuuttiosastojen siirryttyä keskussairaalaan. 

 
Tekninen keskus  Teknisen keskuksen toiminta kohdentuu olemassa olevien rakennusten, 

järjestelmien ja laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Toimintakustannuksissa 
tapahtuu selvää nousua mm. kiinteistöveron, vuokrakustannusten, ener-
giakustannusten sekä eri huoltosopimusten ja – tarvikkeiden lisääntymisen 
vuoksi. Liikelaitos SataDiagin sekä välinehuoltokeskuksen alueellistaminen 
lisää teknisen keskuksen kustannuksia.  

 
Siivouskeskus Siivouskeskuksessa jatketaan mitoitustyötä. Ulosmyytävien palvelujen 

määrä kasvaa lisääntyneiden ulkopuolisten vuokralaisten myötä. Siivous-
keskuksessa tapahtuu huomattava määrä eläköitymisiä, jonka johdosta 
henkilökunnan rekrytointia jatketaan. 
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2.4.7 Hallintokeskus vuonna 2011 
 
Toimintasuunnitelma 2011 

2.4.7.1 Yhtymähallinto  
 
Hallintokeskuksen yhtymähallinto -vastuualueen tehtävänä vuonna 2011 
on: 

 
Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, 
niiden terveyskeskusten ja sosiaalitoimen sekä sairaanhoitopiirin eri toimi-
alueiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden välillä.  

 
Arvot Edistää yhtymävaltuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen:  
  

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

 
 
Henkilökunnasta välittäminen 
 

 
toteuttamista ja toteutumista sekä varmistaa niitä koskevien ohjelmien 
mm. sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointiohjelman  toteuttamista. 

 
Toiminta- ja talous-
suunnitelman sekä 
talousarvion toteutus 
sekä seuraavien val-
mistelu 

 Varmistaa vuosien 2011 – 2013 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden    
 2011 talousarvion toteuttaminen. 
 
 Valmistella vuosien 2012 – 2014 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden  
 2012 talousarvio. 
 
 Valmistella ja toteuttaa alueellista palvelurakenneuudistusta yhteistyössä  
 jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa kump- 
 panuussopimusneuvotteluilla, maaliskuussa 2011. 

 
Säännöt Tarvittaessa sairaanhoitopiirin organisaation ja säädösten tarkistaminen 

1.1.2012 lukien. 
 
Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärin virka 
 
 Terveydenhuoltolaki tullee voimaan 1.5.2011 lukien. Laki edellyttää, että 

sairaanhoitopiirissä on perusterveydenhuollon yksikkö ja siinä ylilääkärin 
virka. Ylilääkärin viran hoitajan tehtävä on erityisesti pitää yhteyttä perus-
terveydenhuoltoon ja olla mukana valmistelemassa perusterveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaa sairaanhoitopiirin puolelta. 

 
 Suunnitelmana on, että Porin opetusterveyskeskuksen yleislääketieteen 

professori hoitaa Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yli-
lääkärin virkaa (sivuvirkana). 

 
 Selvitetään yksikön yhteistyömahdollisuudet Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiirin kanssa 
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Koulutus ja tutkimus Järjestää erityisesti johtajiston koulutusta vuonna 2011 ja toteuttaa tutki-
mus- ja kehittämishankkeita ja turvata sairaanhoitopiirin henkilöstön saa-
tavuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen 
ja muiden oppilaitosten kanssa. 
 
Varmistaa, että vuonna 2006 Satakunnan keskussairaalassa alkanut Tu-
run yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutus jatkuu 
ja määräaikaiset professuurit (kirurgia, psykiatria, sisätaudit ja yhteistyö 
yleislääketieteen professuurissa) jatkuvat 1.1.2012 lukien. 
 

Täydennys- 
koulutus Varmistaa sairaanhoitopiirin henkilöstön osaamista suunnitelmallisella täy-

dennyskoulutuksella ottaen huomioon myös alueellinen koulutustarve  
 
Tiedotus Lisätä sairaanhoitopiirin henkilöstön yhteenkuuluvuutta julkaisemalla sai-

raanhoitopiirin ”Vinkkeli” -henkilöstö- ja sidosryhmälehteä.  
 
Sisäinen valvonta Toteuttaa sairaanhoitopiiritasoista sisäistä valvontaa. 
 
 

2.4.7.2 Henkilöstö-  ja laskentakeskus vuonna 2011 
 

Henkilöstö- ja laskentakeskuksen vastuualueella sijaitsevat toiminnot hen-
kilöstöhallinto, palkkalaskenta, rekrytointiyksikkö, koulutuspalvelut, työsuo-
jelu, laskentapalvelut, potilaslaskutus, potilaskertomusarkisto, lähettikes-
kus sekä työterveyshuolto. Vastuualueen toiminnot ovat luonteeltaan pe-
rustehtävää tukevia palveluita, ja vastuualueen toimintatapa on asiakas-
lähtöinen ja palveleva. Vastuualueen toimintoja kehitetään mm. tuotteis-
tamisen ja sähköistämisen keinoin.  
 
Vuonna 2009 hyväksytyn taloushallintoon liittyvien toimintojen palvelukes-
kussuunnitelman jalkauttamista osaksi toimintaa jatketaan vuoden 2011 
aikana. Vuoden 2011 aikana kehitetään potilaskohtaista kustannuslasken-
taa niin, että NordDrg voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 kustannuslas-
kennassa ja hinnoittelussa.  
 
Palkkalaskenta ja ostolaskujen kierrätys siirtyvät suoriteperusteiseksi ul-
koiseksi palveluostoksi Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä.  Sosiaalipalvelujen 
ostot Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä siirtyvät henkilöstö- ja laskentakes-
kuksen kustannuksiksi, ja kirjanpito Taloustuki Kuntapalvelut Oy:stä las-
kentapalveluihin. Sosiaalipalvelujen taloushallinnon henkilöstö (4 henkilöä) 
siirtyy henkilöstö ja laskentakeskukseen vastuualueen henkilökunnaksi. 
 

 Em. mainitut ostopalvelukustannukset sisältävät henkilöstön palkkakulujen 
lisäksi mm. ohjelmistokustannukset, toimitilavuokrat ja ohjelmistojen pää-
käyttäjätehtävät, jotka ovat oman toiminnan kustannuksina olleet sisäisiä 
kuluja. 

 
Rekrytointiyksikön roolia työvoimahankinnassa ja resurssien sisäisessä 
kohdentamisessa vahvistetaan.  
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2.4.7.3 Sairaanhoitopiirin tietopalvelut vuodesta 2011 - 
  

Tietopalvelut -taseyksikön liikkeenluovutus toteutetaan 1.1.2011 lukien 
Medbit Oy:lle.   
 
Sairaanhoitopiirin toimialueiden ja liikelaitoksen palveluostot (käyttö, ylläpi-
to, hankkeet) Medbit Oy:ltä budjetoidaan toimialueille ja liikelaitokselle 
vuonna 2011;  
 
yhteensä: 9,280 Me (7,948 Me vuonna 2010) 
 
 

2010      2011 
                         7,948 Me 9,280 Me 

(Muutos 1, 332 Me) 
Palkat 0,162 Me 
Henkilösivukulut 
(2010 /28,6 %)  (2011 / 29.7 %) 

0,062 Me 

Tarvikkeet 0,063 Me 
Palvelujen ostot 1,535 Me 
Vuokrat (1300 työasemaa) 0,126 Me 
Poistot (arvio) 0,616 Me 
Yhteensä 1,332 Me 

 
 

Aiemmin hyväksyttyjä:    
    
Multilab- ylläpitosopimus 95 000   Kliininen kemia/yksiköt 
Puheohjaus 57 000  Logistiikkakeskus 
Tilausjärjestelmä 6 000  Logistiikkakeskus 
Fina –liittymä 6 530  Välinehuolto 
Silmäpohjakuvaus 5 116  Silmätaudit 
Potilaskohtainen kustan-
nuslaskenta 

69 000  Laskentapalvelut 

Tietovarastointi 26 000  11 / euroa / työasema / vuosi 
Kuvien arkistointi 120 000  64 euroa / työasema / vuosi 
Yhteensä n. 385.000   
    
Uusia 1.1.2011: 
 

   

Käyttäjähallinta 120.000   
Potilashallintojärjestelmän 
ydinosien uusinta 

 
500.000 

  

Yhteensä 620.000   
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2.4.7.4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2011 
 

Vireillä olevaan ja vuonna 2011 käynnistyvään tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan varataan sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi yhteensä 
1 055 000 euroa.  Kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tili-
kauden aikana rahoituspäätösten mukaan omarahoitusosuuden puitteissa.  

 
VUOSI 2011

Kustannuk-
set yht                   
BRUTTO

Ulkopuol 
rahoitus

Kuntien 
rahoitus  =       
NETTO

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 2 395 000 1 340 000 1 055 000

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

Potilasohjauksen kehittäminen 30 000 30 000

Rafaela hoitoisuusjärjestelmä 25 000 25 000

Osaamisen kehittäminen (Verkko-oppimisympäristön 
käyttöönotto)

6 000 6 000

Johtajuuskoulutus (Medimerc, VarSat) 24 000 24 000

Prosessien ja laadunhallinnan kehittäminen 30 000 30 000

Terveyden edistäminen 10 000 10 000

Potilaspalautejärjestelmän kehittäminen 10 000 10 000

Opinnäytetyöt 15 000 15 000

Maakunnalliset hankkeet / jyl 790 000 310 000 480 000
Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 25 000 25 000

Terveyden edistämisen määrärahahaku 2011 50 000 50 000 0

Työhyvinvoinnin kehittäminen 100 000 50 000 50 000

Etäterveydenhuollon toimintamallien kehittäminen 220 000 100 000 120 000

Laadun kehittäminen 165 000 50 000 115 000

Toimintamallien kehittäminen 150 000 60 000 90 000

Hankehallinnointi 80 000 0 80 000

Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet / jyl 845 000 470 000 375 000
Pienet /  lyhytkestoiset hankkeet 25 000 0 25 000

Tietoon perustuva johtaminen ja yhteistyö (2. osa) 100 000 50 000 50 000

KASTE 2008,REMONTTI 220 000 140 000 80 000

KASTE 2009, VeTe 80 000 60 000 20 000

KASTE 2010, Länsi 2012 210 000 110 000 100 000

KASTE 2010, Toimintakykyisenä ikääntyminen 210 000 110 000 100 000

Terveystieteellinen tutkimus EVO /OW 360 000 360 000 0
Tieteelliset tutkimukset (100 % rah.)  150 000 150 000 0
Tartuntatautien torjunta ja pandemiaan varautuminen  100 000 50 000 50 000

Käyttötalous
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Seuraavat ulkopuolista avustusta saavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
hankkeet, joissa sairaanhoitopiiri on mukana joko hallinnoijana tai osato-
teuttajana, jatkuvat vuonna 2011:  

 
Pilotti Pohjallisesta 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri on mukana osarahoittajana ja -toteuttajana 
Tampereen teknillisen yliopiston hallinnoimassa Pilotti Pohjallisesta (PiPo) 
-hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2009 - 31.5.2011. Hanke saa 
rahoituksen Tekesiltä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 280.240 euroa, josta 
tuen määrä on 249.223 euroa. Sairaanhoitopiirin omarahoitusosuus hank-
keelle on 20.000 euroa.  

 
Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa  

 
Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -projektiosio on 
osa ESR-rahoitteista SOTE-ENNAKOINTI -hanketta. Projektiosion tavoit-
teena on tuottaa tietoa erikoissairaanhoidon erityisosaamisen tulevaisuu-
denkuvista. Projektiosiota koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Projektio-
sio alkoi 21.9.2009 ja päättyy 30.4.2011. Projektiosion kokonaisbudjetti on 
85.000 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 60.000 euroa. Sairaanhoito-
piirin omarahoitusosuus on 6.250 euroa.  

 
Remontti II – Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujenuudistaminen Länsi-
Suomen Kaste-alueella 2010-2012 

 
Remontti II -hanke jatkaa vuonna 2008 Kaste-rahoituspäätöksen saaneen 
Remontti -hankkeen tavoitteita. Remontti II:n toiminta tähtää Kaste-
ohjelmasta kumpuavien kolmen painopisteen toteuttamiseen: asiakkaan 
osallisuuden lisäämiseen, varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn 
painottamiseen sekä palvelurakenteiden kehittämiseen. Hanke koostuu 
yleisestä osuudesta, joka tarjotaan koko hankealueelle sekä piloteista, jot-
ka toteutetaan alueellisesti tai sisällöllisesti rajatummalla alueella.  

 
Hanketta hallinnoi Turun kaupunki. Sairaanhoitopiirillä on kolme omaa 
Remontti-pilottia:  
1) Aktiivisen huolen ilmaisemisen malli Satakunnan alueen päivystyksiin ja 
kuntiin (ILMI) 
2) Asiakasyhteistyöryhmien toiminnan aktivointi – USKO nuoriin 
3) Lasten- ja nuorisopsykiatrian jalkautuminen, Rajapinta (Yhdyspinta) pi-
lotti 

 
Hankkeen toteutusaika on 1.10.2010 - 31.10.2012. Hankkeen kokonais-
budjetti on 2.446.667 euroa, josta valtionavustuksen osuus on 1.850.000 
euroa. Sairaanhoitopiirin pilottien osalta kokonaisbudjetti on 340.567 eu-
roa.  
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Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe-hanke) 
 

VeTe-hanke on valtakunnallinen kahdeksan sairaanhoitopiirin yhteinen 
terveydenhuollon vetovoimaisuutta ja terveyttä edistävä hankekokonai-
suus. Hankkeessa on myös perusterveydenhuollon kehittämisen näkökul-
ma ja yhteistyö sosiaalihuollon kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehit-
tää sosiaali- ja terveydenhuoltoa KASTE -tavoitteiden mukaisesti. VeTe -
hankkeessa tapahtuu myös hoitotyön ohjelman ”Johtamisella vaikuttavuut-
ta ja vetovoimaa hoitotyöhön” alueellista toimeenpanoa. 

 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoi hanketta. Hanke koostuu neljästä 
osakokonaisuudesta, joista sairaanhoitopiiri on mukana kolmessa: 
1) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta -hanke (VeTeHH)  
2) Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen -hanke (VeTe-

PO)  
3) Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hanke (VeTeTH). 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2009 - 31.10.2011. Hankkeen kokonaisbud-
jetti on 3.607.860 euroa, josta valtionavustuksen osuus on 2.700.000 eu-
roa. Sairaanhoitopiirin kokonaiskustannukset ovat 200.298 euroa.  

 
Länsi 2012 - Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämishanke  

 
Kaste-ohjelmasta rahoitettavan Länsi 2012-hankkeen tavoitteena on 1) 
hyviin käytäntöihin tai näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöönotto ja 
edelleen kehittäminen mielenterveyden edistämisessä sekä päihteiden 
käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisyssä, 2) päihde- ja mielenterveys-
osaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla sekä 
3) alueellisten päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien juurruttaminen ja 
edelleen kehittäminen arjen toimintaa ohjaaviksi suunnittelutyövälineiksi.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri hallinnoi hanketta. Hanke koostuu yleisestä 
osuudesta ja 11 alueellisesta pilotista. Hankkeessa on mukana koko Sata-
kunta ja 11 kuntaa Varsinais-Suomesta. Hanke käynnistyi 1.3.2010 ja 
päättyy 31.10.2012. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.766.856 euroa, josta 
valtionavustuksen osuus on 1.320.000 euroa.  

 
Toimintakykyisenä ikääntyminen – vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toi-
mintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 - 2012 

 
Toimintakykyisenä ikääntyminen -hanke saa rahoituksen Kaste-
ohjelmasta. Hankkeen päätavoitteena on tukea ikääntyneiden mahdolli-
suuksia asua kotonaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman 
pitkään. Länsi-Suomen kuntiin pyritään löytämään uudenlainen palvelura-
kenne asiakkaita ja heidän omaisiaan osallistamalla, henkilökuntaa koulut-
tamalla, uusia palvelumuotoja hyödyntämällä sekä teknisiä apuvälineitä 
kokeilemalla. Hanke jakaantuu sisällöllisesti kahteen kuntien kehittämis-
tarpeista nousseeseen kehittämisteemaan, jotka ovat neuvontakeskusten 
perustaminen ja rajapintakäytäntöjen kehittäminen.  

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii hankkeen hallinnoijana. Hanke koostuu 
yleisestä osuudesta sekä 11 pilotista, joissa on mukana koko Satakunta ja 
neljä Varsinais-Suomen kuntaa. Hanke käynnistyi 1.3.2010 ja päättyy 
31.10.2012. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.416.345 €, josta valtionavus-
tuksen osuus on 1.060.000 €. 

 
Tartuntatautien torjunta ja pandemiaan varautuminen (TARTU III)  

 
TARTU III -hanke jatkaa aiempien TARTU -hankkeiden toimintaa. Hank-
keen tavoitteena on pysyvä tartuntatautien torjunnan ja alueellisen epide-
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miologisen kapasiteetin vahvistaminen osaava henkilökunta mukaan luki-
en. Satakunnan sairaanhoitopiiri hallinnoi hanketta. Hanke käynnistyi 
1.1.2010 ja päättyy 31.10.2011. Hankkeen kokonaisbudjetti on 185.924 
euroa, josta sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän valtionavustuksen 
osuus on 92.962 euroa. 
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2.5 Tuloslaskelmaosa 
 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio
Muutos 
vrt 2010

2009 2010 2011 %
Tuotot
Myyntituotot 252 066 225 258 162 200 271 691 260 5,2
Maksutuotot 10 380 202 10 423 900 11 098 600 6,5
Tuet ja avustukset 1 721 766 2 168 400 2 232 600 3,0
Muut toimintatuotot 2 538 250 2 128 100 3 007 700 41,3
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 266 706 443 272 882 600 288 030 160 5,6

Kulut
Palkat 120 196 092 126 592 800 127 582 400 0,8
Henkilösivukulut 34 008 542 36 495 500 36 509 900 0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 229 215 44 095 500 51 524 860 16,8
Palvelujen ostot 45 474 883 47 923 100 56 815 250 18,6
Tuet ja avustukset 415 889 401 700 282 500 -29,7
Muut kulut 4 020 222 5 415 400 6 142 350 13,4
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 248 344 843 260 924 000 278 857 260 6,9

                               Toimintakate 18 361 600 11 958 600 9 172 900 -23,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1 677 487 -1 938 600 -1 307 000 -32,6
Rahoitustuotot 146 454 200 000 200 000 0,0
Rahoituskulut -1 823 941 -2 138 600 -1 507 000 -29,5

                               Vuosikate 16 684 113 10 020 000 7 865 900 -21,5
Suunnitelman mukaiset poistot -9 874 001 -9 920 000 -7 765 900 -21,7

                               Tilikauden tulos 6 810 112 100 000 100 000 0,0  
 
 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio
Muutos 
vrt 2010

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2009 2010 2011 %

Jäsenkunnat
Palveluhinnaston mukainen laskutus * 199 184 241 203 581 500 209 581 000 2,9
Erityisvelvoitemaksut 2 380 641 3 026 900 2 780 600 -8,1
Ostopalvelut 23 678 759 24 000 000 24 500 000 2,1
Jäsenkunnat yhteensä 225 243 641 230 608 400 236 861 600 2,7
Täyskustannusmaksut 1 829 570 2 000 000 2 300 000 15,0
Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut)* 5 565 392 5 838 000 5 762 000 -1,3
Palvelumaksut yhteensä 232 638 603 238 446 400 244 923 600 2,7

*vuoden 2010 jäsenkuntien mukaisesti  
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Vuoden 2011 tuloslaskelman mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2010 talousarvioon verrattuna 
6,9 %   
 
- logistiikkakeskuksen ulkoisten, sopimukseen perustuvien myyntien lisäys on 6,12 Me 

 
- liikelaitoksen ulkoisten myyntien lisäys on 0,64 Me 

 
- perusterveydenhuollon päivystyksen ja Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen ensihoidon (sai-

raankuljetus) siirtyminen tuo kustannuksia 4,9 Me 
 

- tietopalvelukeskuksen ulkoistamisen vuoksi 1,41 Me poistoja siirtyy toimintakulupuolelle ostopalve-
luiksi 
 

- asuntoloiden myynti Kiinteistö Oy Satakruunulle aiheutti myös 0,2 Me poistojen siirtymisen toimin-
takulupuolelle vuokriin.  

 
Em. muutokset eivät vaikuta sairaanhoidon tai sosiaalipalveluiden ns. oman toiminnan kuluihin, joten 
niiden vaikutus tulee huomioida toimintakulujen kasvuprosenttia arvioidessa. Kun edellä mainitut 
muutokset otetaan huomioon, vuoden 2011 talousarvioesityksessä sairaanhoitopiirin hoito- ja huo-
lenpitopalvelutuotannon (oma tuotanto ja ostopalvelut) kustannukset kasvavat vain 1,8 % vuoden 
2010 talousarviosta. 
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2.6 Käyttötalousosa 
 
 

2.6.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Tuotot
Myyntituotot 12 939 344 13 083 724 18 754 892 43,3
Maksutuotot 344 895 360 000 746 700 107,4
Tuet ja avustukset 14 851 6 600 11 500 74,2
Muut toimintatuotot 103 109 91 500 63 500 -30,6
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 13 402 199 13 541 8 24 19 576 592 44,6
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 725 126 881 282 771 749 -12,4
  josta myynnit liikelaitokselle 49 217 76 410 44 755 -41,4
  josta myynnit logistiikkakeskukselle
Toimintatuotot yhteensä 14 127 325 14 423 106 20 348 3 41 41,1

Kulut
Palkat 3 396 588 3 874 600 6 221 800 60,6
Henkilösivukulut 957 314 1 106 100 1 782 800 61,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 342 805 6 000 20 000 233,3
Palvelujen ostot 182 130 296 800 2 184 600 636,1
Tuet ja avustukset 215
Muut kulut 104 821 55 200 69 000 25,0
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 4 983 873 5 338 700 1 0 278 200 92,5
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 8 245 616 8 870 468 9 808 694 10,6
  josta ostot liikelaitokselta 4 003 220 4 196 465 4 244 761 1,2
  josta ostot logistiikkakeskukselta 361 257 426 879 18,2
Toimintakulut yhteensä 13 229 489 14 209 168 20 086 89 4 41,4

                               Toimintakate 897 836 213 938 261 447 22,2
Rahoitustuotot ja -kulut -61 971 -89 538 -75 947 -15,2
Rahoitustuotot
Rahoituskulut -61971 -89 538 -75 947 -15,2

                               Vuosikate 835 865 124 400 185 500 49,1
Suunnitelman mukaiset poistot -115 453 -124 400 -185 500 49,1

                               Tilikauden tulos 720 412 0 0

*) Vuodesta 2010 lähtien ostot logistiikkakeskukselta ovat sisäistä menoa  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2009 2010 2011 %
Hoitopäivät 3 877 3 800 3 800 0,0
Hoitojaksot 3 662
Pkl-käynnit 24 139 25 000 25 000 0,0
Pkl-käynnit, perusterv.huollon päivystys 50 000

Merkittävimmät muutokset vrt 2010 talousarvioon
 - varhemaksu nousu
 - selviämishoitoyksikköön  6 sairaanhoitajan lisäys
 - VIRVE-pääkäytön kustannukset
 - toimialueelle nettobudjetoidut yksiköt

perusterveydenhuollon päivystys
sairaankuljetus

Perusterveydenhuollon päivystyksen
nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2010 2011 %
Palkat 2 385 300
Henkilösivukulut 669 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 000
Palvelujen ostot 120 300
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä 0 3 180 900

Sairaankuljetuksen
nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2010 2011 %
Palkat
Henkilösivukulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Palvelujen ostot 1 700 000
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä 0 1 700 000
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2.6.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Tuotot
Myyntituotot 84 844 010 86 204 030 88 113 393 2,2
Maksutuotot 3 224 678 3 490 100 3 596 000 3,0
Tuet ja avustukset 70 291 100 100 127 900 27,8
Muut toimintatuotot 41 848 47 800
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 88 180 827 89 794 2 30 91 885 093 2,3
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 9 253 263 4 845 621 8 516 429 75,8
  josta myynnit liikelaitokselle 19 968 20 767
  josta myynnit logistiikkakeskukselle
Toimintatuotot yhteensä 97 434 090 94 639 851 100 401 522 6,1

Kulut
Palkat 25 855 057 27 463 400 27 520 300 0,2
Henkilösivukulut 7 306 948 8 044 800 7 955 300 -1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 5 861 624 1 601 900 2 338 200 46,0
Palvelujen ostot 14 353 575 13 971 500 14 816 800 6,1
Tuet ja avustukset 65 569 66 400 71 100 7,1

Muut kulut 179 682 398 000 379 100 -4,7
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 53 622 455 51 546 00 0 53 080 800 3,0
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 40 040 369 41 606 894 45 891 639 10,3
  josta ostot liikelaitokselta 17 881 909 18 983 871 19 091 695 0,6
  josta ostot logistiikkakeskukselta 4 226 668 1 591 881 -62,3
Toimintakulut yhteensä 93 662 824 93 152 894 98 972 43 9 6,2

                               Toimintakate 3 771 266 1 486 957 1 429 083 -3,9
Rahoitustuotot ja -kulut -442 012 -575 957 -402 983 -30,0
Rahoitustuotot

Rahoituskulut -442 012 -575 957 -402 983 -30,0

                               Vuosikate 3 329 254 911 000 1 026 100 12,6
Suunnitelman mukaiset poistot -800 980 -911 000 -1 026 100 12,6

                               Tilikauden tulos 2 528 274 0 0

*) Vuodesta 2010 lähtien ostot logistiikkakeskukselta ovat sisäistä menoa  
 
 
 
 
 
 
 



 

 65 

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2009 2010 2011 %
Hoitopäivät 66 631 68 920 66 530 -3,5
Hoitojaksot 12 768 12 795 12 830 0,3
Pkl-käynnit 135 411 136 390 137 200 0,6

Merkittävimmät muutokset vrt 2010 talousarvioon

Erityistason ostopalv.lisäys (12.800.000 ->13.400.000) 600 000
Varhe-maksun nousu 30 000
Apuvälinetoiminta
  - Porin sopimus (ei huom 2010 ta:ssa) 665 000
  - 2 ammattimiestä 70 000
Kardiologi 90 000
Sydänseurantaan 1 sh 42 000
Sydäntoiminnan lisäys (tarvikkeet) 163 000  
 
 
Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Talousarvio Talousarvi o Muutos

2010 2011 %
Palkat 433 300 492 400 13,6
Henkilösivukulut 123 700 138 200 11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 326 500 1 804 100 36,0
Palvelujen ostot 20 500 119 500 482,9
Muut toimintakulut 8 200 16 300 98,8
Toimintakulut yhteensä 1 912 200 2 570 500 34,4  
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2.6.3 Operatiivisen hoidon toimialue 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Tuotot
Myyntituotot 81 525 068 81 795 450 82 078 078 0,3
Maksutuotot 3 923 672 3 644 900 3 848 500 5,6
Tuet ja avustukset 61 383 58 400 41 500 -28,9
Muut toimintatuotot 48 492 81 000 43 000 -46,9
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 85 558 615 85 579 7 50 86 011 078 0,5
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 25 346 617 25 909 082 26 763 544 3,3
  josta myynnit liikelaitokselle 73 049 69 926 72 966 4,3
  josta myynnit logistiikkakeskukselle
Toimintatuotot yhteensä 110 905 232 111 488 832 112 77 4 622 1,2

Kulut
Palkat 28 756 538 30 220 900 30 864 100 2,1
Henkilösivukulut 8 107 349 8 793 000 9 025 400 2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 7 914 834 736 900 1 543 100 109,4
Palvelujen ostot 11 132 265 11 178 200 11 079 600 -0,9
Tuet ja avustukset 72 200 -100,0

Muut kulut 266 057 243 000 210 000 -13,6
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 56 177 115 51 172 20 0 52 722 200 3,0
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 50 125 465 58 698 904 58 791 483 0,2
  josta ostot liikelaitokselta 9 716 261 10 663 095 9 900 816 -7,1
  josta ostot logistiikkakeskukselta 7 365 172 2 741 537 -62,8
Toimintakulut yhteensä 106 302 580 109 871 104 111 513  683 1,5

                               Toimintakate 4 602 652 1 617 728 1 260 939 -22,1
Rahoitustuotot ja -kulut -525 677 -700 128 -477 738 -31,8
Rahoitustuotot
Rahoituskulut -525 677 -700 128 -477 738 -31,8

                               Vuosikate 4 076 975 917 600 783 201 -14,6
Suunnitelman mukaiset poistot -1 020 127 -917 600 -783 200 -14,6

                               Tilikauden tulos 3 056 848 0 0

*) Vuodesta 2010 lähtien ostot logistiikkakeskukselta ovat sisäistä menoa  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2009 2010 2011 %
Hoitopäivät 53 796 53 725 52 175 -2,9
Hoitojaksot 15 992 15 250 15 050 -1,3
Pkl-käynnit 100 922 95 130 96 550 1,5  
 
 
Merkittävimmät muutokset vrt 2010 talousarvioon
Henkilöstökustannusten nousu:

Varhe-maksun nousu
Välinehuolto, henkilökunnan lisäys 5 henkilöä, Ulvilan ja Luoteis-Satakunnan yhdistyminen
Sosiaalityöntekjöiden palkkojen nousu,  toimet täytetty
Kirurgia, yksi erikoislääkäri ja yksi osastonylilääkäri
Tehon valvontayksikköön, kaksi erikoislääkäriä ja 8 sairaanhoitajaa
Hammas-, suu- ja leukasairaudet, yksi erikoistuva lääkäri

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ulkoiset ) 736 900 € -> 1 543 100 €:
Kuulolaitteet 500 000 -> 580 000
Leikkaussalitarvikkeista osa siirretty ulkoiseen budjettiin 0 -> 250 000 €
Välinehuollon tarvikkeet budjetoitu kokonaan ulkoisiin 0 -> 402 900€  

 
 
 
 
Välinehuollon taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muut os

2010 2011 %
Palkat 1 651 100 1 747 600 5,8
Henkilösivukulut 471 400 490 400 4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 100 402 900 19085,7
Palvelujen ostot 23 300 23 600 1,3
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä 2 147 900 2 664 500 24,1  
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2.6.4  Psykiatrisen hoidon toimialue 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Tuotot
Myyntituotot 36 036 234 37 780 096 39 519 509 4,6
Maksutuotot 860 530 939 100 1 019 300 8,5
Tuet ja avustukset 136 614 28 000 339 200 1111,4
Muut toimintatuotot 59 512 128 000 75 000 -41,4
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 37 092 890 38 875 1 96 40 953 009 5,3
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 3 417 679 4 035 297 4 443 754 10,1
  josta myynnit liikelaitokselle 1 265 722
  josta myynnit logistiikkakeskukselle
Toimintatuotot yhteensä 40 510 569 42 910 493 45 396 7 63 5,8

Kulut
Palkat 18 664 194 18 938 600 19 074 200 0,7
Henkilösivukulut 5 198 345 5 546 100 5 562 300 0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 289 112 115 200 118 000 2,4
Palvelujen ostot 2 148 909 3 391 300 4 632 000 36,6
Tuet ja avustukset 7 550 7 400 7 400 0,0

Muut kulut 243 285 213 600 207 800 -2,7
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 26 551 395 28 212 20 0 29 601 700 4,9
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 13 604 028 14 443 115 15 609 131 8,1
  josta ostot liikelaitokselta 501 250 723 992 535 460 -26,0
  josta ostot logistiikkakeskukselta 237 073 88 665 -62,6
Toimintakulut yhteensä 40 155 423 42 655 315 45 210 83 1 6,0

                               Toimintakate 355 146 255 177 185 932 -27,1
Rahoitustuotot ja -kulut -201 128 -225 177 -166 032 -26,3
Rahoitustuotot
Rahoituskulut -201 128 -225 177 -166 032 -26,3

                               Vuosikate 154 018 30 000 19 900 -33,7
Suunnitelman mukaiset poistot -30 029 -30 000 -19 900 -33,7

                               Tilikauden tulos 123 989 0 0

*) Vuodesta 2010 lähtien ostot logistiikkakeskukselta ovat sisäistä menoa  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
Oma tuotanto 2009 2010 2011 %
Hoitopäivät 56 306 55 000 55 000 0,0
Hoitojaksot 1 985 2 120 2 120 0,0
Pkl-käynnit 61 375 61 100 61 200 0,2

Päivätoimintakäynnit 25 618 20 400 20 200 -1,0
Päiväosastopäivät 9 819 9 200 9 300 1,1
Kuntoutuskotipäivät 3 198 2 600 2 100 -19,2

Merkittävimmät muutokset vrt 2010  talousarvioon
Porin pkl-toiminnan ulkoistaminen, lisäystä 
Varhe-maksun korotus
Erityistason ostopalvelujen nousu
Lääkärikoulutuksen lisäys
Zappa-hanke, ulkopuolista rahoitusta 50 %  
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2.6.5 Huoltokeskus 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Myyntituotot 2 057 702 2 373 500 7 930 600 234,1
Maksutuotot 8 786
Tuet ja avustukset 107 352 13 000
Muut toimintatuotot 1 572 371 1 318 000 2 208 200 67,5
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 3 746 211 3 691 500 10 151 800 175,0
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 39 222 050 53 089 404 54 540 988 2,7
  josta myynnit liikelaitokselle 3 326 674 4 806 226 4 940 944 2,8
  josta myynnit logistiikkakeskukselle 252 629 111 183 -56,0
Toimintatuotot yhteensä 42 968 261 56 780 904 64 692 7 88 13,9

Kulut
Palkat 13 730 369 13 913 400 14 055 400 1,0
Henkilösivukulut 3 881 925 4 297 600 4 474 100 4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 7 442 079 20 410 900 26 793 400 31,3
Palvelujen ostot 6 118 632 5 945 500 6 051 900 1,8
Tuet ja avustukset 43 142 32 000 42 000 31,3
Muut kulut 1 608 864 2 375 700 2 686 600 13,1
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 32 825 011 46 975 10 0 54 103 400 15,2
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 4 834 536 5 249 104 6 285 388 19,7
  josta ostot liikelaitokselta 7 230 4 224
  josta ostot logistiikkakeskukselta 703 121 678 827 -3,5
Toimintakulut yhteensä 37 659 547 52 224 204 60 388 78 8 15,6

                               Toimintakate 5 308 714 4 556 700 4 304 000 -5,5
Rahoitustuotot ja -kulut -1 450 0 0
Rahoitustuotot
Rahoituskulut -1 450

                               Vuosikate 5 307 264 4 556 700 4 304 000 -5,5
Suunnitelman mukaiset poistot -4 226 097 -4 556 700 -4 304 000 -5,5

                               Tilikauden tulos 1 081 167 0 0  
 
 
 
*) Vuodesta 2010 lähtien merkittävin osa toimialueiden ostoista siirtyi logistiikkakeskukselle.  Toimi-
alueilla ostot ovat sisäistä menoa. 
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Merkittävimmät muutokset vrt 2010 talousarvioon
varhemaksun nousu 
kiinteistöveron korotus
energiakulujen nousu
huoltosopimusten lisäys  
 
 
Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousar vio Muutos

2010 2011 %
Palkat 421 500 333 800 -20,8
Henkilösivukulut 120 400 93 700 -22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 832 300 12 531 300 -9,4
Palvelujen ostot 268 500 243 000 -9,5
Muut toimintakulut 307 500 275 600 -10,4
Toimintakulut yhteensä 0 14 950 200 13 477 400 -9,9

V. 2011 logistiikkakeskus ei sisällä hankintatoimipalveluja (ns. sairaanhoitopiirin suoratoimituksia) 
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2.6.6 Hallintokeskus 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Tuotot
Myyntituotot 1 516 345 1 947 000 1 531 600 -21,3
Maksutuotot 2 986 1 500 3 000 100,0
Tuet ja avustukset 1 177 306 1 895 500 1 629 000 -14,1
Muut toimintatuotot 323 544 134 000 284 000 111,9
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 3 020 181 3 978 000 3 447 600 -13,3
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 17 111 505 18 292 578 20 148 702 10,1
  josta myynnit liikelaitokselle 1 880 098 1 767 088 2 207 186 24,9
  josta myynnit logistiikkakeskukselle 247 158 159 062 -35,6
Toimintatuotot yhteensä 20 131 686 22 270 578 23 596 3 02 6,0

Kulut
Palkat 6 459 936 7 152 300 5 448 300 -23,8
Henkilösivukulut 2 580 141 2 107 000 1 543 600 -26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 572 079 236 300 243 000 2,8
Palvelujen ostot 6 491 083 7 533 900 13 473 400 78,8
Tuet ja avustukset 99 977 100 100 100 000 -0,1
Muut kulut 386 997 624 300 429 900 -31,1
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 16 590 213 17 753 90 0 21 238 200 19,6
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 745 845 3 194 978 2 513 102 -21,3
  josta ostot liikelaitokselta 192 366 175 194 174 395 -0,5
  josta ostot logistiikkakeskukselta 326 281 92 758 -71,6
Toimintakulut yhteensä 19 336 058 20 948 878 23 751 30 2 13,4

                               Toimintakate 795 628 1 321 700 -155 000 -111,7
Rahoitustuotot ja -kulut -97 659 85 000 155 000 82,4

Rahoitustuotot 109 095 200 000 200 000 0,0
Rahoituskulut -206 754 -115 000 -45 000 -60,9

                               Vuosikate 697 969 1 406 700 0 -100,0
Suunnitelman mukaiset poistot -1 545 111 -1 406 700 -100,0

                               Tilikauden tulos -847 142 0 0  
 
*) Vuodesta 2010 lähtien ostot logistiikkakeskukselta ovat sisäistä menoa  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2010 talousarvioon
Palvelujen ostot, kulurakenteen muutos:
Palkkalaskennan, ostolaskujen käsittelyn, maksuliikenneohjelman ulkoistaminen
Tietohallinnon ulkoistaminen, kulurakenteen muutos (mm sumu-poistot) **
uusia kustannuksia:
Sosiaalipalveluista siirtyy henkilöstöä

Työterveyslääkärin ostopalvelujen lisäys
Postimaksujen lisäys
Verkko-oppimisympäristö, sähköiset julkaisut  
 

Ulkoistettua palvelua,
ei taseyksikkö v. 2011

Tietopalvelujen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio
2010 2011

Palkat 1 230 200
Henkilösivukulut 351 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 300
Palvelujen ostot 4 336 000 9 280 000
Muut toimintakulut (sis. leasing) 274 000
Toimintakulut yhteensä 6 217 800 9 280 000 **  
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2.6.7  Sosiaalipalvelut 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Tuotot
Myyntituotot 19 381 154 20 983 600 19 131 289 -8,8
Maksutuotot 2 011 678 1 986 100 1 882 300 -5,2
Tuet ja avustukset 139 712 64 600 58 200 -9,9
Muut toimintatuotot 368 623 359 500 263 800 -26,6
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 21 901 167 23 393 8 00 21 335 589 -8,8
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 5 530 000 23 400
  josta myynnit liikelaitokselle
  josta myynnit logistiikkakeskukselle
Toimintatuotot yhteensä 27 431 167 23 393 800 21 358 9 89 -8,7

Kulut
Palkat 11 769 004 12 404 900 12 006 200 -3,2
Henkilösivukulut 2 701 071 2 929 600 2 579 100 -12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 692 050 730 500 331 260 -54,7
Palvelujen ostot 2 247 315 2 553 200 1 701 150 -33,4
Tuet ja avustukset 199 364 195 600 62 000 -68,3
Muut kulut 732 228 390 200 907 750 132,6
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 18 341 032 19 204 00 0 17 587 460 -8,4
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 8 109 745 3 152 000 3 135 329 -0,5
  josta ostot liikelaitokselta 147 280 160 000 141 422 -11,6
  josta ostot logistiikkakeskukselta 40 000 140 000 250,0
Toimintakulut yhteensä 26 450 777 22 356 000 20 722 78 9 -7,3

                               Toimintakate 980 390 1 037 800 636 200 -38,7
Rahoitustuotot ja -kulut -232 328 -317 800 -170 300 -46,4
Rahoitustuotot 37 359
Rahoituskulut -269 687 -317 800 -170 300 -46,4

                               Vuosikate 748 062 720 000 465 900 -35,3
Suunnitelman mukaiset poistot -706 498 -720 000 -465 900 -35,3

                               Tilikauden tulos 41 564 0 0

*) Vuodesta 2010 lähtien ostot logistiikkakeskukselta ovat sisäistä menoa  
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Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Palvelukodit 44 324 45 480 46 120 1,4
Autettu asuminen 32 182 33 085 33 600 1,6
Ohjattu asuminen 15 210 16 160 16 651 3,0
Perhehoito 15 492 14 840 15 494 4,4
Ryhmämuotoinen viikonlopputoiminta 860 1 254 46
Asumis- ja kuntoutuspalvelut yht. 107 208 110 425 113 119 2,4

Asiantuntijapalvelut 2 341 2 895 2 980 2,9
Työ- ja päivätoiminta 59 230 57 630 36 285 -37,0  

 
 
Viiden työhönvalmennuskeskusten siirtyminen 1.1.2011 sosiaalipalveluiden ulkopuolisille toimijoille 
vaikuttaa oleellisesti tuloslaskelmaan.  
 
Työ- ja päivätoimintojen osalta sosiaalipalveluihin jää Antinkartanon toimintakeskus ja työhönkuntou-
tuspalvelut. 
 
Sairaanhoitopiiri luovuttaa Kiinteistö Oy Satakruunulle sosiaalipalvelujen toimialueen/taseyksikön 
hallinnassa olevat 11 asuinkiinteistöä. Muutokset on huomioitu tuloslaskelmassa. 
 
4 henkilöä ja palvelusopimuksen kulut siirtyvät henkilöstö- ja laskentakeskukseen. 
 
Muilta osin sosiaalipalveluiden palvelurakenteessa ja käyttöpäivissä ei ole merkittäviä muutoksia vuo-
teen 2010. 
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2.7 Rahoitusosa 
 

Rahoituslaskelma v. 2010 v. 2011
1 000 e

Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 8 666 6 785
   Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
   Investointimenot -13 000 -8 370
   Rahoitusosuudet investointimenoihin
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 360
Toiminnan ja investointien rahavirta -4 334 2 775

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
   Antolainasaamisten lisäykset -3 864
   Antolainasaamisten vähennykset 328
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 100
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 096 -1 797
Oman pääoman muutokset 3 090 1 737
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta 1 094 -3 596

Vaikutus maksuvalmiuteen -3 240 -821  
 

 
Asuntoloiden myynti Kiinteistö Oy Satakruunulle näkyy pysyvien vastaavien luovutustuloissa ja anto-
lainasaamisten lisäyksenä. Antolainasaamisten vähennyksenä ovat Satalinnakiinteistöt Oy:lle ja Kiin-
teistö Oy Satakruunulle myönnettyjen lainojen lyhennykset. 
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2.8 Investointisuunnitelma vuosille 2011 – 2014 ja sen rahoitus (Me)  
 
Liikelaitoksen laiteinvestoinnit suunnitellaan erikseen, eivätkä ne sisälly oheiseen ohjel-
maan. 

     
  

Investointimenot

Hankkeen 
kokonais-
kustannus-
arvio Ta 2011 Ta 2012 Ta 2013 Ta 2014

Rakentaminen
RAS, lääkevaraston peruskorjaus 0,60 0,25 0,35
SK LS-hanke,                                              
L-rakennus kokonaisuudessaan ja               
S-rakennus B-siipi, peruskorjaus 11,70 3,10 5,65 2,85
SK K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 5,10 1,70 3,40
SK S-rakennus A-siipi, peruskorjaus 1,80 1,80
Pienet peruskorjaukset, ESH 1,70 1,50 1,50 1,50
Pienet peruskorjaukset, SOS 0,40 0,40 0,40 0,40

Rakentaminen yhteensä 5,45 7,90 6,45 7,10

Laitehankinnat 1,90 1,50 1,50 1,50
Medbit Oy osakkeet 0,35
Satakruunu Oy osakkeet (apportti) 0,67
Menot yhteensä 8,37 9,40 7,95 8,60

Investointitulot
Kiinteistö Oy Satakruunu; asuntoloiden myyntitulo 4,36
Tulot yhteensä 4,36 0,00 0,00 0,00

Investointien nettomeno 4,01 9,40 7,95 8,60

Investointien rahoitus
Suunnitelman mukaiset poistot, ESH 7,37 6,90 6,50 6,10
Suunnitelman mukaiset poistot, SOS 0,40 0,40 0,40 0,40
Talousarviolaina 1,00
Kassavaroin 2,10 1,05 1,10
Rahoitus yhteensä 7,77 9,40 7,95 8,60  

 
 
 
 
Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100) 
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Hankeperustelut 
 
Vuosi 2011 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 4,2 Me.  
 
LS-hanke L-rakennuksen ja S-rakennuksen  B-siiven peruskorjaus, Satakunnan keskussairaala 
 
 L-rakennus (”lastentalo”) on valmistunut 1980 ja on teknisen ja toiminnallisen peruskor-

jauksen tarpeessa. L-rakennuksen peruskorjauksen käynnistäminen oli suunniteltu jo 
vuodelle 2010. Suunnittelun edetessä on esiin tullut tarve tehdä kokonaisvaltainen selvi-
tys lasten ja vastasyntyneiden sekä synnytysten ja naistentautien osalta. S-rakennus on 
valmistunut vuonna 1970 ja sen johdosta S-rakennuksen B- siiven osalta on olemassa 
myös tekninen peruskorjaustarve. Nykyisin vastasyntyneiden teho-osasto sijaitsee L-
rakennuksessa erillään synnytysosastosta. On toiminnallisesti ja teknisesti perusteltua 
laatia yksi tarveselvitys ja hankesuunnitelma L- ja S-rakennusten peruskorjauksesta. 
Hankesuunnitelma on tarkoitus viedä yhtymähallituksen seminaariin marraskuussa 
2010 ja sen jälkeen valtuuston hyväksyttäväksi. Vuonna 2010 kustannuksia kertyy lä-
hinnä suunnittelusta noin 0,1 Me. Vuoden 2011 talousarvioon on varattu 3,10 Me mää-
räraha peruskorjauksen käynnistämiseen. Peruskorjaus toteutetaan vuosien 2011 -2013 
aikana. Peruskorjauksen kustannusarvio on 11,70 Me (RKI=115, 2005=100) jakaantuen 
vuodelle 2011 3,10 Me, vuodelle 2012 5,65 Me ja vuodelle 2013 2,85 Me. Kustannusar-
vio perustuu hankkeen laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan. Kustan-
nusarvio pitää sisällään myös sairaalatekniset järjestelmät sekä toimintavarustushan-
kinnat. 

  
Sosiaalipalvelujen asuinkiinteistöjen luovuttaminen tytäryhtiölle; Kiinteistö Oy Satakruunulle ja asuinti-
lojen vuokraaminen yhtiöltä 1.1.2011 lukien 
 

Sairaanhoitopiiri luovuttaa Kiinteistö Oy Satakruunulle sosiaalipalvelujen toimialu-
een/taseyksikön hallinnassa olevat 11 asuinkiinteistöä 31.12.2010 mukaisella tasearvol-
la n. 4,36 Me. Asuinkiinteistöihin kohdistuu lainoja n. 3,69 Me, jotka jäävät sairaanhoito-
piirin vastuulle sosiaalipalvelujen taseyksikön taseeseen. Sairaanhoitopiiri myöntää Kiin-
teistö Oy Satakruunulle maksamattomien lainaosuuksien suuruisen antolainan n. 3,69 
Me, jonka päälle lisätään varainsiirtoveron osuus 0,17 Me. Antolainan määräksi tulee 
enintään 3,86 Me, joka toteutuu enimmäismääräisenä, mikäli varainsiirtoveron mak-
suunpanoa ei voida välttää. Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri luovuttaa yhtiölle apporttina 
n. 0,67 Me, joka vastaa kiinteistöjen nettoarvoa. Kiinteistö Oy Satakruunu suorittaa em. 
järjestelyjen jälkeen sairaanhoitopiirille kauppasummana n. 3,69 Me. Sairaanhoitopiirin 
ja Kiinteistö Oy Satakruunun välille tehdään lainaosuudesta velkakirja, jonka perustei-
den mukaisesti Kiinteistö Oy Satakruunu alkaa lyhentää lainaa sairaanhoitopiirille. Yhtiö 
hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi, hakee vapautusta varainsiirtoveroon sekä vuokraa 
1.1.2011 lukien tiloja sosiaalipalvelujen toimialueen asukkaiden tarpeisiin. 

  
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 Me < 4, 2 Me 
 
Rauman aluesairaalan lääkevaraston peruskorjaus 
 

Rauman aluesairaalan 3.vaiheen peruskorjaussuunnitelma pitää sisällään toimitilojen 
peruskorjauksen lääkevarastolle. Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SatDiag laatii 
koko sairaanhoitopiiriä kattavan selvityksen lääkehuollon toteuttamisesta sairaanhoito-
piirin alueella. Tämän selvityksen jälkeen päätetään mahdollisesta tilojen peruskorjauk-
sesta Rauman aluesairaalassa lääkekeskuksen käyttöön. Talousarviossa varaudutaan 
noin 400m2 suuruisten tilojen peruskorjaamiseen lääkekeskukselle vuosien 2011 ja 
2012 aikana. Peruskorjauksen kustannusarvio on 0,60 Me (RKI=115, 2005=100) ja-
kaantuen vuodelle 2011 0,25 Me ja vuodelle 2012 0,35 Me. Kustannusarvio ei pidä si-
sällään toimintavarustukseen tarvittavia määrärahoja. 
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Medbit Oy:n osakkeet 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on päättänyt 24.5.2010 että Satakunnan 
sairaanhoitopiirin tietopalvelukeskus-taseyksikkö liikkeenluovutetaan Medbit Oy:lle 
1.1.2011 lukien. Tässä yhteydessä Satakunnan sairaanhoitopiirin osakepääomaosuutta 
yhtiössä korotetaan 6.000 €:sta 350.000 €:lla. 

 
Kiinteistö Oy Satakruunun osakkeet 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin myy ja luovuttaa Kiinteistö Oy Satakruunulle 1.1.2011 so-
siaalipalvelujen toimialueen/taseyksikön hallinnassa olevat 11 asuinkiinteistöä. Annetta-
va apportti käsitellään investointiosassa osakehankintana, kts. hankeperustelu.  
 

Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2011 on 1,9 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden 
kesken sovittiin 21.9.2010 toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken seuraa-
vasti: 
 
ensihoidon ja päivystyksen toimialue  50.000 euroa 
konservatiivisen hoidon toimialue                    760.000 euroa 
operatiivisen hoidon toimialue                                    760.000 euroa 
psykiatrisen hoidon toimialue  30.000 euroa 
huoltokeskus                                                              300.000 euroa  
  

Pienet peruskorjaukset 
 

Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2011 on 1,7+0,4 Me. Määräraha käyte-
tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Määrärahan käyttämi-
sestä päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä saatujen esitysten perusteella.  

 
Vuosi 2012 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 4,2 Me.  
 
  LS-hanke L-rakennuksen ja S-rakennuksen B-siiven peruskorjaus, Satakunnan keskussairaala 
 
 

Kts. v.2011. Vuodelle 2012 varattu peruskorjausmääräraha on 5,65 Me 
   
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 Me < 4, 2 Me 
  
Rauman aluesairaalan lääkevaraston peruskorjaus 
 
 Kts. v.2011. Vuodelle 2012 varattu peruskorjausmääräraha on 0,35 Me 
 
Laitehankinnat 

 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2012 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden 
kesken sovitaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken.  

 
Pienet peruskorjaukset 
 

Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2012 on 1,5 +0,4Me. Määräraha käyte-
tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Määrärahan käyttämi-
sestä päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä saatujen esitysten perusteella.  
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Vuosi 2013 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden on arvo on > 4,2 Me 
   
LS-hanke L-rakennuksen ja S-rakennuksen B-siiven peruskorjaus, Satakunnan keskussairaala 
 

Kts. v.2011. Vuodelle 2013 varattu peruskorjausmääräraha on 2,85 Me 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
 
 Keskussairaalan K-rakennuksen 00- ja 0-kerroksia on laajennettu siten että laajennus 

valmistui vuonna 2009. Laajennus on rakennettu siten että sen korottaminen on mah-
dollista. Asemakaavamuutos korotuksen mahdollistamiseksi on saatu. K1- ja K2-
kerrosten rakentamisen käynnistäminen oli suunniteltu vuodelle 2011 mutta tulevan toi-
minnan selvittäminen vaatii huomattavan paljon selvitystyötä ja sitä kautta myös aikaa. 
Tästä syystä K1- ja K2-kerrosten rakentamisen käynnistäminen on suunniteltu siirrettä-
väksi vuodelle 2013. 
 
Laajennuksen/korotuksen kustannusarvio on 5,10 Me (RKI=115, 2005=100) jakaantuen 
vuodelle 2013 1,70 Me ja vuodelle 2014 3,40 Me. Kustannusarvio perustuu tässä vai-
heessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja ei pidä sisällään toimin-
tavarustukseen tarvittavia määrärahoja 
  

Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 Me < 4, 2 Me 
 
Laitehankinnat 

 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2013 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden 
kesken sovitaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken.  

 
Pienet peruskorjaukset 
 

Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2013 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käyte-
tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Määrärahan käyttämi-
sestä päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä saatujen esitysten perusteella.  
 

Vuosi 2014 
 
Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 4,2 Me 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
 
 Kts. v.2013. Vuodelle 2014 varattu määräraha on 3,40 Me 
  
 Hankkeet ja hankinnat joiden arvo on > 0,34 Me < 4, 2 Me  
 
S-rakennuksen A-siiven peruskorjaus 
 

 LS-hankkeen hankesuunnitelma piti sisällään myös naistentautien vuodeosaston ja –
poliklinikan sekä synnytysvuodeosaston toiminnallisen tarkastelun. Toiminnallisessa 
suunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun jossa naistentautien- ja synnytysten vuodeosastot 
tulisi yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä naistentautien vuodeosasto sijait-
see S-rakennuksen A-siiven 1-kerroksessa ja synnytysvuodeosasto S-rakennuksen A-
siiven 0-kerroksessa. Tarkoituksena on peruskorjata tilat yhteiselle vuodeosastolle S-
rakennuksen A-siiven 0-kerrokseen. Näiden toimintojen sijoittaminen 0-kerrokseen vaatii 
peruskorjauksen lisäksi pienen laajennuksen. 
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Peruskorjauksen ja laajennuksen kustannusarvio on 1,80 Me (RKI=115, 2005=100).   
Kustannusarvio perustuu tässä vaiheessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunni-
telmaan ja ei pidä sisällään toimintavarustukseen tarvittavia määrärahoja. 

 
 Laitehankinnat 

 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2014 on 1,5 Me. Sen jakaantuminen toimialueiden 
kesken sovitaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken.  

 
Pienet peruskorjaukset 
 

Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2014 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käyte-
tään sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Määrärahan käyttämi-
sestä päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä saatujen esitysten perusteella.  

 
Vuodet 2011 - 2014 
 
Sosiaalipalvelujen asumisyksiköt 
 
 Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialueen asuntoyksiköiden hallin-

nointi ja rakennuttaminen siirretään Satakunnan sairaanhoitopiirin täysin omistaman ty-
täryhtiön Kiinteistö Oy Satakruunun tehtäväksi 1.1.2011 alkaen. 

 Sosiaalipalvelujen toimialue vuokraa tarvittavat asumispalvelut yhtiöltä. Tämän johdosta 
asumisyksiköiden investointeja ei esitetä Satakunnan sairaanhoitopiirin investointisuun-
nitelmassa 1.1.2011 lähtien. 

  

2.9 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2011 
 

Tytäryhteisöt ovat: 
 
- Kiinteistö Oy Uotilantie 5 

 
- Kiinteistö Oy Satakruunu  

 
- Ravanin Pesula Oy 

 
- Satalinnakiinteistöt Oy  

 
- Tyke Oy  
 
Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirikonsernin tytäryhtiöille:  
 
- yhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa  
 
- asumispalveluja tuottavien yhtiöiden vuokratason pitää olla hintakilpailukykyinen 

 
- Kiinteistö Oy Satakruunu toteuttaa sosiaalipalvelujen toimialueelle asuntolakiinteis-

tön Kokemäelle vuosina 2011 – 2012 ja Eurajoelle vuosina 2011 – 2012 
 
- Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa sairaanhoitopiirille vähintään 5 % siihen 

sijoitetulle osakepääomalle vuonna 2011 
 
- Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoitteena on se, että yhtiö luopuu 

Satalinnan sairaalan kiinteistöjen omistuksesta kannattavasti  
 

- Tyke Oy:n pitää maksaa sairaanhoitopiirin yhtiöön sijoittamalle osakaslainalle 
(650 000 euroa) 1 %:n suuruista, kiinteää vuosikeskikorkoa vuonna 2011. 
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2.10 Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2011 (1.000 euroa) 
 

2.10.1   Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut  
 
 
Jäsenkunnat ARVIO 2011
Eura 68
Eurajoki 68
Harjavalta 60
Honkajoki 8
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Kokemäki 59
Köyliö
Lavia
Luvia 57
Merikarvia 68
Nakkila 52
Pomarkku 49
Pori 2 875
Rauma
Siikainen 11
Säkylä
Ulvila 246
Jäsenkunnat yhteensä 3 622

Muut kunnat *) 261

Kuntalaskutus yhteensä 3 883

*) kohta muut kunnat sisältää muut kuin sopimuskunnat  
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2.10.2 Sairaanhoito 
 
Arviot perustuvat  vv 2008 - 4/2010 toteumatietoihin.  (huomioitu ostopalveluissa Vampulan liittyminen Huittisiin)

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Erityisvelvoitteet on arvioitu 1.1.2010 asukasluvun mukaan.

Oma toiminta Kauttalask. Erityis- Palvelujen Kalliiden ARVIO Ostot yht Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. velvoitteet ostot v.2011 hoitojen tasaus v.2011 ta 2010 2011/2010
Eura 11 076 1 576 154 12 807 53 12 859 12 725 -11,6
Eurajoki 5 188 544 72 5 805 52 5 857 5 778 1,4
Harjavalta 7 604 896 93 8 592 -92 8 501 8 286 2,6
Honkajoki 1 627 106 23 1 756 57 1 813 1 801 0,7
Huittinen 5 519 3 262 132 8 913 70 8 983 8 530 5,3
Jämijärvi 1 592 193 25 1 810 -29 1 781 1 786 -0,3
Kankaanpää 10 754 1 270 150 12 174 113 12 288 11 634 5,6
Karvia 2 063 360 33 2 457 64 2 520 2 650 -4,9
Kokemäki 8 072 1 099 99 9 270 55 9 325 8 695 7,2
Köyliö 1 876 260 35 2 171 -57 2 113 2 390 -11,6
Lavia 1 304 132 25 1 461 50 1 511 1 396 8,2
Luvia 2 547 250 41 2 838 49 2 887 2 741 5,3
Merikarvia 2 948 413 42 3 403 53 3 456 3 359 2,9
Nakkila 5 044 564 70 5 679 22 5 701 5 945 -4,1
Pomarkku 2 085 140 31 2 255 36 2 291 2 405 -4,7
Pori 69 737 7 570 1 018 78 325 -456 77 869 74 703 4,2
Rauma 34 025 4 479 489 38 993 -29 38 964 40 810 -4,5
Siikainen 1 514 200 21 1 735 -57 1 677 1 785 -6,0
Säkylä 2 614 172 58 2 844 -37 2 807 2 685 4,5
Ulvila 11 310 1 013 168 12 491 84 12 575 12 463 0,9

Yhteensä 188 497 24 500 2 781 215 778 0 215 778 212 567 1,5

Vakuutusyhtiöt 2 200 2 200 2 200 2 000 10,0
Muut maksajat 4 158 4 158 4 158 3 600 15,5

YHTEENSÄ 194 856 24 500 2 781 222 136 0 222 136 218 167 1,8  
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2.10.3 Sosiaalipalvelut 
 

Jäsenkunnat 2010 arvio ARVIO 2011*) Muutos%
Eura 2 073 1 832 -11,6
Eurajoki 684 668 -2,4
Harjavalta 1 044 931 -10,8
Honkajoki 23 24 2,6
Huittinen 1 752 1 745 -0,4
Jämijärvi 22 21 -5,5
Kankaanpää 1 070 980 -8,4
Karvia 78 77 -1,8
Kokemäki 1 490 1 319 -11,5
Köyliö 310 306 -1,2
Lavia 378 366 -3,1
Luvia 384 336 -12,4
Merikarvia 212 199 -6,0
Nakkila 550 601 9,3
Pomarkku 93 75 -19,1
Pori 3 838 3 801 -1,0
Rauma 1 344 1 431 6,5
Siikainen 95 89 -6,5
Säkylä 664 647 -2,5
Ulvila 1 938 2 014 3,9
Jäsenkunnat yhteensä 18 042 17 462 -3,2

Muut kunnat 2 238 1 343 -40,0

Kuntalaskutus yhteensä 20 280 18 805 -7,3

*) Laskelma perustuu vuoden 1-4/2010 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen
 Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista  
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2.10.4 Perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä  
 
 

SHP SHP SHP
TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 009 2 010 v.2011 2011/2010 2011/2009
Eura 14 312 14 798 14 759 -0,3 3,1
Eurajoki 6 340 6 462 6 593 2,0 4,0
Harjavalta 8 959 9 330 9 492 1,7 6,0
Honkajoki 1 860 1 824 1 845 1,1 -0,8
Huittinen 10 360 10 282 10 728 4,3 3,6
Jämijärvi 1 643 1 808 1 802 -0,3 9,7
Kankaanpää 13 083 12 704 13 267 4,4 1,4
Karvia 2 265 2 728 2 597 -4,8 14,7
Kokemäki 10 403 10 185 10 703 5,1 2,9
Köyliö 2 431 2 700 2 420 -10,4 -0,5
Lavia 1 955 1 774 1 877 5,8 -4,0
Luvia 3 060 3 125 3 280 5,0 7,2
Merikarvia 3 582 3 571 3 724 4,3 3,9
Nakkila 5 775 6 495 6 354 -2,2 10,0
Pomarkku 2 190 2 498 2 416 -3,3 10,3
Pori 79 446 78 541 84 544 7,6 6,4
Rauma 38 208 42 154 40 395 -4,2 5,7
Siikainen 1 593 1 880 1 778 -5,5 11,6
Säkylä 3 444 3 349 3 454 3,1 0,3
Ulvila 14 334 14 401 14 835 3,0 3,5
Yhteensä 225 244 230 609 236 861 2,7 5,2
Muutos % ilman perusterveydenhuollon päivystystä 1,1 3,5  
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2.11 Peruspääoman korko vuonna 2011 (arvio 1,5 %) 
 
 
 

         Sairaanhoidon osuus Sosiaalipalvelut
osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan 

peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille
Kunta 1.1.2011 v.2011 1.1.2011 v.2011

Eura 6,06 78 227 8,56 8 838
Eurajoki 3,21 41 482 2,17 2 240
Harjavalta 3,99 51 497 2,98 3 078
Honkajoki 0,85 10 936 0,95 982
Huittinen 2,40 30 964 6,83 7 052
Jämijärvi 1,02 13 197 0,69 715
Kankaanpää 4,95 63 984 4,87 5 029
Karvia 1,32 17 032 1,34 1 384
Kokemäki 4,79 61 926 5,40 5 576
Köyliö 0,84 10 872 1,35 1 394
Lavia 1,09 14 081 0,98 1 015
Luvia 1,34 17 285 0,71 732
Merikarvia 1,69 21 868 3,02 3 114
Nakkila 2,93 37 855 4,24 4 378
Pomarkku 1,15 14 879 1,18 1 220
Pori 35,21 454 839 35,85 37 001
Rauma 18,93 244 564 11,05 11 402
Siikainen 0,93 11 949 0,57 592
Säkylä 1,19 15 399 2,28 2 354
Ulvila 6,11 78 895 4,94 5 102
Yhteensä 100,00 1 291 730 100,00 103 197  

 
 Maksupäivä 31.1.2012
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2.12 Arvio osuuksista lainan lyhennyksiin 
 

osuus% Perintä osuus% Perintä
peruspääomasta lainojen lyh. peruspääomasta lainojen l yh.

Kunta 1.1.2011 v.2011 1.1.2011 v.2011
Eura 6,06 84 027 8,56 18 793
Eurajoki 3,21 44 557 2,17 4 764
Harjavalta 3,99 55 315 2,98 6 546
Honkajoki 0,85 11 747 0,95 2 089
Huittinen 2,40 33 260 6,83 14 994
Jämijärvi 1,02 14 175 0,69 1 520
Kankaanpää 4,95 68 728 4,87 10 693
Karvia 1,32 18 295 1,34 2 942
Kokemäki 4,79 66 517 5,40 11 857
Köyliö 0,84 11 678 1,35 2 963
Lavia 1,09 15 125 0,98 2 157
Luvia 1,34 18 566 0,71 1 557
Merikarvia 1,69 23 490 3,02 6 621
Nakkila 2,93 40 661 4,24 9 309
Pomarkku 1,15 15 982 1,18 2 593
Pori 35,21 488 561 35,85 78 677
Rauma 18,93 262 696 11,05 24 244
Siikainen 0,93 12 835 0,57 1 259
Säkylä 1,19 16 540 2,28 5 005
Ulvila 6,11 84 745 4,94 10 849
Yhteensä 100,00 1 387 500 100,00 219 433

Sairaanhoidon osuus Sosiaalipalvelut
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2.13 Talous- ja toimintasuunnitelman käsittely yhteistyötoimikunnassa 

 
Talousarviota ja -suunnitelmaa käsitellään vastuualueiden johtoryhmissä, joissa henki-
löstön edustaja on mukana. 
 
Toimialueiden johtoryhmät käsittelevät ennen lopullisen esityksensä tekoa talousarviota 
ja -suunnitelmaa kokouksessaan, jossa henkilöstön edustaja on läsnä. Käsittelystä laa-
ditaan muistiot, jotka toimitettiin 24.8.2010 mennessä yhteistoimintapäällikölle. 
 
Yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus talousarvioksi ja –suunnitel-
maksi käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 23.9.2010 pidetyssä kokouksessa. 
 
Yhteistyötoimikunnan lausunto on liitteenä nro 4. 
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1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset 
tavoitteet viidestä näkökulmasta, joista sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitosta 
koskevat kaksi: Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys sekä henkilöstön aikaan-
saannoskyky. 
 
Kukin toimialue ja liikelaitos määrittelee lisäksi omat tarvittavat esim. toiminnalliset,  
laadulliset ja taloudelliset tavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuu-
yksikkötasolle.  Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. 
 
Nämä esitellään piirin johtoryhmässä erikseen.  
 

1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

Liikelaitos 
 
1. Kuvantamispalve-
lut järjestetään ja 
tuotetaan huomioi-
den potilaiden ja 
kliinisten yksiköiden 
tarpeet 

 
 
Poliklinikan päivystys-
potilaat  
 
 
Ajanvarauspotilaat  
 

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

 
 
1 -  4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 31.12.2011 
 

2. Alueellinen palve-
lutuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle  31.12.2012 men-
nessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle  31.12.2012 men-
nessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoitopii-
rin alueella on alueellistettu liike-
laitokselle 31.12.2012 mennes-
sä 

31.12.2012 

3. Ns. polikliininen 
hoitotakuu 

 Ns. polikliininen hoitotakuu to-
teutetaan lain mukaan 3 kk:n 
kuluessa  

kuukausittain lain 
voimaan tulosta 
lähtien  

 
2. PROSESSIEN SUJUVUUS 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso  Mittaus ja  
mittauskerrat 

Sairaanhoidolliset toimialu-
eet ja liikelaitos: 
 
Erikoissairaanhoito on osa 
kuntien järjestämää, hyvin 
toimivaa palvelukokonai-
suutta 

Potilaan hoitotiedot sairaanhoidolliset toimialueet 
ja liikelaitos (poliklinikka ja vuodeosastohoito) saa-
tavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n 
kuluessa hoidon päättymisestä 

1.1. -  31.12.2011 
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3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 
 
 
Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Toimialueet ja liikelaitos: 
 
Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään työn 
vaativuutta vastaavaksi 
 
Henkilötyövuosien ja työ-
panoksen tuloksellinen 
käyttö 
  
Sairauspoissaoloja tavoitel-
laan vähennettäväksi erityi-
sesti johtamista kehittämäl-
lä 

 
 
Kehityskeskustelut käydään ≥ 50 %:sti (vakituinen 
ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö  
 
 
Henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta  pie-
nempinä 
 
 
Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vä-
hennettäväksi sairauspoissaolopäivinä  mitattuna 
edelliseen vuoteen verrattuna; (1 - 3 päivää ja tätä  
pidemmät sairauspoissaolot; erikseen ja molemmat 
yhteensä)  
 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista 
seurataan toteutuneina koulutuspäivinä. 

 
 
31.12.2011 
 
 
 
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. - 
31.12.2011 
 
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. - 
31.12.2011 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.2011 

 
4. TALOUS 
 
Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  
”SataDiag” 
 
 

Liikelaitoksen 
tilikauden tulos on 
≥0,1 Me  
 
Liikelaitos mak-
saa kuntayhty-
män siihen sijoit-
tamalle perus-
pääomalle 3 %:n 
mukaisen koron. 

 
 
31.12.2011 
 
 
31.12.2011 
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1.1 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet 
 

Sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitokseen SataDiagiin kuuluvat 
laboratorio, kuvantaminen, lääkehuolto, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, 
kliininen neurofysiologia, patologia ja infektioyksikkö. 
 
Laboratoriossa jatketaan automaatiohanketta. Laboratoriolaitteiden liittäminen auto-
maatiolinjaan tulee mahdolliseksi ja prosessit yksinkertaistuvat. Henkilöstötarve vä-
henee näytteiden analysoinnin osalta. Eläkkeelle siirtymisen vuoksi vapautuvista va-
kansseista kolme jätetään täyttämättä vuonna 2011. 
 
Analytiikkaa keskitetään alueilta keskussairaalaan, jolloin keskussairaalan tuotanto-
luvut lisääntyvät. Hankkeella ei ole vaikutusta tuotteiden laatuun tai saatavuuteen. 
 
Vuonna 2010 toteutettiin kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian vastuualueiden 
yhdistäminen. Toimintojen päällekkäisyyksien poistaminen ja toiminnan tehostaminen 
jatkuvat vuonna 2011.  
 
Lääkehuollon yhteinen lääkehankintarengas Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
kanssa jatkuu vuonna 2011. Automaattista lääkeannosjakelua kehitetään edelleen ja 
laajennetaan Porin perusturvakeskuksen yksiköille. Osastofarmasia alkaa keskussai-
raalan kahdella osastolla vuoden 2011 aikana. 
 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian yksiköis-
sä ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2011. 
 
Päivystyskuvantamisen yksikön toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2011. Riittävän 
palvelutason turvaamiseksi MRI-tutkimusten ja lausuntopalvelujen ostoa ulkopuolelta 
jatketaan. Luu- ja keuhkokuvauslausuntojen lisäksi on tavoitteena laajentaa lausun-
topalvelujen ostoa myös muihin tutkimuksiin, esim. mammografia- ja tietokonetomo-
grafiatutkimuksiin, niin että kliinikoiden tarvitsemat tutkimus- ja lausuntomäärät saa-
daan toteutettua. 
 
Radiologien rekrytointitoimenpiteitä jatketaan koko ajan. Tavoitteena on vähintään 
kolmen uuden radiologin viran täyttäminen. 
 
Neuvottelut Porin perusturvakeskuksen ja Euran kuvantamistoimintojen liittämisestä 
liikelaitoksen toiminnoiksi jatkuvat vuonna 2011.  
 
Infektioyksikkö jatkaa tartuntatautien torjunta- ja epidemioiden selvitystyötä. 
 
Rauman aluesairaalan lääkehuollon ja vainajien säilytystilojen sekä omaisten huo-
neen korjaus toteutetaan aluesairaalan peruskorjaushankkeen mukaisesti. 

 
Liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu vuonna 2011 
 
 Vuoden 2011 palveluhinnasto on keskimäärin vuoden 2009 tasoinen. 
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Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen SataDiagin hankintasuunnitelma  
vuosille 2011 – 2013 
 

Vuosi 2011 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtää-
vä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaa-
la. 
 
Vanhan natiivikuvauslaitteen uusiminen uudella laitteella, kuvantamisen vastuualue 
Rauman aluesairaala. 
 
 
Vuosi 2012 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtää-
vä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaa-
la. 
 
Suunnitelmassa on hankkia keskussairaalaan toinen magneettikuvauslaite tutkimus-
ten saatavuuden parantamiseksi, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussai-
raala. 
 
Vuosi 2013 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtää-
vä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaa-
la. 
 
Suunnitelmassa on uusia vuonna 1998 hankittu angiografialaite, kuvantamisen vas-
tuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2011 
1,965 M€, vuonna 2012 2,340 M€ ja vuonna 2013 1,585 M€. 
 
Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa leasingrahoituksella lukuun ottamatta alu-
eellistamiseen liittyviä investointeja sekä laitteiden rikkoutumiseen varattua määrära-
haa, jotka ovat yhteensä 500 000 €/vuosi. 

 
Liikelaitoksen vuoden 2011 talousarvio / käyttösuunnitelma ja ylijäämän hyvittäminen  
 
 Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitokselle sairaanhoitopiirin talousarviosta 

eriytetyn talousarvion / käyttösuunnitelman vuodelle 2011 yhtymävaltuuston hyväk-
symän talousarvion perusteella.  

  
 Liikelaitoksen johtokunta tai sen tekemän delegointipäätöksen perusteella liikelaitok-

sen johtaja päättää tarvittaessa liikelaitoksen ylijäämän hyvittämisestä 1.1.2011 alka-
en sisäisille ja ulkoisille sopimusasiakkaille. 
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2. Talousarvion sitovuustasot ja taseyksiköiden hyvitykset 

 
 

Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 
 
- liikelaitoksen tilikauden tulos 

 
 Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden ja nettobudjetoitujen yksiköiden (terveyskes-

kuspäivystys ja sairaankuljetus) tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimus-
hyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen 
suhteessa. 

 
Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin 
ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen 

3. Tilivelvolliset 

 
Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan 
sairaanhoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2011 ovat mm. 
 

- liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 
- liikelaitoksen johtaja 
- vastuualuejohtajat (sis. liikelaitos ja taseyksiköt) 

 
Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voi-
massa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjei-
den mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan pe-
rusteella alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen te-
kemistään päätöksistä sijaisuusaikana. 
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4. Liikelaitoksen tuloslaskelma 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2009 2010 2011 %

Liikevaihto 47 184 682 49 908 067 49 869 370 -0,1
  -josta myynnit sairaanhoitopiirille 32 449 634 34 902 618 34 098 954 -2,3
Liiketoiminnan muut tuotot 35 008 31 300 34 700 10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 114 632 -20 257 800 -20 137 900 -0,6
Palvelujen ostot -9 116 947 -10 801 567 -11 284 270 4,5
  -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -5 350 270 -6 740 418 -7 272 754 7,9
Palkat ja palkkiot -11 564 406 -12 624 700 -12 392 100 -1,8
Henkilösivukulut -3 275 449 -3 671 300 -3 587 300 -2,3
Poistot -1 429 706 -1 253 600 -981 300 -21,7
Liiketoiminnan muut kulut -498 288 -1 115 400 -1 252 200 12,3
Liikeylijäämä 220 262 215 000 269 000 25,1
Rahoitustuotot 0 0 0
Rahoituskulut -115 262 -115 000 -169 000 47,0
Tilikauden ylijäämä 105 000 100 000 100 000 0,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2010 talousarvioon
 -reagensseja lisää kemiasta logistiikkakeskukseen -100 000
 - kl kemiassa täyttämättä 3 hoitajavakanssia -120 000
 - kuvantamisessa täyttämättömät vakanssit -115 500
 - lääkehuoltoon kaksi osastofarmaseuttia 82 000
 - hallintoon palvelupäällikkö 74 400
 - klf 50% ja knf 50% apulaisfyysikko 70 500  
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5. Liikelaitoksen rahoitusosa 
 
 

Rahoituslaskelma v. 2010 v. 2011
1 000 e

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä 215 269
Poistot ja arvonalentumiset 1 253 981
Rahoitustuotot ja -kulut -115 -169
Satunnaiset erät
Tuloverot
Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 353 1 081

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 353 1 081  



     LIITE NRO 2 
 
 
 
YHTEENVETO KUMPPANUUSNEUVOTTELUISTA 2010 
 

KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT 
   
Eura Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuun-

nitelman juurruttamista  alueellisena, 
keskittyen erityisesti lasten ja nuorten 
mielenterveystyöhön.  SHP:stä osallistuu 
tarvittaessa projektipäällikkö Alpo Kom-
minaho, vastuuhenkilönä  Euran kunnas-
ta  sosiaalijohtaja  Heikki Rautiainen ja 
johtava lääkäri Terhi Holmström.   
 
Tulossa olevaan terveydenhuoltolakiin 
liittyen valmistellaan sairaanhoitopiirin 
konsultaatiopalveluiden ja sähköisen  
lähete- ja palautekäytännön selvitystä 
vuoden 2010 aikana. Kokoonkutsuja ja 
vastuuhenkilö sairaanhoitopiiristä johta-
jaylilääkäri Olli Wanne (koollekutsuja)  ja 
Euran kunnasta terveysjohtaja Timo 
Tolppanen ja johtava lääkäri Terhi Holm-
ström. 
 
 

Kirjattiin kuntien yhteisenä kannanottona, 
että sairaanhoitopiiri ryhtyy toimenpitei-
siin  alueellisen virka-ajan ulkopuolisen 
erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon yhteispäivystyksen ottamiseksi 
sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja hallin-
noimaksi mahdollisimman pian. 

 
Kirjattiin, että  sosiaalipalvelujen työhön-
valmennuskeskuksen kunnallistamista 
jatketaan vastuuhenkilönä sairaanhoito-
piiristä projektipäällikkö Pekka Kauppi-
nen ja Euran kunnasta perusturvajohtaja 
Heikki Rautiainen. 

 
Kirjattiin, että kuntien ja terveydenhuollon  
kuntayhtymän kanssa selvitetään  ap-
teekki-, kuvantamis- ja laboratoriopalve-
lujen tuottamista sairaanhoitopiirin liike-
laitoksen toimesta. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin taholta liikelaitoksen joh-
taja Jouni Aalto (koollekutsuja) ja Euran 
kunnasta terveysjohtaja Timo Tolppanen 
ja terveydenhuollon kuntayhtymästä joh-
tava lääkäri Markku Kumlander.  

 
Kirjattiin, että kunnat tukevat Rauman 
kaupungin sote –kokeilua, mutta Rau-
man kaupungin tulee maksaa kokeilusta 
aiheutuvat kaikki sekä välittömät ja välil-
liset kustannukset eikä siitä saa aiheutua 
kustannuksia muille sairaanhoitopiirin 
jäsenkunnille. 

 
Kuntien näkemyksenä oli, että Rauman 
aluesairaala säilyy Satakunnan sairaan-
hoitopiirin osana. ”MediRauman” vaiku-
tuksista kustannuksiin tulee tehdä selke-
ät laskelmat ja niiden seuranta. 

 
Kirjattiin kuntien toive sairaanhoitopiirin 
järjestämästä yhteisestä koulutuksesta 
koskien uutta terveydenhoitolakia.  
 



 
Eurajoki Jatketaan  päihde- ja  mielenterveyssuun-

nitelman täytäntöönpanoa. Vastuuhenkilö-
nä Eurajoen kunnasta sosiaalijohtaja Pirk-
ko Mäkinen ja sairaanhoitopiiristä projekti-
päällikkö Alpo Komminaho (koollekutsuja). 
 
Kunta selvittää yhdessä sairaanhoitopiirin 
kanssa  vanhustyön hoitoketjut osallistu-
malla vanhustyön Kaste-hankkeeseen 
vastuuhenkilönä kunnasta vastaava lääkä-
ri Helena Karilainen  ja  vanhustyön johtaja 
Marjo Hamilas (koollekutsuja) ja sairaan-
hoitopiiristä projektipäällikkö Hanna Ny-
fors. 

Kirjattiin kannanottona, että 
sairaanhoitopiiri ryhtyy toimenpiteisiin 
alueellisen virka-ajan ulkopuolisen 
erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yh-
teispäivystyksen ottamiseksi sairaan-
hoitopiirin toiminnaksi ja hallinnoimaksi 
mahdollisimman pian.   
Kirjattiin, että sairaanhoitopiiristä projek-
tipäällikkö Pekka Kauppinen pitää yhte-
yttä sosiaalijohtaja Pirkko Mäkiseen 
kehitysvammaisten asuntolahankkeen 
eteenpäinviemiseksi siten, että hanke 
saa rahoituksenvuodelle 2012. 

 
Kirjattiin, että kunta tukee Rauman kau-
pungin sote –kokeilua, mutta Rauman 
kaupungin tulee maksaa kokeilusta 
aiheutuvat kaikki sekä välittömät ja 
välilliset kustannukset eikä siitä saa 
aiheutua kustannuksia muille 
sairaanhoitopiirin jäsenkunnille. 
 
Kunnan näkemyksenä oli, että Rauman 
aluesairaala säilyy Satakunnan sai-
raanhoitopiirin osana. ”MediRauman” 
vaikutuksista kustannuksiin tulee tehdä 
selkeät laskelmat ja niiden seuranta. 
 
Sovittiin, että kuntalaskutusta ja palve-
lujen hinnoittelua koskevissa asioissa 
lisätietoja antaa talousjohtaja Tero Mä-
kiranta sosiaalijohtaja Pirkko Mäkiselle 
ja kunnanjohtaja Harri Hiitiölle.  
 
Terveyskeskuksen toiminnan ja sen 
sisällön suunnittelussa kunnan edusta-
jia avustaa johtajaylilääkäri Olli Wanne.” 

 
 



 
Harjavalta Terveydenhuoltolain painotukset, 

toimeenpano ja aikataulu selvitetään 
yhteistyössä sosiaali- ja  
perusterveydenhuollon sekä 
erikoisssairaanhoidon kesken  ja 
aikajänne on seuraaviin 
kumppanuusneuvotteluihin mennessä. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä 
sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 
(kokoonkutsuja)  ja kuntayhtymästä 
kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen ja 
kaupungista vt. perusturvajohtaja Hanna-
Leena Markki. 
 
Kuluvan vuoden aikana käynnistetään 
mielenterveystyön ja päihdetyön 
prosessien avaaminen eri toimijoiden 
kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaan lisätään 
erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. 
Vastuuhenkilöt: vt. perusturvajohtaja 
Hanna-Leena Markki (kokoonkutsuja), vt. 
johtava hoitaja Jaana Oksa ja 
projektipäällikkö Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yhteistyötä 
tiivistetään laboratorio- ja 
kuvantamistoiminnassa tavoitteena 
nykyistä kustannustehokkaampi toiminta 
hoidon porrastuksessa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat 
yhteisesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin. Vastuuhenkilönä 
sairaanhoitopiirin puolelta liikelaitoksen 
johtaja Jouni  Aalto ja terveydenhuollon 
kuntayhtymästä kuntayhtymän johtaja 
Juhani Tiitinen (kokoonkutsuja). 
 
Jatketaan kehitysvammaisten ja aikuisena 
vammautuneiden asumistarpeen 
tarvekartoituksen pohjalta  
toteuttamissuunnitelman laadintaa 
30.9.2010 mennessä. Vastuuhenkilönä 
Harjavallan kaupungista  vt. 
perusturvajohtaja  Hanna-Leena Markki ja 
sairaanhoitopiiristä sosiaalipalvelujen 
johtaja Merja Paavola (kokoonkutsuja). 
 

Kirjattiin kuntien yhteisenä kannanotto-
na, että sairaanhoitopiiri ryhtyy toimen-
piteisiin alueellisen virka-ajan ulkopuo-
lisen erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon yhteispäivystyksen ot-
tamiseksi sairaanhoitopiirin toiminnaksi 
ja hallinnoimaksi mahdollisimman pian. 

 
Kirjattiin, että kunnat tukevat Rauman 
kaupungin sote –kokeilua, mutta Rau-
man kaupungin tulee maksaa kokeilus-
ta aiheutuvat kaikki sekä välittömät ja 
välilliset kustannukset eikä siitä saa 
aiheutua kustannuksia muille sairaan-
hoitopiirin jäsenkunnille. 

 
Kuntien näkemyksenä oli, että Rauman 
aluesairaala säilyy Satakunnan sai-
raanhoitopiirin osana. ”MediRauman” 
vaikutuksista kustannuksiin tulee tehdä 
selkeät laskelmat ja niiden seuranta. 

 
Kirjattiin, että jatketaan edelleen neu-
votteluja logistiikkakeskuksen palve-
luista. 

 
Kirjattiin, että kuntien tietoisuutta sai-
raanhoitopiirin kustannusten muodos-
tumisesta parannetaan uudistamalla 
raportointijärjestelmä sekä yksinkertais-
tamalla sisäisen laskutuksen periaattei-
ta. 
 
Merkittiin tiedoksi sairaanhoitopiirin 
johtajan esitys sairaanhoitopiirin talou-
desta 2011.  

 
Merkittiin tiedoksi sairaanhoitopiirin 
johtajan esitys sairaanhoitopiirin inves-
toinneista 2011 – 2014. Investoinnit 
rahoitetaan tulorahoituksella. 

 
Laaditaan perusteellinen selvitys ole-
massa olevien tilojen kunnosta, käytös-
tä ja hyödyntämisestä tulevaisuudessa 
(RAS, Satalinna ja Harjavallan sairaala 
sekä keskussairaala). Vaikean kuntata-
louden vuoksi sairaanhoitopiiri pidättäy-
tyy toimikaudella 2011 – 2013 uusien 
tilojen rakentamisesta selvityksen val-
mistumiseen saakka. 
 



 
Honkajoki Kts. Kankaanpää / POSA Kts. Kankaanpää / POSA 
 
Jämijärvi Kts. Kankaanpää / POSA Kts. Kankaanpää / POSA 
 
Huittinen Jatketaan mielenterveys- ja päihdehuol-

lon suunnitelman juurruttamista. Vastuu-
henkilönä SHP:stä projektipäällikkö Alpo 
Komminaho (koollekutsuja), Huittisten 
kaupungista perusturvajohtaja ja terve-
yskeskuksesta  avoterveydenhuollon 
ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila.  
Selvitetään  terveystoimen tarvitsemien 
apteekki-, laboratorio- ja  kuvantamispal-
veluiden järjestäminen sairaanhoitopiirin 
liikelaitokselta 30.9.2010 mennessä vas-
tuuhenkilönä SHP:stä liikelaitoksen joh-
taja Jouni Aalto (koollekutsuja) ja Huittis-
ten kaupungin edustajana terveyskes-
kuksen  ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila. 
 
 

Kirjattiin,  että kunnalle toimitetaan pyyn-
nöstään selvitys  päihteiden käyttäjien 
erikoissairaanhoidosta saman hoidon 
määrästä.  Vastuuhenkilö sairaanhoito-
piiristä yhteistoimintapäällikkö Pirkko 
Hinkkanen  ja kaupungista vs.  ylilääkäri 
Linnea Kenni-Jussila. 

 
Sovittiin, että selvitetään Kokemäelle 
jatkossa valmistuvan kehitysvammaisten 
asuntolan paikkojen käyttömahdollisuus 
huittislaisille. Yhteyshenkilö sairaanhoi-
topiiristä on sosiaalipalvelujen johtaja 
Merja Paavola ja kaupungista perustur-
vajohtaja Timo Kaaja. 
 
Todettiin, että Huittisten kehitysvammais-
ten työhönvalmennuskeskuksen liikkeen-
luovutusta kaupungille vuoden 2011 
alusta valmistellaan. Vastuuhenkilönä 
sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö Pek-
ka Kauppinen ja Huittisten kaupungista 
perusturvajohtaja Timo Kaaja. 
 



 
Kankaanpää Virka-ajan ulkopuolisen 

terveyskeskuspäivystyksen yhteistyön 
laajentaminen niin, että 
yhteispäivystyksen järjestäjänä, sisältäen 
psykososiaalisen päivystyksen, toimii 
sairaanhoitopiiri ja päivystyspaikkana 
keskussairaala. Tuleva toimintamalli ja 
laskutusperusteet 30.6.2010 mennessä. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä 
johtajaylilääkäri Olli Wanne 
(kokoonkutsuja) ja PoSasta johtava 
ylilääkäri Kaija Antola. 
 
  
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman 
jalkauttaminen  käytäntöön, 
vastuuhenkilönä PoSasta 
terveydenhoitaja Mirja Koivisto ja 
sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö Alpo 
Komminaho. 
 
 
Jatketaan kehitysvammaisten ja aikuise-
na vammautuneiden asumistarpeen tar-
vekartoituksen pohjalta toteuttamisohjel-
man laadintaa 30.9.2010 mennessä.  
Vastuuhenkilönä PoSasta palvelujohtaja 
Tapani Santavirta ja sairaanhoitopiiristä 
sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 
(kokoonkutsuja).  
 
Jatketaan psykiatrisen potilaan (verkos-
ton) hoitopolun valmistelua  31.12.2010 
mennessä. Vastuuhenkilö PoSasta mie-
lenterveyshoitaja Terttu Männistö ja sai-
raanhoitopiiristä Kankaanpään mielenter-
veystoimiston ylilääkäri  (koollekutsuja). 
 
Selvitetään Kankaanpään psykiatrisen 
kuntoutusyksikön siirtämistä sairaanhoi-
topiiriltä PoSan toiminnaksi. Vastuuhenki-
lö sairaanhoitopiiristä toimialuejohtaja 
Sakari Lankinen (kokoonkutsuja) ja Po-
San puolelta aikuispalvelujohtaja Tapani 
Santavirta. 
 
 

Kirjattiin kuntien yhteisenä kannanotto-
na, että sairaanhoitopiiri ryhtyy toimen-
piteisiin alueellisen virka-ajan ulkopuo-
lisen erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon yhteispäivystyksen ot-
tamiseksi sairaanhoitopiirin toiminnaksi 
ja hallinnoimaksi mahdollisimman pian.  

 
Sairaanhoitopiiri toimittaa hintalaskel-
mia liikelaitoskuntayhtymälle sen pää-
töksentekoa varten.  

 
Kirjattiin kehittämiskohteeksi kehitys-
vammaisten avohuollon palvelut. 
 
Kirjattiin, että valmistellaan vi-
deoneuvotteluyhteyttä PoSan kanssa. 
PoSa voi osoittaa tarkoitukseen tilan.” 
 

 
 
 
Karvia Kts. Kankaanpää Kts. Kankaanpää / POSA 



 
Kokemäki Terveydenhuoltolain painotukset, toimeen-

pano ja aikataulu selvitetään yhteistyössä 
sosiaali- ja  perusterveydenhuollon sekä 
erikoisssairaanhoidon kesken  ja aikajänne 
on seuraaviin kumppanuusneuvotteluihin 
mennessä. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopii-
ristä sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto (ko-
koonkutsuja)  ja kuntayhtymästä kuntayhty-
män johtaja Juhani Tiitinen ja Kokemäen 
kaupungista  perusturvajohtaja Eija Kuokka. 
 
Kuluvan vuoden aikana käynnistetään mie-
lenterveystyön ja päihdetyön prosessien 
avaaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaan lisätään eri-
koissairaanhoidon kehittämistavoitteet. Vas-
tuuhenkilöt: perusturvajohtaja Eija Kuokka 
(kokoonkutsuja), vt. johtava hoitaja Jaana 
Oksa ja projektipäällikkö Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-
lon yhteistyötä tiivistetään laboratorio- ja 
kuvantamistoiminnassa tavoitteena nykyistä 
kustannustehokkaampi toiminta hoidon por-
rastuksessa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhtei-
sesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin puolelta liikelaitoksen johtaja 
Jouni  Aalto ja terveydenhuollon kuntayhty-
mästä kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 
(kokoonkutsuja). 
 
Jatketaan kehitysvammaisten ja aikuisena 
vammautuneiden asumistarpeen tarvekartoi-
tuksen pohjalta  toteuttamissuunnitelman 
laadintaa 30.9.2010 mennessä . Vastuuhen-
kilönä Kokemäen kaupungista perusturva-
johtaja  Eija Kuokka  ja sairaanhoitopiiristä 
sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola (ko-
koonkutsuja). 
 
Selvitetään alueellinen apuvälinetoiminta / -
sopimus. 
 

Kts. Harjavalta 

Köyliö Tulossa olevaan terveydenhuoltolakiin liitty-
en valmistellaan sairaanhoitopiirin konsultaa-
tiopalveluiden ja sähköisen  lähete- ja palau-
tekäytännön selvitystä vuoden 2010 aikana. 
Vastuuhenkilö sairaanhoitopiiristä johtajayli-
lääkäri Olli Wanne (koollekutsuja) ja terveys-
keskuskuntayhtymästä ylilääkäri Markku 
Kumlander.      

Kts. Eura 



 
Lavia Paras-hankkeen loppuunvieminen Lavian 

kunnassa vastuuhenkilönä kunnanjohtaja 
Pekka Heinonen. 

- 

 
Luvia Kts. Pori Kts. Pori 
 
Merikarvia Kts. Pori Kts. Pori 
 
Nakkila Terveydenhuoltolain painotukset, toimeen-

pano ja aikataulu selvitetään yhteistyössä 
sosiaali- ja  perusterveydenhuollon sekä eri-
koisssairaanhoidon kesken  ja aikajänne on 
seuraaviin kumppanuusneuvotteluihin men-
nessä. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä 
sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto (kokoon-
kutsuja)  ja kuntayhtymästä kuntayhtymän 
johtaja Juhani Tiitinen ja Nakkilan kunnasta 
sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi. 
 
Kuluvan vuoden aikana käynnistetään mie-
lenterveystyön ja päihdetyön prosessien 
avaaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaan lisätään erikois-
sai-raanhoidon kehittämistavoitteet. Vastuu-
henkilöt: sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi 
(kokoonkutsuja), vt. johtava hoitaja Jaana 
Oksa ja projektipäällikkö Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-
lon yhteistyötä tiivistetään laboratorio- ja ku-
vantamistoiminnassa tavoitteena nykyistä 
kustannustehokkaampi toiminta hoidon por-
rastuksessa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhtei-
sesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin puolelta liikelaitoksen johtaja 
Jouni  Aalto ja terveydenhuollon kuntayhty-
mästä kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 
(kokoonkutsuja). 
 
Jatketaan kehitysvammaisten ja aikuisena 
vammautuneiden asumistarpeen tarvekartoi-
tuksen pohjalta  toteuttamissuunnitelman 
laadintaa 30.9.2010 mennessä  Vastuuhenki-
lönä  Nakkilan kunnasta sosiaalijohtaja San-
na Rautalammi  ja sairaanhoitopiiristä sosi-
aalipalvelujen johtaja Merja Paavola (ko-
koonkutsuja). 
 
Selvitetään alueellinen apuvälinetoiminta / -
sopimus. 

Kts. Harjavalta 

 
 
Pomarkku Kts. Pori /Porin yhteistoiminta-alue Kts. Pori 
 



 
Pori 
Porin yhteis-
toiminta-alue 

Jatketaan kehitysvammaisten ja 
aikuisena vammautuneiden 
asumistarpeen tarvekartoitusta ja 
toimintamallin laadintaa.  
Vastuuhenkilönä yhteistoiminta-
alueelta  perusturvajohtaja  Terttu 
Nordman ja sairaanhoitopiiristä 
sosiaalipalvelujen johtaja Merja 
Paavola.  
 
 
Perustetaan työryhmä selvittämään 
yhteistoiminta-alueen 
kuvantamistoiminnan järjestämistä  
vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä 
ylilääkäri Juha Sjövall 
(kokoonkutsuja) ja 
perusturvalautakunnasta ylilääkäri 
MattiKukola. 
 

Sovittiin, että kumppanuusneuvotteluihin 
lähetetään jatkossa kutsu yhteistoiminta-
alueen perusturvalautakuntaan ja jäsen-
kuntiin. 
 
Sovittiin, että perusturvalautakunta tulee 
ottamaan alueellisen erikoissairaanhoi-
don päivystyksen ja perusterveydenhuol-
lon virka-ajan ulkopuolinen yhteispäivys-
tysasian lautakunnassa käsittelyyn ja 
antaa siihen kannanoton. 
 
Sovittiin, että perusturvalautakunta linjaa 
oman ratkaisunsa Porin kirurgisen toi-
minnan toimintamallista vuoden 2010 
aikana. 
 
Sovittiin, että perustetaan työryhmä sel-
vittämään kuvantamistoimintaa; kokoon-
kutsujana Juha Sjövall ja vastuuhenkilö-
nä Porista Matti Kukola. 

 
Jäsenkuntien esittämät hankkeet: 
 
Kumppanuusneuvottelujärjestelmän ke-
hittäminen siten, että tiedon saanti olisi 
järjestelmällisempää ja reaaliaikaisem-
paa. 
 
KASTE-hankkeen ja muiden sairaanhoi-
topiirin hankkeiden ohjausryhmätyösken-
telyn tehostaminen siten, että tietoa 
hankkeista saadaan paremmin kuntiin ja 
että kuntien toivomuksia otettaisiin han-
kesuunnittelussa huomioon. Esitetään 
yhteistä ohjausryhmää kaikille hankkeille. 
 
Kirurgiaan liittyvät asiat ratkeavat kevään 
2010 aikana, kun saadaan perusturvan 
organisaatio ja investointiasiat selvitettyä. 
Perusturvalautakunta tekee päätöksen 
kirurgisen toiminnan laajuudesta nykyi-
sen valtuustokauden ajaksi, päätös saa-
tetaan tiedoksi sairaanhoitopiirille. 
 
Lisäksi sovittiin, että yhteistoiminta-
alueen perusturvalautakunnan ja sai-
raanhoitopiirin hallituksen kesken tullaan 
käymään keskustelut yhteistoiminnan 
kehittämisestä ja vuorovaikutuksen li-
säämisestä.” 
 

 
Rauma Asialistalla  vain ”MediRauma”  
 
Siikainen Kts. Kankaanpää /POSA Kts. Kankaanpää / POSA 



 
Säkylä Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuun-

nitelman juurruttamista  alueellisena, 
keskittyen erityisesti lasten ja nuorten 
mielen-terveystyöhön.  SHP:stä osallistuu 
tarvittaessa projektipäällikkö Alpo Kom-
minaho, vastuuhenkilönä   terveyskes-
kuskuntayhtymästä psykologi Risto 
Valjakka.   
 
Tulossa olevaan terveydenhuoltolakiin 
liittyen valmistellaan sairaanhoitopiirin 
konsultaatiopalveluiden ja sähköisen  
lähete- ja palautekäytännön selvitystä 
vuoden 2010 aikana. Ko-koonkutsuja ja 
vastuuhenkilö sairaanhoitopiiristä johta-
jaylilääkäri Olli Wanne ja  terveyskeskus-
kuntayhtymästä ylilääkäri Markku Kum-
lander. 
 
   

Kts. Eura 

Ulvila Kts. Pori / Porin yhteistoiminta-alue Kts. Pori 
 
 



 
     LIITE NRO 3 
 
JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2011 – 2013 TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2011 TALOUSARVIOSTA 
 
JÄSENKUNTA  
  
EURA 
KH 16.8.2010 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on 17.6.2010 käsitellyt sairaanhoitopiirin 
toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2011 - 2013 ja talousarvion 2011.  
Yhtymähallitus pyytää siitä jäsenkuntien lausuntoa 31.8.2010 mennessä. 
 
Sairaanhoitopiirin saatekirjeessä todetaan, että sairaanhoitopiirin 
tuottamista palveluista aiheutuvat kulut nousevat +1,7 % vuoteen 2010 
verrattuna. Jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu + 1,1 % (palveluhinnaston 
mukainen laskutus +1,2 %, erityisvelvoitteet – 8,1 % ja ostopalvelut + 2,1 
%). 
 
Euran kunnanvaltuusto on 10.5.2010 käsitellyt vuoden 2011 talousarvion 
laadintaohjeita. Vuoden 2011 talousarvion menokasvu on kehoitettu 
rajaamaan n. 2 %:n tasolle. 
 
Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2011 täyttää tämän vaatimuksen. 
Sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelma sisältää kuitenkin sosiaalipalvelujen 
työhönvalmennuskeskuksen kunnallistamisen ja kehitysvammaisten 
asumispalvelujen siirtämisen enenevässä määrin kunnille. Myös psykiatrian 
puolella on toiveita päivä- ja työtoimintojen kunnallistamisesta. 
 
Suunnitelmat lisätä yhteistyötä Varsinais-Suomen ja Vaasan 
sairaanhoitopiirien kanssa ovat kannatettavia. Toki on toivottavaa, että 
Satakunnassakin on jatkossa saatavissa hyvää erikoissairaanhoitoa. 
 
Eurassa odotetaan edelleen mielenkiinnolla sitä, mihin 
potilastietojärjestelmään sairaanhoitopiirissä päädytään. Eurassa ollaan 
syksyn aikana päivittämässä Effica- käyttöjärjestelmää ja yhteensopivuus 
sairaanhoitopiirin tulevan käyttöjärjestelmän kanssa toisi merkittäviä etuja 
potilastiedon siirrossa. (sähköiset lähetteet jne.) 
 
Puuttuvat resurssit aiheuttavat ongelmia muutamilla erikoisaloilla (esim. 
ortopedia). Tämä luo kunnille tarvetta hankkia erikoislääkäripalveluita 
yksityissektorilta, mikä osaltaan lisää kuntien kustannuspaineita. 

 
EURAJOKI 
KH 24.8.2010 

Eurajoen kunta pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiiri  
 

- vastaa sosiaalipalvelujen asumispalvelusuunnitelmassa olevan 
Eurajoelle suunnitellun autetun asumisen investoinnin toteuttamisen 
varmistamisen ja hankkeen toteuttamisen vuonna 2012 

 
- kehittää ja varmistaa kuntien käyttöön ajantasaiset, helppolukuiset 

palvelujen käytön seuranta- ja taloustiedot 
 

- kehittää aktiivisesti terveydenedistämistyötä yhteistyössä 
perusterveydenhuollon ja kuntien sosiaalitoimen kanssa 

 
 



 
HARJAVALTA  
KH 30.8.2010 

 
Kaupunginhallitus hyväksyy Harjavallan kaupungin 
lausuntona Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2011 – 2013 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2010 talousarviosta seuraavaa: 
Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2011 on laadittu 
maltillisena kuntatalous huomioon ottaen. Harjavallan kaupunki toteaa 
toimintakulujenkasvun +1,7 % olevan kohtuullinen. Harjavallan kaupungin 
osalta 
kustannusten muutos verraten vuoden 2010 talousarvioon on sairaanhoidon 
osalta 2,6 % ja sosiaalipalveluiden osalta -10,8 %. 
 
Harjavallan kaupunki kiinnittää huomiota virka-ajan ulkopuolisen 
terveyskeskuspäivystyksen yhteistyön laajentamiseen ja odottaa, että 
sairaanhoitopiiri 
ryhtyy toimenpiteisiin asian nopeuttamiseksi. Harjavallan kaupunki 
toivoo yhteispäivystyksen siirtymistä sairaanhoitopiirin toiminnaksi, 
jotta toiminnasta saavutettaisiin toivottuja synergiaetuja ja jotta päivystyksen 
ja ensihoidon investointien lisäarvo palvelisi kaikkia jäsenkuntia. 
 
Harjavallan kaupunki ei edelleenkään pidä tarkoituksenmukaisena 
toimintayksiköiden suunniteltua työnjakoa 2016 sairaanhoitopiirin nykyisten 
tilojen 
käytöstä ja uusien toimintojen suunnittelusta. Harjavallan kaupunki 
on kumppanuussopimukseen kirjaten edellyttänyt nykyisten tilojen kattavaa 
arviointia, ennen kuin investointipäätöksiä tehdään sekä peräänkuuluttaa 
kokonaisvaltaista palvelukentän arviointia yhdessä kuntien kanssa. 
 
Taloussuunnitelmassa esiintyvien tulevien asiakasmäärien arviointi ja eri 
palveluiden kehityssuunnat huomioiden tulisi sairaanhoitopiirin sisäistä 
benchmarking-toimintaa toimialueiden välillä edistää. Sairaanhoitopiirin 
useiden hankkeiden kautta tulisi toimivien palveluketjujen hyvien 
käytäntöjen 
siirtyminen eri toimijoiden välillä olla helppoa. 
 
Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävin osa kuntien 
käyttötalousmenoja. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
jäsenkunnissa 
pystytään toteuttamaan vaikuttavasti ja kokonaistaloudellisesti, tulee 
perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön 
toteutua 
saumattomasti. Jotta sairaanhoitopiirin talousarviossa asetettuihin 
päämääriin (hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen 
palveluketjujen 
aikaansaaminen ja painopisteen siirtyminen avopalveluihin) päästään, 
on erikoissairaanhoidon roolin konsultoinnissa ja peruspalveluita tukevana 
työnä kehityttävä ja operatiivisen yhteistyön edelleen lisäännyttävä 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen välillä. 
Harjavallan kaupunki kokee kumppanuusneuvottelumenettelyn ja 
raportoinnin kehittämisen sekä yhteisten tavoitteiden sopimisen toivottavana 
suuntana. Harjavallan kaupunki on tyytyväinen siihen, että sairaanhoitopiiri 
on laatinut talousarvion ja -suunnitelmansa kestävältä pohjalta ja sitoutuu 
yhteisiin muutoshankkeisiin. 
 
 



 
HONKAJOKI Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset 

erikoissairaanhoidon sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja 
taloudellisesti siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet 
kehittyvät tasaisesti ja maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen 
mahdollistamissa puitteissa). 
 
Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee: 
 
1) Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja 
taloudelliseen tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. 
palveluverkoston saneeraus). Sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamistoimet 
eivät saa perustua kustannusten siirtoon potilaan hoitoketjussa seuraavalle 
tasolle, ellei toiminnan tehostumista ole osoitettavissa koko hoitoketjun 
puitteissa. Järjestelmällistä yhteistyötä jäsenkuntien sote-yhteistoiminta-
alueiden kanssa tulee lisätä (ks. kohta 2). 
 
2) Shp:n ja sen jäsenkuntien muodostamien sote-yhteistoiminta-alueiden 
välistä yhteistoimintaa tulee lisätä esim. perustamalla yhteistoimintaryhmiä. 
Shp:n sekä sote-yhteistoiminta-alueiden tulee kartoittaa yhteistyössä esim. 
hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset 
hoitoketjukokonaisuuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä 
kysymyksistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta 
palveluverkosta). 
 
Siirtoviivemaksu-järjestelmän purkaminen 1.1.2011 lukien. Järjestelmä 
nykymuodossaan on muuttunut vain yhdeksi lisärahoituskeinoksi shp:lle. 
Mahdollisen sanktiojärjestelmän tulee olla sellainen, että se ottaa huomioon 
asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista 
palveluketjujen toiminnanohjausta ja -kehittämistä sekä perusterveyden- 
että erikoissairaanhoidossa. 
 
3) Kuntamaksuosuuksien perusteiden ja laskutusjärjestelmän uudistaminen 
siten, että se ottaa huomioon jäsenkuntien saamat tehtäväkohtaiset 
valtionosuudet erikoissairaanhoitoon, kuntien maksukyvyn, asukkaiden 
palvelutarpeen sekä shp:n ylläpitämien työpaikkojen sijaintikuntaedun. 
Kuntamaksuosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena tulee olla 
kustannusyhteisvastuullisuuden lisääminen (järjestämisvastuun lisäksi) 
sekä kuntien vuotuisen kustannuskehityksen tasoittaminen. 
Kuntamaksuosuustarkastelussa tulee lähtökohtana olla myös kuntien kaikki 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset ja niiden kustannuskehitys. 
 
4) Terveydenhuoltolain uudistuksen johdosta yhteistoimintaryhmän 
perustaminen Satakuntaan (edustajat shp:stä ja yhteistoiminta-alueilta). 
Lakiuudistuksen toteuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi mm. 
kuntalaisten oikeuksiin valita hoitopaikkansa. Uudistus merkitsee myös 
haastetta sote-palvelujen tuottajaorganisaatiolle. 
 
5) Kumppanuusneuvottelut tulee jatkossa järjestää sote-yhteistoiminta-
alueittain. Osapuolten tulee painokkaasti pyrkiä edistämään ja toteuttamaan 
neuvotteluissa kirjattuja tavoitteita (esim. keskitetyn shp:n järjestämän 
perusterv.huollon/erik.sh:n päivystysjärjestelmän luominen Satakuntaan). 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää Satakunnan sairaanhoitopiirille, että 
sairaanhoitopiiri pidättäytyisi kiinteistöinvestoinneista vuoden 2011 osalta, 



perusteena terveydenhuoltolain vaikutus sairaanhoitopiirin toimintaan. 



 
HUITTINEN 
KH 23.8.2010 

Huittisten kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2010 antanut asiasta 
seuraavan lausunnon: 

 
Vuoden 2011 talousarvio on laadittu siten, että jäsenkuntien 
palvelumaksujen kasvu on vain 1,1 % verrattuna vuoteen 2010. Tätä 
voidaan pitää kohtuullisena kasvuna. Huittisten laskennalliseksi 
maksuosuudeksi vuonna 2011 on arvioitu 8.913.000 euroa. Vuonna 2010 
arvio on ollut 8.548.000.000 euroa. Sairaanhoitopiirin toiminnalliset 
tavoitteet ovat ajanmukaisia ja pyrkivät kehittämään toimintaa avohoidon 
suuntaan  ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien  ennaltaehkäisyyn. 

 
Huittisten kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin välinen 
kumppanuushankkeeseen liittyvä tahto-osaneuvottelu on pidetty 18.3.2010. 
Neuvotteluissa sovittiin mm. toimintalinjasta, painopistealueista ja 
muutoshankkeista. 

 
Kehitysvammapalveluissa on käyty neuvottelut keväällä 2010 Huittisissa 
sijaitsevan kehitysvammaisten työhönvalmennuskeskuksen (TYVA) 
siirtymisestä Huittisten kaupungin toiminnaksi 1.1.2011. Valmistelut 
toiminnan siirtämiseksi on aloitettu ja tulee päätettäväksi syksyn 2010 
aikana. Lisäksi on neuvoteltu sairaanhoitopiirin kanssa kehitysvammaisten 
asumispalveluista. Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen 
Huittisiin 2012-2014 on sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden 
toimintasuunnitelmassa. 
 

 
JÄMIJÄRVI 
KH 30.8.2010 

Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset 
erikoissairaanhoidon sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja 
taloudellisesti siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet 
kehittyvät tasaisesti ja maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen 
mahdollistamissa puitteissa). 
 
Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee: 
 
1) Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja 
taloudelliseen tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. 
palveluverkoston saneeraus). Sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamistoimet 
eivät saa perustua kustannusten siirtoon potilaan hoitoketjussa seuraavalle 
tasolle, ellei toiminnan tehostumista ole osoitettavissa koko hoitoketjun 
puitteissa. Järjestelmällistä yhteistyötä jäsenkuntien sote-yhteistoiminta-
alueiden kanssa tulee lisätä (ks. kohta 2). 
 
2) Shp:n ja sen jäsenkuntien muodostamien sote-yhteistoiminta-alueiden 
välistä yhteistoimintaa tulee lisätä esim. perustamalla yhteistoimintaryhmiä. 
Shp:n sekä sote-yhteistoiminta-alueiden tulee kartoittaa yhteistyössä esim. 
hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset 
hoitoketjukokonaisuuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä 
kysymyksistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta 
palveluverkosta). 
 
Siirtoviivemaksu-järjestelmän purkaminen 1.1.2011 lukien. Järjestelmä 
nykymuodossaan on muuttunut vain yhdeksi lisärahoituskeinoksi shp:lle. 
Mahdollisen sanktiojärjestelmän tulee olla sellainen, että se ottaa huomioon 
asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista 



palveluketjujen toiminnanohjausta ja -kehittämistä sekä perusterveyden- 
että erikoissairaanhoidossa. 
 
3) Kuntamaksuosuuksien perusteiden ja laskutusjärjestelmän uudistaminen 
siten, että se ottaa huomioon jäsenkuntien saamat tehtäväkohtaiset 
valtionosuudet erikoissairaanhoitoon, kuntien maksukyvyn, asukkaiden 
palvelutarpeen sekä shp:n ylläpitämien työpaikkojen sijaintikuntaedun. 
Kuntamaksuosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena tulee olla 
kustannusyhteisvastuullisuuden lisääminen (järjestämisvastuun lisäksi) sekä 
kuntien vuotuisen kustannuskehityksen tasoittaminen. 
Kuntamaksuosuustarkastelussa tulee lähtökohtana olla myös kuntien kaikki 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset ja niiden kustannuskehitys. 
 
4) Terveydenhuoltolain uudistuksen johdosta yhteistoimintaryhmän 
perustaminen Satakuntaan (edustajat shp:stä ja yhteistoiminta-alueilta). 
Lakiuudistuksen toteuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi mm. 
kuntalaisten oikeuksiin valita hoitopaikkansa. Uudistus merkitsee myös 
haastetta sote-palvelujen tuottajaorganisaatiolle. 
 
5) Kumppanuusneuvottelut tulee jatkossa järjestää sote-yhteistoiminta-
alueittain. Osapuolten tulee painokkaasti pyrkiä edistämään ja toteuttamaan 
neuvotteluissa kirjattuja tavoitteita (esim. keskitetyn shp:n järjestämän 
perusterv.huollon/erik.sh:n päivystysjärjestelmän luominen Satakuntaan). 
 
6) Terveydenhuoltolain ollessa muuttumassa, tulee uudet investoinnit 
 välikaisesti jäädyttää, kunnes lain uusi sisältö ja sen käytännön v 
aikutukset ovat selvillä. 
 

 
KANKAANPÄÄ 
KH 25.8.2010 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää 31.8.2010 lausuntoa 
vuosien 2011 - 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2011 
talousarvioluonnoksesta. Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen 
jäsenkuntien (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen) 
hallitukset ja perusturvalautakunta antavat yhteisen lausunnon. 
  
Sairaanhoitopiirin mukaan suunnitelma- ja talousarvioluonnos on valmisteltu 
kumppanuusneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaan ja siinä on 
otettu huomioon myös terveydenhuoltolakiluonnoksen (10.6.2010) 
säännöksiä. Lisäksi vuoden 2011 talousarvio on laadittu siten, että 
sairaanhoitopiiri tuottaa sillä palvelut, joita satakuntalaisten 
erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset 
huomioonottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman 
suunnitelmallista alijäämää. Em. palvelujen toimintakulujen kasvu vuoteen 
2010 verrattuna on, vain +1,7 % ja jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on 
vain +1,1 %. Investointisuunnitelma on laadittu siten, että vuonna 2011 
investoinnit rahoitetaan ilman lainanottoa. 
 
PoSa kuntien osalta kesäkuun lopun 2010 toteuma erikoissairaanhoidon 
osalta: 
 Kustannukset miljoonaa euroa 
 

Kunta Toteuma 
I - VI 
2009 

2010 
ARVIO 

Toteuma 
I - VI 
2010 

Toteuma-
% 
2010 

Honkajoki  0,905  1,801  1,048 58,19 



Jämijärvi  0,893  1,786  0,956 53,52 
Kankaanpää  5,871 11,634  6,363 54,69 
Karvia  0,986  2,650  1,208 45,57 
Siikainen  0,709  1,785  1,016 56,90 
YHTEENSÄ  9,364  7,923  10,591 53,78 

  
 
Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset 
erikoissairaanhoidon sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja 
taloudellisesti siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet 
kehittyvät tasaisesti ja maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen 
mahdollistamissa puitteissa). 
 
Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee: 
 
1) Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja taloudelliseen 
tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. palveluverkoston saneeraus). 
Sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamistoimet eivät saa perustua 
kustannusten siirtoon potilaan hoitoketjussa seuraavalle tasolle, ellei 
toiminnan tehostumista ole osoitettavissa koko hoitoketjun puitteissa. 
Järjestelmällistä yhteistyötä jäsenkuntien sote-yhteistoiminta-alueiden 
kanssa tulee lisätä (ks. kohta 2). 
 
2) Shp:n ja sen jäsenkuntien muodostamien sote-yhteistoiminta-alueiden 
välistä yhteistoimintaa tulee lisätä esim. perustamalla yhteistoimintaryhmiä. 
Shp:n sekä sote-yhteistoiminta-alueiden tulee kartoittaa yhteistyössä esim. 
hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset 
hoitoketjukokonaisuuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä 
kysymyksistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta 
palveluverkosta). 
 
Siirtoviivemaksu-järjestelmän purkaminen 1.1.2011 lukien. Järjestelmä 
nykymuodossaan on muuttunut vain yhdeksi lisärahoituskeinoksi shp:lle. 
Mahdollisen sanktiojärjestelmän tulee olla sellainen, että se ottaa huomioon 
asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista 
palveluketjujen toiminnanohjausta ja -kehittämistä sekä perusterveyden- että 
erikoissairaanhoidossa. 
 
3) Kuntamaksuosuuksien perusteiden ja laskutusjärjestelmän uudistaminen 
siten, että se ottaa huomioon jäsenkuntien saamat tehtäväkohtaiset 
valtionosuudet erikoissairaanhoitoon, kuntien maksukyvyn, asukkaiden 
palvelutarpeen sekä shp:n ylläpitämien työpaikkojen sijaintikuntaedun. 
Kuntamaksuosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena tulee olla 
kustannusyhteisvastuullisuuden lisääminen (järjestämisvastuun lisäksi) sekä 
kuntien vuotuisen kustannuskehityksen tasoittaminen. 
Kuntamaksuosuustarkastelussa tulee lähtökohtana olla myös kuntien kaikki 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset ja niiden kustannuskehitys. 
 
4) Terveydenhuoltolain uudistuksen johdosta yhteistoimintaryhmän 
perustaminen Satakuntaan (edustajat shp:stä ja yhteistoiminta-alueilta). 
Lakiuudistuksen toteuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi mm. 
kuntalaisten oikeuksiin valita hoitopaikkansa. Uudistus merkitsee myös 
haastetta sote-palvelujen tuottajaorganisaatiolle. 
 
5) Kumppanuusneuvottelut tulee jatkossa järjestää sote-yhteistoiminta-



alueittain. Osapuolten tulee painokkaasti pyrkiä edistämään ja toteuttamaan 
neuvotteluissa kirjattuja tavoitteita (esim. keskitetyn shp:n järjestämän 
perusterv.huollon/erik.sh:n päivystysjärjestelmän luominen Satakuntaan). 
 
6) Terveydenhuoltolain ollessa muuttumassa, tulee uudet investoinnit 
väliaikaisesti jäädyttää, kunnes lain uusittu sisältö ja sen käytännön 
vaikutukset ovat selvillä. 
  
 



 
KARVIA 
KH 10.8.2010 
 

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan, yhteistoiminta-alueen kuntien 
yhteisen lausumaluonnoksen ehdotuksesta sairaanhoitopiirin toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi 2011- 2013 ja vuoden 2011 talousarvioksi sillä 
lisäyksellä että terveydenhuoltolain ollessa muuttumassa, tulee investoinnit 
väliaikaisesti jäädyttää, kunnes lain uusittu sisältö ja sen käytännön 
vaikutukset ovat selvillä. 

 
KOKEMÄKI 
KH 23.8.2010 

Kumppanuussopimusneuvotteluissa keväällä 2010 kirjatut Kokemäen 
Harjavallan ja Nakkilan yhteiset tavoitteet on taloussuunnitelmassa ja 
talousarvioluonnoksessa huomioitu ja niitä painotamme edelleen. 
Kokemäen, kuten myös Keski-Satakunnan yhteistyökuntien, tavoitteena on 
virka-ajan ulkopuolisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteispäivystyksen ottaminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja 
hallinnoitavaksi. Sen toteuttamista mahdollisimman nopeasti pidämme 
erityisen tärkeänä.  
 
Kokemäen kaupunki on solminut sairaanhoitopiirin kanssa alueellisesta 
apuvälinetoiminnasta sopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2011. 
Sopimuksen myötä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja 
sen peruskuntien lääkinnällinen apuvälinetoiminta siirtyy sairaanhoitopiirin 
toiminnaksi.  
  
Lausunnolla olevassa vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa kustannusten 
nousu kokonaisuudessaan on hyvin kohtuullinen, toimintakulujen kasvu on 
vuoteen 2010 verrattuna arvioitu 1,1 %:ksi, sairaanhoidon osalta 1,5 %:ksi 
ja sosiaalipalvelujen osalta -7,4 %:ksi. Kokemäen osalta sairaanhoidon 
kustannusten on arvioitu nousevat vuoden 2010 arviosta yli 7 %. Nousu 
verrattuna 2009 toteutuneisiin kustannuksiin nähden on kuitenkin 
kohtuullinen. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kuitenkin johtuen 
väestörakenteesta ja terveydenhoidon tarpeesta jatkuvasti kohonneet, mihin 
perustuen esitetty talousarvio vastannee tarvetta.  Sosiaalipalvelujen osalta 
Kokemäen kustannukset vähenevät 11,5 %.  
 
Sairaanhoitopiirin vuosien 2011-2013  toiminta- ja 
taloussuunnitelmaluonnoksesta eikä vuoden 2011 talousarvioluonnoksesta 
ole huomautettavaa." 

 
KÖYLIÖ 
KH 23.8.2010 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei Köyliön kunnalla ole 
huomautettavaa Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle vuosien 
2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta ja vuoden 2011 
talousarvioehdotuksesta. 
 

 
LAVIA 
KH 25.8.2010 

Kunnanhallitus päätti, ettei sillä ole mitään olennaista huomautettavaa 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ehdotuksesta vuosien 2011 – 2013 toiminta- 
ja taloussuunnitelmaksi. 

 
LUVIA 
 

Luvian kunnanjohtaja Kari Ojalahti 6.9.2010: 
 
”Luvian kunta yhtyy asiassa Porin kaupunginhallituksen antamaan 
lausuntoon.” 

 
MERIKARVIA 
KH 23.8.2010 

Sairaanhoito: 



- Sairaanhoitopiirin yhtenäisyyden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, 
jotta turvataan korkeatasoinen ja nopea erikoissairaanhoito satakuntalaisille 
myös tulevaisuudessa. 

- Sairaanhoitopiirin tulee periaatteittensa mukaisesti keskittyä 
perustehtäväänsä jäsenkuntiensa palvelujen tuottajana ja entisestään 
tehostaa yhteistyötä jäsenkuntien perusterveydenhuollon kanssa 
potilaaseen kohdistuvan oikea-aikaisen ja - tasoisen hoidon ja hoitoketjun 
varmistamiseksi. 

- Vaativa erikoissairaanhoito ja kirurgia tulee keskittää Satakunnan 
keskussairaalaan sen korkeatasoisen hoidon turvaamiseksi koko 
maakunnalle. Se on koko seudun kannalta taloudellisin ratkaisu. 

- Terveyskeskusten yhteispäivystys on vakinaistettava keskussairaalaan ja 
sairaanhoitopiirin vastuulle. 

- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on edelleen 
kehitettävä Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kanssa tiiviissä ja 
avoimessa yhteistyössä sekä toteuttaa kumppanuusneuvotteluissa sovitut 
toimenpiteet. 

Talous: 

- Sairaanhoitopiirin taloudenpidon perusperiaatteen on oltava myös 
käytännössä toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen jäsenkuntien 
kantokykyyn ja verotulojen kasvuun. Sairaanhoitopiirin määrärahojen kasvu 
ei voi poiketa jäsenkuntien talouksien lähtökohdista. 

- Kuntakohtaisia eroja on, mutta sinänsä vuoden 2011 
talousarvioluonnoksen lähtökohta lähestyy kuntien jo vuosia edellyttämää 
tasoa. Vuonna 2009 Merikarvian maksuosuus kohosi 17,3 % 2,8 milj. 
eurosta 3.3. milj. euroon. Vuonna 2010 voimakas menokehitys näyttää 
jatkuvan merkittävän suurena, onkin toivottavaa, että Merikarvian 
maksuosuus palautuisi vuonna 2011 talousarvioluonnoksen osoittamalle 
tasolle. 

Kuntatalouden haasteet ovat suunnittelukaudella erittäin kovat, eivätkä 
sairaanhoitopiirin palvelumaksut jäsenkunnilta voi missään tilanteessa 
ylittää + 1 prosentin tasoa. Tavoiteltavaa on, että sairaanhoitopiiri toteuttaisi 
talousarvion ja -suunnitelman, joka noudattaisi kuluvan vuoden tasoa eli 
kasvu 0 %. Tämä on mahdollista kehittämällä edelleen työnjakoa ja 
poistamalla päällekkäisiä toimia. 

- Vaikka palautukset jäsenkunnille viime ja tänä vuonna ovat myönteinen 
asia, ne ovat kuitenkin kustannusten kohdentamista osittain väärille vuosille. 
Sairaanhoitopiirin on entistä tarkemmin kiinnitettävä taloudenhoidossaan 
huomio siihen, että jäsenkunnilta peritään maksuja vain todellisten 
kustannusten pohjalta. Myönteistä ei ole se, että jäsenkuntien asukkailtaan 
verotuksella koottua rahaa perusteettomasti peritään sairaanhoitopiirin 
kassaan ja pahimmassa tapauksessa se vielä rahoitetaan 
tilapäisrahoituksella. 

 



 
NAKKILA 
KH 16.8.2010 

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan 
sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011 – 2013 ja 
talousarviosta 2011. Uudisrakennushankkeiden osalta kunnanhallitus viittaa 
edellisen vuoden lausuntoonsa. 

 
POMARKKU 
KH 6.9.2010 

Vuoden 2011 talousarvioluonnoksen tavoite kuntien maksuosuuksien 
kehityksestä lähestyy kuntien jo vuosia edellyttämää tasoa. Kuntatalouden 
haasteet ovat suunnittelukaudella erittäin kovat, eivätkä sairaanhoitopiirin 
palvelumaksut jäsenkunnilta voi missään tilanteessa ylittää +1 prosentin 
tasoa. 
 
Sairaanhoitopiirin palveluhinnasto on jo muutaman vuoden ajan perustunut 
liian pieniin suoritemääriin ja tämä on johtanut liialliseen laskutukseen 
jäsenkunnilta. Vaikka palautukset jäsenkunnille viime ja tänä vuonna ovat 
myönteinen asia, ne ovat kuitenkin kustannusten kohdentamisessa osittain 
väärille vuosille. Vuoden 2011 palveluhinnastossa edellä mainittu epäkohta 
tulee korjata.  
 
Palvelujen hinnoittelua ja tuotteistamista tulee edelleen kehittää niin, että 
Tiilimäen ulkopuolella sijaitsevissa toimintayksiköissä tarjotuista palveluista 
peritään todellisia tuotantokustannuksia vastaavat tuotehinnat. 
 
Vaativa erikoissairaanhoito ja kirurgia tulee keskittää Satakunnan 
keskussairaalaan sen korkeatasoisen hoidon turvaamiseksi koko 
maakunnalle.  
 
Terveyskeskusten yhteispäivystys on vakinaistettava keskussairaalaan ja 
sairaanhoitopiirin vastuulle. 
 

 
PORI 
KH 30.8.2010 

Esitetään pyydettynä lausuntona seuraavaa: 
 
TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMA 2011–2013 
 
Länsirannikon terveydenhuolto 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä 
Vaasan sairaanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2011 
aikana toiminnallisia yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia 
osapuolia ja niiden potilaita sekä veronmaksajia hyödyttävää 
verkostoitumista.” 
 
Porin kaupunki edellyttää, että valmistelu tehdään yhteistyössä 
omistajakuntien kanssa ja että verkostoitumisessa huomioidaan ja 
rakentavasti arvioidaan valtakunnalliset vaihtoehdot perusterveydenhuollon, 
sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Porin 
perusturvan yhteistoiminta-alueella palvelut organisoidaan kuuden 
lähipalvelualuemallin mukaisesti, joka tulee huomioida myös 
erikoissairaanhoidon prosessien mallintamisessa ja taloudellisessa 
vastuussa. Tavoitteena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen 
toiminnalle yhteinen organisaatioratkaisu, joka turvaa sen, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut toimivat asiakaslähtöisesti osittain integroituna 
kokonaisuutena selkeästi johdettuna ja samalla mahdollistaen kuntien 
väestön palvelutarpeen ja taloudellisten voimavarojen mukaan voivat 



osaltaan myötävaikuttaa palveluihin ja toimintatapoihin. 
 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit 
 
”Yhtymähallitus on määritellyt vuoden 2009 tilinpäätöksen 
toimintakertomuksessa sairaanhoitopiirin keskeisiksi tulevaisuuden 
toiminnan ja talouden riskeiksi: osaamisen ja osaajien varmistamisen, 
toiminnan jatkuvuussuunnittelun, tiedonhallinnan ja kuntatalouden.” 
 
Osaamisen ja osaajien varmistaminen edellyttää hyvää henkilöstö- ja 
rekrytointipolitiikkaa sekä järkevää työnjakoa perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä. Pori kaupunki edellyttää, että työnjakoa, 
rajapintoja ja lähetekäytäntöä selkiytetään ja henkilöstön yhteisiä 
voimavaroja ja osaamista hyödynnetään järkevästi.  
 
Toiminnan jatkuvuussuunnittelu korostuu strategisessa johtamisessa ja 
kumppanuus-menettelyssä. Strategisessa johtamisessa edellytetään 
yhteisen tahtotilan mukaista etenemistä ja sen säännöllistä raportointia niin 
talouden kuin toiminnankin suhteen kriittisten menestystekijöiden 
edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kiristyessä ja rekrytoinnin 
vaikeutuessa on syytä tarkastella kriittisesti erikoissairaanhoidon (mukaan 
lukien sosiaalipalvelut) perustehtävää. Edelleen tulisi arvioida kumppanuus-
menettelyn riittävyyttä nykyisissä, muuttuneissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteellisissa toimintaympäristöissä. Toteutuessaan 
ehdotuksen mukaisesti uusi terveydenhuoltolaki kiinnittäisi sairaanhoitopiirit 
mukaan kansanterveystyön palveluiden suunnitteluun. Mikäli ehdotus 
toteutuu, tulisi yhteisen suunnittelun kattaa koko terveydenhuollon 
palvelujärjestelmä. Porin kaupunki edellyttääkin, että toiminta-ajatus ja 
päämäärät päivitetään nykytilannetta vastaaviksi ja että kumppanuus-
menetelmää täydennetään esim. säännöllisin välein tapahtuvalla toiminnan- 
ja talouden sekä hankeohjaus asioiden seutukunnallisella työryhmällä.  
 
Tiedonhallinta ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on koko Satakunnan 
yhteinen haaste ja toimiessaan takaa potilaiden ja asiakkaiden 
kustannustehokkaan ja turvallisen hoidon. Tulevaisuudessa potilaan ja 
asiakkaan tiedot ovat sähköisessä muodossa ja ne voivat syntyä missä 
tahansa maantieteellisellä alueella, myös oman organisaation ulkopuolella. 
Tämä tuo erityisen haasteen järjestelmien väliselle yhteistoiminnallisuudelle, 
tietotekniikkainfrastruktuurille sekä tietojen arkistoinnille. Porin kaupunki 
edellyttää, että tietohallinnassa edetään yhteistyössä kohti kansallisen 
arkiston vaatimia toimenpiteitä. 
 
Kuntatalous ja kuntien yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen 
seuraavien vuosien aikana edellyttää kriittistä talouden tarkastelua ja 
säännöllistä käyttöön perustuvaa tuloskohtaista talouden raportointia. Porin 
kaupunki edellyttää, että erikoissairaanhoidon lasku ei ole pelkästään 
ennakkoon perustuva summa kuukausittain, vaan se sisältää toteutuneet 
suoritteet toimialueittain. NordDRG:n suunnittelutyössä ja käyttöönotossa 
edellytetään yhteistyötä perusturvan kanssa. Hinnaston pitävyyteen ja 
kuntalaskutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelujen tehtävien jakoa ja perustehtävää tulee tarkastella 
kriittisesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota asumispalvelujen 



toteuttamisessa ja järjestämisessä kehitysvammaisille. Laitoshoidon 
purkautuessa tulee sopeuttaa myös henkilökunnan määrää ja hallinnon 
kuluja.  Porin kaupunki edellyttää, että kehitysvammaisten 
asumispalveluiden toteuttamisessa ja järjestämisessä huomioidaan 
perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintamalli ja järjestämisvastuu. 
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 
Vuonna 2011 sairaanhoitopiiri varaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan rahaa 
omavastuuosuudeksi yhteensä 1 055 000 euroa. Mukana on hankkeita, 
jotka tukevat sairaanhoitopiirin sisäistä kehittämistoimintaa, hankkeita jotka 
ovat maakunnallisia ja hankkeita jotka palvelevat sairaanhoitopiirien välistä 
toiminnan kehittämistä.  
 
Porin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, että nyt hajallaan olevat 
hyvinvoinnin kehittämisresurssit kootaan uudeksi kokonaisuudeksi. Asiasta 
tulisi käynnistää pikaisesti yhteinen valmistelu. 
 
TALOUSARVIO 2011 
 
Sairaanhoitopiirin talousarviossa esitettyä oman tuotannon ja 
ostopalveluiden toimintakulujen nousuksi 1,7 % voidaan pitää kohtuullisena. 
Porin osuudeksi palveluiden suurimpana käyttäjänä on arvioitu 37 % em. 
kustannuksista, jolloin muutos on noin +6 % tämän vuoden talousarviosta. 
Koko erikoissairaanhoidon osalta vastaava nousu on +4,2 %. 
 
 
Kustannusnousun vaikutus palveluhinnastoon valmistellaan 
sairaanhoitopiirissä vasta syksyn aikana. Toimialakohtaisia sekä yksittäisiä 
palvelujen hintoja ja niiden vaikutuksista seuraavan vuoden talousarvioon ei 
ole tiedossa lausuntoa annettaessa. Lisäksi palveluhinnaston laatimiseen 
tulee jatkossa erityisesti panostaa siten, ettei talousarviovuoden aikana 
tarvitse tehdä hinnastoon muutoksia ja mahdollisten palautusten määrän 
tulee olla selvillä tilinpäätöksen yhteydessä. 
  
Sairaanhoitopiiri perii kunnilta osuudet lainojen lyhennyksiin ja maksaa 
peruspääomalle korkoa. Talousarvion mukaisesti toteutuessaan näillä erillä 
on noin 100 000 euron nettovaikutus.     
 
Talousarvioon sisältyvien toiminnallisten muutosten yksityiskohtainen 
taloudellinen tarkastelua puuttuu ja niiden vaikuttavuuden merkitystä 
nykytilanteeseen ei ole riittävästi arvioitu. Erityisvelvoitemaksun sisältöä 
suositellaan karsittavaksi. 
 
Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 
2009 todetaan tilinpäätösinformaation olevan puutteellista perusturvan 
ostopalvelujen tulosalueelta. Ostopalvelut sisältävät pääasiallisesti 
erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä. Tarkastuskertomuksessa 
mainitaan lisäksi, ettei tavoiteasettelussa ei ole ollut toiminnallisia tavoitteita, 
eikä ostopalvelupanosten ja niiden kehitystä ole kuvattu riittävästi. 
Puutteellinen informaatio tilinpäätösvaiheessa ja vuosittainen kustannusten 
vertailu sekä palveluiden käytön kehityksen puuttuminen perustuu osin 
talousarviovaiheessa saatavaan tietoon sairaanhoitopiiristä. 
Tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin on kehitettävä talousarviovaiheessa 
annettavaa tietoa, siten että määrärahan lisäksi saadaan arvio palveluista ja 



niiden hinnoista.   
 
Perusturva varautuu omassa talousarvioesityksessään 
erikoissairaanhoidossa Porin osalta sairaanhoitopiirin ilmoittamaan 77 869 
000 € määrärahaan ja koko yhteistoiminta-alueella sosiaalipalvelujen osalta 
6 426 100 € määrärahaan. 
 
 

 
RAUMA 
KH 23.8.2010 

Kaupunginhallitus päätti antaa Satakunnan sairaanhoitopiirille lausuntonaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisen lausunnon: 

 
1. Sairaanhoitopiiri esittää ensi vuodeksi palvelumaksujen kasvavan 

vain 1,1 %. Vaikka luku on matala, on se korkeampi kuin Rauman 
kaupungin ensi vuoden oman talousarvion rakentamisen perusta. 
Rauma rakentaa vuoden 2011 budjetin samalle tasolle kuin vuoden 
2009 budjetti. Tähän tulee myös sairaanhoitopiirin päästä. 
Sairaanhoitopiirin esitys vuodelle 2011 on 3,5 % suurempi kuin 
vuonna 2009. 

 
2. Sairaanhoitopiiri on viime vuosina jatkuvasti siirtänyt tai esittää 

siirrettäväksi kunnille piirille aiemmin kuuluneita toimintoja. Näissä 
tehtävänsiirroissa ei raha ole seurannut mukana. Myös 
palvelutuotannon sisällä on tapahtunut paljon muutosta. Hoitoajat 
ovat lyhentyneet ja sitä myötä hoitopaikkojen ja henkilökunnan 
määrää on voitu vähentää ja sitä kautta kustannusten olisi pitänyt 
vuosien mittaan jatkuvasti laskea eikä nousta. Tosiasiallinen 
kustannustehokkuus on luettavissa palveluhinnaston muutoksista. 
Niissä nousuprosentit ovat korkeammat. 

 
3. Satakunnan sairaanhoitopiirin perussäännön 18 §:n mukaan 

jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Se ei Rauman 
kohdalla toteudu, koska tänä vuonna käyttöön otettu Rauman 
aluesairaalan oma palveluhinnasto on monessa kohtaa selvästi 
korkeampi kuin Satakunnan keskussairaalan hinnasto. Koska 
raumalaiset käyttävät ja tätä kautta maksavat 80 % aluesairaalan 
palveluista, ei yhdenvertaisuus kuntien välillä toteudu, koska saman 
sairaanhoitopiirin sisällä tapahtuvasta samanlaisesta hoidosta 
joutuvat raumalaiset maksamaan enemmän. Sairaanhoitopiirillä on 
hajautettua toimintaa myös muualla kuin Raumalla. Miksi 
erillishinnoittelu on tehty vain Rauman aluesairaalalle? Raumaa 
vaatii kohdassa 2.1.5.1. olevan maininnan mahdollisuudesta laatia 
Rauman aluesairaalalle oma hinnasto, poistettavaksi. 

 
4. Rauma ei hyväksy kohdassa 1.2.2.2. esitettyä työnjakomallia 

vuoteen 2016 sairaanhoitopiirin yksiköissä. Rauma esittää kaavion 
poistamista vuosia 2011 – 2013 koskevasta suunnitelma-
asiakirjasta. Kaavion mukanaolo viime vuoden lopulla hyväksytyssä 
talousarviossa, johti siihen, että sairaanhoitopiirin johto katsoi 
valtuuston samalla hyväksyneen Rauman aluesairaalan 
muuttumisen polikliiniseksi ja päiväkirurgiseksi yksiköksi. 
Neuvottelujen asiasta ollessa kesken on tällainen päätelmä 
ennenaikainen. 

 
 



5. Rauman kaupunki ei edelleenkään hyväksy palveluhinnastoihin 
siirtoviivemaksua ja esittää, että sairaanhoitopiirin valtuusto tekisi 
päätöksen luopua siirtoviivemaksusta. Perussopimuksen mukaan 
suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää 
toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja 
pääomakustannukset. Siirtoviivemaksu ei noudata tätä perustaa. 
Rauman kaupunki on tehnyt siirtoviivemaksusta kunnallisvalituksen 
Turun hallinto-oikeudelle. Päätöstä ei ole vielä tullut. 
Siirtoviivemaksulla on arvatenkin ollut palvelujen järjestämistä 
ohjaava vaikutus. Jos tätä lähtökohtaa pidetään riittävänä, on se 
huomioitava myös toisin päin. Kun terveyskeskuksissa tehdään 
hoitovastuun siirtoa tarkoittava lähete, muodostuu usein kuukausien 
mittainen hoitovastuun oton siirtoviive, jolle samalla logiikalla tulisi 
määrittää maksu. Yhteistyössä samat periaatteet pitää toimia 
kumpaankin suuntaan. Asialla ei myöskään ole enää taloudellista 
merkitystä. Viime vuosina Kokemäki ja Rauma ovat olleet 
käytännössä ainoat kunnat, jotka ovat siirtoviivemaksua maksaneet. 
Viime vuonna Rauma maksoi siirtoviivemaksua 74 vrk:lta yhteensä 
24 000 €. Tänä vuonna alkupuoliskolla Rauma on maksanut 
siirtoviivemaksua enää kolmelta vrk:lta eli yhteensä 636 €. 

 
 
SIIKAINEN 
KH 16.8.2010 

Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset 
erikoissairaanhoidon sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja 
taloudellisesti siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet 
kehittyvät tasaisesti ja maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen 
mahdollistamissa puitteissa). 
 
Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee: 
 
1) Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja 
taloudelliseen tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. 
palveluverkoston saneeraus). Sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamistoimet 
eivät saa perustua kustannusten siirtoon potilaan hoitoketjussa seuraavalle 
tasolle, ellei toiminnan tehostumista ole osoitettavissa koko hoitoketjun 
puitteissa. Järjestelmällistä yhteistyötä jäsenkuntien sote-yhteistoiminta-
alueiden kanssa tulee lisätä (ks. kohta 2). 
 
 
2) Shp:n ja sen jäsenkuntien muodostamien sote-yhteistoiminta-alueiden 
välistä yhteistoimintaa tulee lisätä esim. perustamalla yhteistoimintaryhmiä. 
Shp:n sekä sote-yhteistoiminta-alueiden tulee kartoittaa yhteistyössä esim. 
hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset 
hoitoketjukokonaisuuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä 
kysymyksistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta 
palveluverkosta). 
 
Siirtoviivemaksu-järjestelmän purkaminen 1.1.2011 lukien. Järjestelmä 
nykymuodossaan on muuttunut vain yhdeksi lisärahoituskeinoksi shp:lle. 
Mahdollisen sanktiojärjestelmän tulee olla sellainen, että se ottaa huomioon 
asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista 
palveluketjujen toiminnanohjausta ja -kehittämistä sekä perusterveyden- 
että erikoissairaanhoidossa. 
 
3) Kuntamaksuosuuksien perusteiden ja laskutusjärjestelmän uudistaminen 



siten, että se ottaa huomioon jäsenkuntien saamat tehtäväkohtaiset 
valtionosuudet erikoissairaanhoitoon, kuntien maksukyvyn, asukkaiden 
palvelutarpeen sekä shp:n ylläpitämien työpaikkojen sijaintikuntaedun. 
Kuntamaksuosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena tulee olla 
kustannusyhteisvastuullisuuden lisääminen (järjestämisvastuun lisäksi) sekä 
kuntien vuotuisen kustannuskehityksen tasoittaminen. 
Kuntamaksuosuustarkastelussa tulee lähtökohtana olla myös kuntien kaikki 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset ja niiden kustannuskehitys. 
 
4) Terveydenhuoltolain uudistuksen johdosta yhteistoimintaryhmän 
perustaminen Satakuntaan (edustajat shp:stä ja yhteistoiminta-alueilta). 
Lakiuudistuksen toteuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi mm. 
kuntalaisten oikeuksiin valita hoitopaikkansa. Uudistus merkitsee myös 
haastetta sote-palvelujen tuottajaorganisaatiolle. 
 
5) Kumppanuusneuvottelut tulee jatkossa järjestää sote-yhteistoiminta-
alueittain. Osapuolten tulee painokkaasti pyrkiä edistämään ja toteuttamaan 
neuvotteluissa kirjattuja tavoitteita (esim. keskitetyn shp:n järjestämän 
perusterv.huollon/erik.sh:n päivystysjärjestelmän luominen Satakuntaan). 
 
 

 
SÄKYLÄ 
Sosiaalilautakunta 
31.8.2010/44 § 

Sosiaalilautakunta lausuntonaan toteaa, että kustannusten kasvua tulisi 
hillitä toimintatapoja muuttamalla. 
 
  
  
 

 
ULVILA 
KH 16.8.2010 

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Satakunnan 
sairaanhoitopiirille: 
 
Sairaanhoito: 

- Sairaanhoitopiirin yhtenäisyyden varmistaminen on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta turvataan korkeatasoinen ja nopea erikoissairaanhoito 
satakuntalaisille myös tulevaisuudessa. 

 
- Sairaanhoitopiirin tulee periaatteidensa mukaisesti keskittyä 

perustehtäväänsä jäsenkuntiensa palvelujen tuottajana ja 
entisestään tehostaa yhteistyötä jäsenkuntien 
perusterveydenhuollon kanssa potilaaseen kohdistuvan oikea-
aikaisen ja –tasoisen hoidon ja hoitoketjun varmistamiseksi. 

 
- Vaativa erikoissairaanhoito ja kirurgia tulee keskittää Satakunnan 

keskussairaalaan ja sen korkeatasoisen hoidon turvaamiseksi koko 
maakunnalle. Se on koko seudun kannalta taloudellisin ratkaisu, 

 
- Terveyskeskusten yhteispäivystys on vakinaistettava 

keskussairaalaan ja sairaanhoitopiirin vastuulle. 
 

- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on 
edelleen kehitettävä Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kanssa 
tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä sekä toteuttaa 
kumppanuusneuvotteluissa sovitut toimenpiteet. 

 



Sosiaalipalvelut: 
- Antinkartanon kuntoutuskeskuksen toiminta on turvattava 

hyväksytyn kehittämisohjelman toteutuksella ja tarvittaessa 
yhteistyössä sijaintikunnan kanssa tilojen uuskäyttömahdollisuuksia 
selvittämällä.  

 
- Työhönvalmennusyksiköiden siirto on toteutettava läheisessä 

yhteistyössä ao. kuntien ja perusturvan yhteistoiminta-alueen 
kanssa. 

 
Talous: 

- Sairaanhoitopiirin taloudenpidon perusperiaatteen on oltava myös 
käytännössä toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen jäsenkuntien 
kantokykyyn ja verotulojen kasvuun. Sairaanhoitopiirin määrärahojen 
kasvu ei voi poiketa jäsenkuntien talouksien lähtökohdista. 

 
- Vuoden 2011 talousarvioluonnoksen lähtökohta lähestyy kuntien jo 

vuosia edellyttämää tasoa. Kuntatalouden haasteet ovat 
suunnittelukaudella erittäin kovat, eivätkä sairaanhoitopiirin 
palvelumaksut jäsenkunnilta voi missään tilanteessa ylittää + 1 
prosentin tasoa. Tavoiteltavaa on, että sairaanhoitopiiri toteuttaisi 
talousarvion ja –suunnitelman, joka noudattaisi kuluvan vuoden 
tasoa eli kasvu 0 %. Tämä on mahdollista kehittämällä edelleen 
työnjakoa ja poistamalla päällekkäisiä toimia.  

 
- Vaikka palautukset jäsenkunnille viime ja tänä vuonna ovat 

myönteinen asia, ne ovat kuitenkin kustannusten kohdentamista 
osittain väärille vuosille. Sairaanhoitopiirin on entistä tarkemmin 
kiinnitettävä taloudenhoidossaan huomio siihen, että jäsenkunnilta 
peritään maksuja vain todellisten kustannusten pohjalta. Myönteistä 
ei ole se, että jäsenkuntien asukkailta verotuksella koottua rahaa 
perusteettomasti peritään sairaanhoitopiirin kassaan ja pahimmassa 
tapauksessa se vielä rahoitetaan tilapäisrahoituksella. 

   
 
 



     LIITE NRO 4 

YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN LAUSUNTO VUOSIEN 2011 - 2013 TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMASTA SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOSTA 

 

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen kohdan 3 mukaan yhteistoimintamenettelyyn 
kuuluu mm. sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota ja sen 
täytäntöönpanoa koskevat esitykset. 

 

Vuosien 2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2010 talousarvion 
laadintaohjeen mukaan  

 

- talousarviota ja suunnitelmaa käsitellään vastuualueiden 
johtoryhmissä, joissa henkilöstön edustaja on läsnä 

- toimialueiden johtoryhmät käsittelevät ennen lopullisen esityksensä 
tekoa talousarviota ja –suunnitelmaa kokouksessaan, jossa 
henkilöstön edustaja on läsnä 

- yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus 
talousarvioksi ja -suunnitelmaksi käsitellään yhteistyötoimikunnassa 
23.9.2010. 

 

 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on viimeksi käsitellyt ehdotusta 
vuosien 2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2011 
talousarvioksi kokouksessaan 17.6.2010.  Jäsenkuntien ja 
sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausunnot on pyydetty 31.8.2010 
mennessä. 

 
 Sairaanhoitopiirin johtaja on esitellyt luonnosta toiminta- ja 

taloussuunnitelmaksi 2010 – 2012 ja vuoden 2010 talousarvioksi 
viimeksi yhteistyötoimikunnan kokouksessa 15.6.2010.  

 
 Ehdotus vuosien 2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä 

vuoden 2011 talousarvioksi on toimitettu yhteistyötoimikunnalle 
kokouksen 23.9.2010 esityslistan liitteenä. 

 
 Lausuntonaan yhtymähallitukselle yhteistyötoimikunta esittää 

ehdotuksesta vuosien 2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 
sekä vuoden 2011 talousarvioksi seuraavaa: 

 
1. Yleistä 
 
Ehdotus on hyvin ja laaja-alaisesti valmisteltu ja perusteltu. 
 
Suunnitelmassa on esitetty selkeästi sekä 
kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset muutoshankkeet että 
sairaanhoitopiirin sisäiset muutoshankkeet. 
 
Suunnitelman valmistelu on toteutettu yhteistoimintasopimuksen 
mukaisesti. Luonnosta on käsitelty toimialueiden ja liikelaitoksen 
johtoryhmissä, joissa myös henkilöstön edustaja on ollut läsnä. 
 
2. Arvot ja hyvä henkilöstöpolitiikka 



 
Sairaanhoitopiirin arvot ovat: 
 

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

 
 Henkilökunnasta välittäminen 
 
Sairaanhoitopiirin arvojen toteuttamista on selkeytetty. Hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan johtamisella ja esimiestyön tukemisella. 
Johtamista toteutetaan mm. ihmisläheisellä ja ammattimaisella 
johtamisella.  
 
3. Henkilöstöasiat ja henkilöstöbudjetti  
 
Henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen on varattu vähintään 
0,6 % toimialueen vuoden 2011 palkka- ja henkilöstökuluista. 
Takavuosina täydennyskoulutukseen osoitettiin enemmän, jopa 1 % 
palkka- ja henkilöstökuluista, mikä summa oli myös sosiaali- ja 
terveysministeriön suositus. Ilmeisesti ongelma on nyt sijaistyövoiman 
saanti koulutuspäivien ajaksi. Tässäkin toimiva 
varahenkilöstöjärjestelmä voisi helpottaa asiaa. 
 
Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti 
ammattiryhmittäin perusmiehityksen osalta. Arvion mukaan vuoden 
2010 palkkamenojen toteutuma tulee jäämään alla vuoden 2010 
talousarvion palkkamäärärahan. Täten on arvioitu, että vuoden 2011 
palkkamäärärahaa ei tarvitse korottaa vuoden 2010 tasosta. Vuoden 
2011 virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset eivät ole 
tiedossa.  Oleellinen riski ehdotuksessa onkin palkkamäärärahan 
riittävyys.   
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan kuntalain mukaan, että 
talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot ja on osoitettava taloudellisen tuloksen 
muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. 
 
Suunnitelma-asiakirjassa esitetään, että: 
 
”Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien 
määrän tulee vuonna 2011 olla pienempi kuin vuonna 2010. 
 
Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, 
kumppanuussopimuksissa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut 
sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän henkilöstön 
vaikutus”.  
 
Pyrittäessä työpanosten vähentämiseen tulee huomioida, että siitä 
huolimatta turvataan osaavan ja riittävän henkilökunnan määrä. 
 
Erityishuoltopiirin liittymisestä sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 seurasi myös 
sairaanhoitopiirin vakinaiselle henkilöstölle viiden vuoden 
työsuhdeturva.  
 



Sairaanhoitopiirin ja entisen erityishuoltopiirin palkkojen ja 
palvelussuhdeasioiden yhteensovitustyö on toteutettu 31.12.2010 
mennessä. ”Harmonisointiin” käytettiin myös koko piirin järjestelyeriä.  
 
Haasteena sairaanhoitopiirillä tulevaisuudessa on osaamisen ja 
osaavan henkilökunnan saannin turvaaminen. Osaavan henkilökunnan 
uhkaavaan vajeeseen pyritään vastaamaan toiminnallisilla muutoksilla 
ja sairaanhoitopiirin sisäisillä resurssisiirroilla. Tämä edellyttää 
yhteistyötä toimialueiden ja liikelaitoksen kesken.  
 
Tavoite on vaativa ja sen onnistuminen toteutuu vain henkilöstön 
kanssa yhteistoiminnassa. 
 
Henkilökunnan vakinaistamista jatketaan ja sijaishenkilöstöä korvataan 
varahenkilöstöllä.  Mikäli on osoitettavissa pysyvä työvoiman tarve, 
työsopimuslain mukaan on henkilöstöä vakinaistettava. 
Varahenkilöstöstä ei ole mitään mainintaa minkään toimialueen tai 
liikelaitoksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmissa. Sairaanhoitopiirissä 
on noin 160 (pvm 6.9.2010) määräaikaista henkilöstöön kuuluvaa, yli 
kolme vuotta yhtäjaksoisesti työskennellyttä työntekijää.  

 
Sairaanhoitopiirin toimialueita ja liikelaitosta pyydetään tarkistamaan 
pysyvän työvoiman tarve ja määräaikaisten työsuhteiden 
laillisuusperusteet 31.12.2010 mennessä. Tarkistuksen tulos tulee 
informoida henkilöstön edustajille.  
 
Tavoitteena tulee olla piirin yhteinen varahenkilöstö, joka palvelisi 
toimintayksiköitä laajemmin huomioiden erikoissairaanhoidon 
osaamisvaatimukset. Rekrytointiyksikön toimintaa voisi toteuttaa 
enemmän yhteistyössä hoitotyön johdon kanssa. Nyt ns. rekrytoimisto 
on sairaanhoidon hallinnosta fyysisesti erillään, mikä puolestaan 
edelleen heikentää yhteistyötä.  
 
Ehdotuksessa mainitaan henkilöstöpolitiikan sisältöalueet: 
 
 - hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkausasioiden hoito 
 - hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta 
 - hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta 
 - hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta. 
 
Edellä olevista on monin tavoin työnantaja huolehtinut. Kuitenkin 
palvelussuhdeasioiden ja palkkausasioiden osalta odotetaan avointa ja 
toimivaa neuvottelukulttuuria, nopeaa päätöksentekoa esimerkiksi 
tehtävien muutoksesta aiheutuvien tehtäväkohtaisten palkkojen 
tarkistusta sekä vähemmän byrokraattista päätöksentekoa. 
 
Olemassa olevia, hyväksyttyjä periaatteita ja ohjeistuksia 
palvelussuhdeasioissa, tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyssä että 
henkilökohtaisten lisien myöntämisessä tulee noudattaa, jotta 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen  henkilöstön kohtelu toteutuu. 
 
Talousarvioon sisältyy edelleen määräraha myös terveysliikunnan 
suunnitteluun ja toteutukseen.  Tässä asiassa sairaanhoitopiirimme on 
yksi edelläkävijä.  
 



4.  Muutoshankkeet ja niiden valmistelu 
 
Toimialueiden ja liikelaitoksen toiminnallisten muutosten valmistelu on 
toteutettu / toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien 
osallistuessa mm. valmisteleviin työryhmiin. Yhteistoimintalaki edellyttää 
neuvotteluja, pelkkä henkilöstön informointi ja kuuleminen ei täytä lain 
tarkoitusta.  

 
Henkilökuntaa koskevia muutoshankkeita ovat erityisesti seuraavat: 

  
- suunnitellaan Rauman kaupungin kanssa sosiaali- ja 

terveysministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
sekä Suomen Kuntaliiton avulla Rauman aluesairaalan 
eräiden toimintojen siirtämistä vaiheittain Rauman 
kaupungille 

 
- suunnitellaan Porin kaupungin kanssa Porin 

kaupunginsairaalan päiväkirurgian ja tekonivelkirurgisen 
toiminnan siirtämistä Satakunnan keskussairaalaan  

 
- Satalinnan sairaalan kuntoutustoiminnan järjestelyt 

toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan 
 

- toteutetaan työhönvalmennusyksiköiden (Harjavallan, 
Ulvilan, Huittisten, Euran ja Kankaanpään) siirtäminen 
liikkeenluovutuksena sairaanhoitopiiriltä jäsenkunnille ja 
KVPS:n Tukena Oy:lle 1.1.2011 alkaen. Näissäkin tulee 
neuvottelut käydä yhteistoimintalain mukaisesti henkilöstön 
kanssa 

 
- ruokapalvelukeskuksessa 2010 tehtävän selvityksen 

edellyttämät toimenpiteet.                                   
 
 Sairaanhoitopiiri  on vuoden 2010 aikana päättänyt palkanlaskennan ja  

tietopalvelut –taseyksikön liikkeenluovutukset yhtiöille. Jäsenkunnille 
toimintaa ei ole aikaisemmin siirretty. Sen sijaan jäsenkunnista on tehty 
liikkeenluovutuksia laboratorio, kuvantamis- ja apteekkitoiminnassa. 

 
Kuntien heikkenevä talous (kuntien verotulot laskevat vuonna 2010  ja 
merkittävää  kasvua ei tapahtune vuosina 2011 – 2013) vaikuttaa 
kaikkeen sairaanhoitopiirin toimintaan, jopa kehittämishankkeisiin.  

 
5. Tiedottaminen henkilöstölle ja työhvyinvointia edistävä toiminta 
 
Henkilöstön informointia uusista asioista ja muutoksista toivotaan 
toteutettavaksi mahdollisimman varhain toimialueiden suullisissa 
informaatiotilaisuuksissa kirjallisten tiedotteiden lisäksi. Voidakseen 
vaikuttaa asioiden valmisteluun, tulee henkilöstöllä olla riittävät tiedot 
valmistelussa olevista asioista. Työsyke 2010 – kyselyssä palautetta tuli 
mm. siitä, että henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia osallistua toiminnan 
pidemmän aikavälin suunnitteluun.   

    
Henkilöstö- ja sidosryhmälehden julkaisemiseen kaksi kertaa vuodessa 
on osoitettu määräraha ja tämä lehti on todettu hyväksi ja tärkeäksi.  

 



Vuonna 2009 käynnistyneellä terveysliikunnan hankkeella, jonka 
toimenpiteet pääasiassa alkoivat konkretisoitua vuonna 2010, pyritään 
innostamaan ja tukeman työntekijöitä oman kuntonsa kohentamiseen ja 
entistä terveellisempään elämäntapaan. Toimialueiden käytössä oleva 
ns. tyky-määräraha on 23 euroa / työntekijä vuonna 2011. Määrärahaa 
tulisi merkittävästi nostaa jatkossa. 
 
6. Yhteenveto 

 
 Päämääränä ovat onnistuneet ratkaisut ja muutokset yhdessä toimien. 

Yhteistoimintalain ja sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen 
sisällön tuntemisen ja noudattamisen merkitys asioiden valmistelussa, 
johtamisessa ja päätöksenteossa korostuu.  

 
Henkilöstön palvelussuhteiden turvaaminen tulee muistaa palvelujen 
tuottajanvaihdoksissa. 

  
Yhteistyötoimikunta esittää vuosien 2011 – 2013  toiminta- ja talous-
suunnitelman sekä vuoden 2011 talousarvioehdotuksen hyväksymistä 
em. kannanotoin. 

 
Porissa 23.9.2010  
 
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 
 
 
Airi Rantamäki  Pirkko Hinkkanen  
puheenjohtaja  sihteeri 

 


