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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 

1.1 Yleistä 

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta 

 
Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain (365/95) 65 pykä-
lään.  
 
Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa talous-
suunnitelmassa. 
 
Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan 
merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat 
voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava taloudellisen tuloksen 
muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. 
 
Taloussuunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta ”Kunnan ja kuntayhty-
män talousarvio- ja suunnitelma”, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja ra-
kenne. 
 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 ja vuoden 2013 talousarvio on laadittu 
ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - kuntayhty-
män tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - suunnitelmasta 
sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat. 
 
 
 

1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2013 lukien 

 
 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri säilyy sairaanhoitopiirinä 
 
 
Suunnitelmassa ja talousarviossa Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia vuonna 2013 
ovat kunnat tilanteen 1.1.2012 mukaan (20 jäsenkuntaa). Muut kunnat voivat käyttää Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston 
mukaisilla perusteilla. 
 
Suunnitelmakaudella otetaan huomioon valmisteilla olevat kunta- ja sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenne- ja valtionosuuslainsäädännön muutokset. 
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1.1.3 Länsirannikon miljoonapiiri 

 
Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken toteutetaan sairaan-
hoitopiirien yhdessä hyväksymää ”Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa”. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sai-
raanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2013 aikana toiminnallisia yh-
teistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osapuolia ja niiden potilaita sekä veron-
maksajia hyödyttävää verkostoitumista. 
 
 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit toimivat yhdessä verkos-
tona; ”Länsirannikon miljoonapiirinä” ja 1.1.2013 lukien Tyks:n erva-alueena 
 
 

1.1.4 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit 

 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnis-
taminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotui-
sen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien to-
teutus- ja seurantaprosessissa.  
 
Vuoden 2011 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja 
talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: 
 

- Osaamisen ja osaajien varmistaminen 
- Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 
- Tiedonhallinta 
- Kankaanpään - Jämijärven -Parkanon monikuntaliitos 
- Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-)  

 
Em. monikuntaliitos ei toteudu 1.1.2013 alkaen. 
 

1.1.5 Keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2013 – 2015 

 
Arvioinnin perusteella kehittämisalueet ja –toimet ovat seuraavat: 
 
1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tie-

toturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti ”Satakunnan 
sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 – ” 
edellyttää  
 

2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitokses-
sa 
 
Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saate-
taan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaan-
hoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa  
 

3. kehitetään terveydenhuoltolain (1.5.2011 -) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon 
laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 
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4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pi-
tämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 
 

5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston 
yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 

 

1.1.6 Kuntatalous vuosina 2013 – 2015 asettaa rajat sairaanhoitopiirin taloudelle 

 
Arvio on (vv 2011 - 2013 / Suomen Kuntaliitto; Kuntatalous 1/2012), että Suomen kuntien 
verotulot kehittyvät seuraavasti:  
 

 
vuosi 2011 

 
vuosi 2012 

 
vuosi 2013 
 

 
  + 4,0 % 

 
  + 3,5 % 

 
  + 3,5 % 
 

 
 
Suomen hallitus teki kehysriihessä vuosia 2013–2016 koskevia veroratkaisuja joilla pyri-
tään lisäämään pääasiassa valtion verotuloja. Veroratkaisuista osa vaikuttaa kuitenkin 
myös kuntien verotulojen määrään suoraan tai välillisesti niitä lisäävästi tai vähentävästi.  
 
Verotulomuutosten lisäksi kuntien valtionosuuksiin tehdään tulevina vuosina erittäin merkit-
täviä leikkaustoimia, joita osin kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.  
 
Valtion vero- ja valtionosuusratkaisut vaikuttavat Satakunnan kuntien talouteen. Sairaan-
hoitopiirin kannalta on tärkeää pysyä v 2012 talousarviossa ja valmistella vuosien 2013 – 
2015 talousarviot ja niiden toteutus kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalous mah-
dollistaa. 
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1.1.7 Väestökehitys 

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

Väestö 
31.12.2011

Väestö 
28.2.2012

Vuosi 
2020

Vuosi 
2030

Vuosi 
2040

Muutos % 
2011-2020

Muutos % 
2011-2040

Eura 12 424 12 423 12 182 11 997 11 795 -1,9 -5,1
Eurajoki 5 844 5 854 6 063 6 103 6 035 3,7 3,3
Harjavalta 7 504 7 489 7 348 7 181 6 974 -2,1 -7,1
Honkajoki 1 848 1 849 1 734 1 694 1 646 -6,2 -10,9
Huittinen 10 638 10 631 10 578 10 673 10 732 -0,6 0,9
Jämijärvi 2 003 1 993 1 843 1 758 1 700 -8,0 -15,1
Kankaanpää 12 078 12 070 11 580 11 305 11 079 -4,1 -8,3
Karvia 2 599 2 591 2 439 2 304 2 199 -6,2 -15,4
Kokemäki 7 922 7 936 7 643 7 470 7 284 -3,5 -8,1
Köyliö 2 804 2 806 2 758 2 764 2 773 -1,6 -1,1
Lavia 1 945 1 944 1 902 1 874 1 849 -2,2 -4,9
Luvia 3 353 3 356 3 397 3 393 3 318 1,3 -1,0
Merikarvia 3 304 3 302 3 139 3 023 2 928 -5,0 -11,4
Nakkila 5 780 5 779 5 620 5 497 5 341 -2,8 -7,6
Pomarkku 2 415 2 402 2 457 2 419 2 382 1,7 -1,4
Pori 83 133 83 136 83 788 84 319 84 056 0,8 1,1
Rauma 39 820 39 757 38 268 37 508 36 661 -3,9 -7,9
Siikainen 1 661 1 663 1 396 1 277 1 193 -16,0 -28,2
Säkylä 4 673 4 640 4 444 4 328 4 249 -4,9 -9,1
Ulvila 13 554 13 512 13 388 13 077 12 651 -1,2 -6,7

Yhteensä 225 302 225 133 221 967 219 964 216 845 -1,5 -3,8  
 
Lähteet: Tilastokeskus, THL/Sotkanet 
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Satakunnan väestö ikäryhmittäin 2010, 2011 ja ennuste 2020 
 

 
 
 
 
Satakunnan 
asukasluku 
31.12.2011 josta 0-6-v.

josta 65-v. 
tai yli 

Ennuste 
2020: 65-v. 
tai yli

Arvioitu 
lisäys vrt. 
v. 2011 
tasoon

0-6-v. %-
osuus 

65-v. tai yli 
%-osuus

yli 65-v. %-
osuus 
koko 
maassa

v. 2011 v.2011 v.2011
7,0 21,8 18,1

v. 2020 v. 2020 v. 2020
7,0 28,0 22,9

Lähde: Tilastokeskus, THL/Sotkanet

226567 15844 49479 62057 12578

 
 
 
Väestökehitys Satakunnassa on edelleen erityisen voimakkaasti ikääntyvä. 
 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 
+13 508 henkilöllä. 
 
Syntyvien lasten ja 0-6-vuotiaiden absoluuttinen määrä laskee ennusteen mukaan vuoteen 
2020 mennessä. Suhteellinen osuus säilyy samana, sillä Satakunnan väkiluvun ennuste-
taan laskevan. 
 
Em. väestökehitykseen liittyvillä voimakkailla muutoksilla on merkittävä vaikutus sairaan-
hoitopiirin palvelutuotantoon, rakenteeseen ja sisältöön. 
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1.1.8 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys 

 
 
Sairaudet 
 
Vuonna 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja (sis. perustervey-
denhuollon päivystyksen) yhteensä noin 92 700 satakuntalaiselle potilaalle/asiakkaalle: 
 

- somaattinen sairaanhoito: 82 730 eri potilaalle/vuosi (joista vuodeosastopotilaita  
22 813 ja avohoitopotilaita 59 917) ja 

 
- psykiatrinen sairaanhoito: 9 979 eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita 1 297 ja 

avohoitopotilaita 8 682). 
 
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) 

 
Kansantaudit 
 
Keskeisiä kansantauteja esiintyy Satakunnassa siinä määrin kuin Suomessa keskimäärin 
(Indeksoituna Suomi=100, Satakunta =101,3 v 2011). Sairauksia erikseen tarkasteltuna 
diabetesta esiintyy Satakunnassa muuta maata enemmän (Suomi=100, Satakun-ta=110,8 
v 2011). Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakunnassa paljon enemmän vuode-osastohoitoja 
kuin Suomessa keskimäärin (Suomi=100, Satakunta=140 v 2010).  
Lähde: Kela, Terveyspuntari, SOTKAnet 
 
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 tulo-
tasoon aiheuttaa erityisen haasteen sairauksien hoitoon ohjattavien voimavarojen suun-
taamiselle.  
 
Monen kansantaudin esiintyvyyttä voidaan alentaa panostamalla ennaltaehkäisyyn. On kui-
tenkin huomioitava, että lisäpanostus tuottaa taloudellisen hyödyn vasta muutaman vuoden 
kuluttua ja siis lyhyellä aikavälillä vain lisää kustannuksia. Toisaalta ellei ennaltaehkäisyyn 
panosteta, nousevat sairastuvuudesta aiheutuvat kustannukset kunnille kestämättömim-
miksi.  
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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 hen-
kilöä on sosiaalipalvelujen toimialueen palveluiden välittömässä piirissä. 
 
Kehitysvammaisuusdiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä enenevässä 
määrin myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohja-
uksessa tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään. 
 

1.1.9 Kumppanuus 

 
Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteinen yhdessä sovittavien kehittämishankkeiden 
suunnittelu- ja päätöksentekomenettely otettiin käyttöön vuodesta 2006 lähtien ns. kump-
panuussopimusjärjestelmä.  
 
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 tietojärjes-
telmää siten, että olennaiset johtamisen ja päätöksenteon tarvitsemat tiedot ovat 
helposti ja ymmärrettävällä tavalla ajantasaisesti käytettävissä. 

 
4. Lisätä kuntien, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon sekä 

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

 
Sopimusjärjestelmään sisältyvät keväällä järjestetyt kuntakohtaiset kumppanuussopimus-
neuvottelut, joissa jäsenkunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat edustettuna. 
Neuvotteluissa sovitaan tahto-osasopimuksesta, jossa nimetään kehittämishankkeet ja niil-
le vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen tapahtuvissa toteuttamisosaneuvotteluissa vastuuhenki-
löiden kesken valmistellaan kehittämishankkeita seuraavan/seuraavien vuosien toiminta- ja 
taloussuunnitelmiin sekä talousarvioihin. 
 
Neuvotteluiden pohjana toimivat tiedot mm. sairaanhoitopiirin alueen sairastavuudesta se-
kä jäsenkuntakohtaiset ns. kuntaprofiilit, joita päivitetään. 
 
Kumppanuussopimusmenettelyn osapuolet raportoivat tahoillaan sopimusten toteuttami-
sesta vuotuisissa tilinpäätöksissään. 
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Syksyllä 2007 toteutettiin kysely ja arviointi kumppanuussopimusmenettelystä ja sen kehit-
tämisestä. Kyselyn ja arvioinnin tulos oli hankkeelle myönteinen. 
  
Neuvottelumenettelyä on kehitetty vuosina 2009 – 2012 mm. seuraavasti: 
 

- kuntakierros kunnittain/yhteistoiminta-alueittain 
- yleisinfo ennen kuntaneuvotteluja 
- kumppanuusneuvotteluiden teemojen sopiminen ennen neuvotteluita 
- neuvotteluiden tietoaineiston sekä neuvotteluissa esitettävien sairaanhoitopiirin 

teemojen esittäminen internetissä ennen/jälkeen neuvotteluiden  
- kuntaryhmät yksityisten kuntien ohella neuvotteluosapuolena; vuonna 2012 neuvot-

teluja 5 (vrt. v 2006 neuvotteluja 23) 
- kuntien/omistajien tahdon erityinen kuuleminen lausuntopyyntömenettelyllä. 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) 
kanssa vuonna 2012 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden aineisto löytyy 
osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. 
 
Paras -hankkeen toteutumistilanne Satakunnan osalta puoltaa ”kumppanuuteen” perustu-
vaa Satakunnan eri hallinnollisten toimijoiden toiminnallista yhteistyötä. 
 
Valmisteilla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyönä vuonna 2013 joh-
tamista tukeva ja kumppanuussopimusmenettelyä kehittävä ja sitä varmistava ”tieto-
varastointiratkaisu”, jota voidaan kuntien tahdon mukaan laajentaa perusterveydenhuoltoon 
ja sosiaalitoimeen. 
 
Vuoden 2012 neuvottelut ja etukäteisinfo 
 
Ennen maaliskuun neuvotteluja pidettiin 15.2.2012 kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terve-
yskeskuksille ja kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta erityisesti vv 2011-2013 toiminnasta ja 
taloudesta ja kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat.  
 
Vuonna 2012 kumppanuusneuvottelut vuotta 2013 varten käytiin maaliskuussa 2012.  
 
Vuoden 2013 neuvottelut 
 
Vuonna 2013 kumppanuusneuvottelut käydään maaliskuussa ja niiden sisällössä otetaan 
huomioon jäsenkuntien suorittama valmistelu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 
ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sai-
raanhoitopiirin suorittama valmistelu ”Länsirannikon miljoonapiiristä” sekä erikoissairaan-
hoidon järjestämissopimuksesta. 

1.1.10 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 

 
Henkilöstöpolitiikka 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulevan tuloksellisen toiminnan varmistami-
seksi ja nykyisten osaajien pitämiseksi sekä eläköityvien osaajien tilalle uusien osaajien 
saannin varmistamiseksi on välttämätöntä, että sairaanhoitopiiri toteuttaa työnantajana hy-
vää henkilöstöpolitiikkaa. 
 
Tilanteessa 31.12.2008 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin pal-
veluksessa olevien vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta toteutui lainmukainen vii-
den vuoden työsuhdeturva sairaanhoitopiirissä 1.1.2009 alkaen, joka kestää 31.12.2013 
asti. 
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Sairaanhoitopiiri ei voi irtisanoa tuotannollisten ja taloudellisten seikkojen johdosta em. vir-
ka- 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. 

 
Henkilöstön määrä 
 
Tavoitteena henkilöstömäärässä ja sen käytössä on seuraavaa: 
 
 
Sairaanhoitopiirin käytettyjen henkilötyövuosien / työpanosten määrän tulee vuonna 2013 
olla pienempi kuin vuonna 2012. 
 
Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuussopimuk-
sessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä 
muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus. 
 
 
Perustelut: 
 

1. Julkis- ja kuntatalous, jonka ongelmat korostuvat Satakunnassa:  
 

- väestön ikääntyminen ja väheneminen 
- kuntien menot nousevat edelleen nopeasti 
- kuntien verotulot eivät kasva kustannustason nousua vastaavasti. 

 
2. Toiminnallisilla muutoksilla tähdätään vaikuttavaan hoitoon ja palvelutuotannon 

tuottavuuden lisäykseen sisäisesti toteutettavilla resurssisiirroilla. 
 

3. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy tulevaisuudessa ongelmia ja eläköityminen 
on määrältään merkittävää. 

 
4. Erikoislääkärien rekrytointia tehostetaan edelleen. 

 
Henkilöstön vakinaistamiset ja nimikemuutokset  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2013 
vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvittavat 
toimien nimikemuutokset. 
 
Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkanimikemuutokset päättää yhtymähallitus ja liike-
laitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta. 
 
Henkilöstösuunnitelma 
 
Sairaanhoitopiirin hallituksen 29.11.2007 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 4 kohdan 
tarkoittama henkilöstösuunnitelma; 
 
Sairaanhoitopiiri käyttää määräaikaisia työsuhteita vain työsopimuslain mahdollistamissa 
tarkoituksissa.  
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Sairaanhoitopiiri mahdollistaa virka- ja työsuhteisen henkilöstön osalta osa-aikaistamista 
lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. 
 

1.1.11 Toiminnan vaikuttavuus ja tuottavuus 

 
Sairaanhoito 
 
Suomessa on alettu selvittää tutkimuksin hoidon vaikuttavuutta.  
 
Stakesin Perfect –hanke/2007/2008 on selvittänyt seuraavien sairausryhmien hoitojen vai-
kuttavuutta: keskosten hoito, aivohalvauspotilaiden hoito, sydänpotilaiden hoito, tekonivel-
potilaiden hoito ja skitsofreniapotilaiden hoito.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut kaikissa niissä vähintäänkin ”hyvää keskussairaaloi-
den keskitasoa”. 
 
NordDRG:n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2013 alkaen 
 
1.1.2012 lähtien kaikkien Suomen sairaaloiden tulee kyetä tuottamaan oman toimintansa 
potilas-/tuotekohtainen kustannustieto. 
 
NordDRG:n käyttöönotto sairaanhoitopiirissä tapahtuu seuraavalla ohjelmalla: 
 
Sairaanhoidon palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta perustuu NordDrg   
-järjestelmään. Tuotteistuksen tulee kattaa sekä somaattinen vuodeosastohoito että avo-
hoito vuoden 2012 loppuun mennessä.  
 
Tavoitteena on ottaa omaan kustannusaineistoon perustuva DRG -tuotehinnoittelu käyt-
töön kuntalaskutuksessa vuoden 2013 alusta lukien. 
 
Sairaanhoitopiirillä on tietojärjestelmärakenne ja laskentajärjestelmä, joka pystyy tuotta-
maan potilaskohtaiset kustannuserittelyt ja NordDRG –ryhmittelyyn perustuvat tuote-
kustannukset. Näitä käytetään kustannusten kohdistamisessa palvelutapahtumiin ja DRG 
tuotteisiin. 
 
Sairaanhoitopiirillä on sisäinen suoritejärjestelmä, joka määrittelee ja strukturoi potilas-lasta 
hoitavien yksikköjen tuottamat välisuoritteet ja suoritekohtaiset kustannukset ja kohdistaa 
ne potilastapaukselle ja NordDRG –ryhmittelyyn perustuvalle tuotteelle. 
 
Sairaanhoitopiirillä on käytössä 1.1.2014 lukien suoritekäsikirja, joka määrittelee ja ohjeis-
taa sairaalan toiminnan kannalta keskeiset käsitteet ja menettelytavat. Käsikirjaan tehtävät 
muutokset päivitetään tarpeen vaatiessa noudattaen organisaation käyttämää hyväksy-
mismenettelyä. 
 
Sairaanhoitopiirillä on (väli)suoritteille sairaalan sisäinen hinnasto, joka perustuu ko. suorit-
teiden tuottamisen kustannuksiin. Suoritejärjestelmää ja hinnastoa käytetään pää-asiassa 
sairaalan kustannuslaskennassa, palvelutuotannon suunnittelussa ja kustannusten koh-
dentamisessa. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalveluiden toimialueelle on myönnetty koko toimialueen toiminnan kattava ISO 
9001:2008 laatusertifikaatti tammikuussa 2012. 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 laatujärjestelmään sisältyvät mittarit tuotta-
vat tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Tärkeä mittari on asiakastyytyväisyys, jota mitataan 
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säännöllisesti sekä palvelujen käyttäjäasiakkailta että tilaaja- / maksaja-asiakkailta. Mittaus-
tuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 
 
1.1.2012 käyttöön otettu tuloskortti (BSG) on integroitu laatujärjestelmään. 
Effica –asiakastietojärjestelmä tuottaa asiakkaisiin ja palveluihin liittyviä tilastoja, joita hyö-
dynnetään palvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. 
 
Jatkossa yksi vaikuttavuuden ja tuottavuuden mittari on laitoshoidosta avohuoltoon siirtyvi-
en määrä sekä asumispalveluiden järjestäminen sitä tarvitseville. Määrälliset ja laadulliset 
tavoitteet liittyvät erilliseen toimenpideohjelmaan kehitysvammaisten asumisen ja palvelui-
den järjestämiseksi vuosina 2010-2015. 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueen luonteeseen liittyy olennaisesti myös seuraavat vaikutta-
vuustekijät: omaisten ja läheisten luottamus, aidot valinnan mahdollisuudet, yksilöllisyyden 
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen (asiakasvaikuttavuus), muuttuvien tarpeiden 
huomioiminen palvelutarjonnassa, palvelujen saatavuus (tarpeen arviointiin ja päätöksen 
tekoon kuluva aika määritelty) sekä tarkoituksenmukainen työnjako kuntien perustervey-
denhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. 
 

1.1.12 Laadunhallinta 

 
 
Sairaanhoito 
 
Sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää (esim. ISO 9002 standardia 
tai ns. laatupalkintokilpailuun liittyvää itsearviointimenettelyä). Potilasvahingot ja potilaiden 
tekemät muistutukset sekä valitukset käsitellään potilasasiamiehen esityksestä johtajayli-
lääkärin johdolla kliinisten toimialueiden johtajien kanssa sekä toimialueiden johtoryhmissä. 
 
Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt potilasturvallisuutta edistäviä hankkeita STM:n, Stake-
sin, Lääkäriliiton, Lääkelaitoksen sekä VTT:n linjauksien mukaisesti. Potilasturvallisuuden 
parantamisessa painopistealueina ovat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon 
turvallisuus.  
 
Sairaanhoidon potilasturvallisuutta ja laadunhallintaa valmistellaan terveydenhuoltolain-
säädännön vaatimusten täyttämiseksi. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on sertifioitu koko toimialueen kattava yhteinen ISO 
9001:2008 laatujärjestelmä.  Säännölliset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan erillisen 
auditointisuunnitelman mukaisesti.  Vuosittain asetetaan sekä toimialueen että vastuuyksi-
köiden laatutavoitteet. 
 
Turvalliseen ja hallittuun fyysiseen rajoittamiseen liittyvä koulutus on aloitettu Antinkartanon 
kuntoutuskeskuksessa vuonna 2003 HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen) –koulutuksella. 
Sittemmin koulutus on toteutettu AVEKKI- ja AHHA –nimisinä. Nykyisin koulutus on psyki-
atrian toimialueen tuottamaa MAPA –koulutusta, jota toteutetaan systemaattisesti erillisen 
suunnitelman mukaisesti.  
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Liikelaitos 
 
Laboratorion laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen standardin EN ISO/IEC 
17025:2005 mukaisesti. Standardissa on kuvattu testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ylei-
set vaatimukset. 
 
Kuvantamisessa tehdään säteilylainsäädännön perusteella viiden vuoden välein ulkoinen 
auditointi, joka on viimeksi tehty v. 2008. Säteilyturvakeskus tarkistaa auditointien välillä, 
onko auditointiraportissa esitetyt kehittämistoimenpiteet tehty. 
 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön laadunhallintajärjestelmä on kuvattu 
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 operating 
procedure) kaikista keskeisistä toiminnoista, yhteensä n. 120 kpl (sis. ohjeet mm. perehdy-
tyksestä, työtehtävistä, lääkkeiden käsittelystä, puhdastilasiivouksesta, poikkeamien doku-
mentoinnista). Säännöllinen lakisääteinen ulkoinen viranomaistarkastus 3 vuoden välein 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) tekemänä.  
 

1.2 Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät 

1.2.1 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 saatu 
palaute huomioon, 

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

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

 
 
Henkilökunnasta välittäminen 
 
 
Toteutetaan  
 

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

 
Sairaanhoitopiirin arvojen, toiminta-ajatuksen ja päämäärien tarkistaminen suoritetaan 
vuoden 2013 aikana. 
 

1.2.2 Eettiset toimintaperiaatteet 

 
Ihmisen kunnioittaminen 
 
Kaiken toiminnan lähtökohtana on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen asiakkaan kunnioit-
taminen 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 vastuulli-
suus ulottuu asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta työn laadusta huolehtimiseen.  
 
Yhteistyökykyisyys 
   
Työn onnistumisen kannalta keskeistä on luotettavuus, joustavuus ja yhteistyöhaluisuus 
sekä erilaisten asiakkaiden että yhteistyökumppanien kanssa.  
 
Tuloksellisuus 
 
Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelujen hyvää laatua, realistisia suunnitelmia ja lausunto-
ja sekä oikein mitoitettuja toiminnan taloudellisia resursseja.  
 
Kehitysmyönteisyys 
 
Ammattitaidon ylläpito ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen mm. kouluttautumisen kaut-
ta on edellytys laadukkaalle työlle. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta myös 
valmius uusien palveluiden kehittämiseen sekä uusien yhteistyösuhteiden solmimiseen on 
tärkeää.  
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1.2.3 Toiminta-ajatus 

 
 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen jäsenkuntien väestön ja 
perusterveydenhuollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut ja järjestää jäsenkuntien 
väestön kehitysvammaisten erityishuollon palvelut yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin 
kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla.  
 
Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaali-
palvelujen tehtäviä. 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien 
asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 
 
 

1.2.4 Päämäärät 

 
 
 
Erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä muut sosiaalipalvelut ovat osia kuntien järjestä-
mästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. 
 
 
 
 
Laadukkaat potilas- ja asiakaspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja 
asiakkaiden sekä kuntien tarpeet.    
 
 
 
 
Potilas- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avopalvelut, joilla tuetaan ja varmistetaan 
satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona selviytymistä. 
 
 
 
 
Palvelukeskukset (huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspalveluita tuottavien yksiköit-
ten työtä. 
 
 
 
 
Henkilöstön osaamista varmistetaan ja edistetään työhyvinvointia työn vaativuutta vastaa-
vaksi. 
 
 
 
 
Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuksella, opetuk-
sella ja kehittämishankkeilla. 
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Päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja selvityksillä ja niitä toteutetaan vuoden 2013 
talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla.  

1.2.5 Kuntayhtymän tunnuslause 

 
 
 
Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä.” 
 
 
 

1.3 Strategia 

 
 
 
Se, ”mitä teemme” ilmenee sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksessa. Strategia taas kertoo 
sen ”miten sen teemme”. 
 
 
Sairaanhoitopiirin strategia muodostuu tämän suunnitelma-asiakirjan sisältämistä: sairaan-
hoitopiirin arvoista, Länsirannikon miljoonapiiristrategiasta, sairaanhoitopiirin toimintayksi-
köiden tavoitellusta työnjaosta, toiminta- ja taloussuunnitelman sisältämistä toimenpiteistä 
ja selvityksistä ja vuotuisesta talousarviosta sekä erityisesti sen sisältämistä talousarvion 
sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. 
 
 

1.3.1 Sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulevaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä 

 
Sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston yhteistyönä yhtymähallituksen suunnittelu-
seminaarissa 11.6.2012 tarkistettiin sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja erityishuollon stra-
tegista suunnitelmaa.  
 
Erikoissairaanhoidossa ja erityishuollon palveluissa sekä niiden suunnittelussa korostuu 
satakuntalaisten kotona selviytyminen elinkaariajattelun mukaisesti ja erityisesti satakunta-
laisen vanhenevan väestön palveluiden turvaaminen vuosina 2020 - 2030. 
 
Suunnitelmaan sisältyvistä muutoshankkeista on keskusteltu vuonna 2012 jäsenkuntien 
kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa ja sovittu kumppanuusneuvotteluissa. 
 

1.3.2 Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjako vuoteen 2018 mennessä 

 
Esityksen valmistelu ja sen käsittely 
 
Länsirannikon sairaanhoito 
 
Yhtymähallitus on päättänyt 26.10.2009 hyväksyä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja 
Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin välisen sopimuksen, jolla sai-
raanhoitopiirit käynnistivät sairaanhoitopiirien johtajien johdolla yhteisen ohjelmatyön Varsi-
nais-Suomen sairaanhoitopiirin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 
toiminnallisista yhteistyömahdollisuuksista.  
 
”Länsirannikon miljoonapiiri” -strategia on hyväksytty vuonna 2011 kaikissa kolmessa sai-
raanhoitopiirissä. Suunnitelma-asiakirjan sisältö on otettu huomioon kuntayhtymä-
suunnitelman valmistelussa. 
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Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden tuleva työnjako vuoteen 2018 
 
Yleisperustelut 
 
Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen vuo-
den aikana noin 1 000 sairaansijasta noin 500 sairaansijaan – ja niiden kokonaismäärää on 
edelleen mahdollisuus tulevaisuudessa pienentää. 
 
Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tehostaa erikoissairaanhoitoa lisäämällä suhteessa poli-
kliinisia ja lyhytaikaisia toimenpiteitä sisältäviä hoitoja ja toimenpiteitä somatiikassa. Psyki-
atriassa avohoitopalveluiden toteuttaminen on ensisijaista, jonka avulla voidaan myös to-
teuttaa psykiatristen sairaanhoitosijojen edelleen vähentämistä valtakunnallisestikin tavoi-
teltuun määrään 0,5 ‰ väestöön suhteutettuna. 
 
Kehitysvammaisten palveluiden kehittämisessä pääpaino on asumispalveluiden toteuttami-
sessa, jolla voidaan vähentää ja tavoitella poistettavaksi pitkäaikaiset laitoshoitotarpeet 
2020 mennessä. 
 
Erityisperustelut 
 
Erityisinä perusteluina suunnitelmalle ovat lisäksi seuraavat valtakunnalliset ja maakunnal-
liset seikat: 
 

- osaamisen ja osaajien sekä rahan rajoite 
 

- erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon ja kehitysvammaisten huollon ydintehtä-
viin keskittyminen 

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

asiakassuhteessa; KeK (koko elämä kotona) ja SataTila-hankkeen tuottama alueel-
linen palvelutuotantomalli. 

 
- sairaanhoidossa somatiikassa ja psykiatriassa avohoitopalvelut ensisijaisia: esim. 

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

 
- psykiatriset sairaansijat ja päivystystoiminta sijoitetaan somaattisten sairaansijojen 

yhteyteen Satakunnan keskussairaalaan 
 

- sairaansijojen edelleen vähentäminen somatiikassa ja psykiatriassa  
 

- psykiatrian ja sosiaalipalveluiden ”avohuollon tukipalveluiden” kunnallistaminen  
 

- kehitysvammaisten erityishuollossa erityisen tärkeää esim. itsenäistyvän nuoren 
asumispalvelujen järjestäminen 

 
- sairaanhoitopiirin omistajakuntia on 20 sijaan → ehkä 5 - 7 vuonna 2020, joiden 

osaaminen ja resurssit turvaavat kuntiin siirrettävien / siirrettyjen palveluiden tuo-
tannon ja niiden kehittymisen. 
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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTAYKSIKÖT 31.12.2018 MENNESSÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleviivatut toiminnot siirtyvät Satakunnan keskussairaalaan Harjavallan ja Satalinnan sai-
raaloista. 
 
 
 
 
 
 

Päivystyssairaala, jossa on ensihoito-
palvelut, somatiikan ja psykiatrian päivys-
tyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoi-
mintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntou-
tustoimintaa.  
 
Sairaala toimii opetussairaalana. 

Satakunnan keskussairaalan toiminta  
Raumalla 
 
Somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja 
dialyysitoimintaa. 

Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun 
ottamatta mielenterveystoimistoja / poli-
klinikoita siirretään kuntien tahdon mu-
kaan kunnille tai yhteistoiminta-alueille 

Antinkartanon kuntou- 
tuskeskus Ulvilassa 

- kehitysvammaisten, aikuis-
iässä vammautuneiden ja las-
tensuojelun vaativaa laitoshoi-
toa 

- erityishuollon asiakkaiden 
tutkimus- ja kuntoutuskeskus 

- asiantuntijapalveluiden osaa-
miskeskus 

       
       Asumispalvelut ja niiden  
           ohjaus 

Satakunnan keskussairaala  
Porissa 
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1.4 Selvitykset ja toimenpiteet vuonna 2013 

1.4.1 Suunniteltavat ja toteutettavat sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden hankkeet 

 
Yhtymävaltuuston hyväksymien arvojen pohjalta jatketaan toimialueilla, liikelaitoksessa ja 
niiden vastuualueilla sekä vastuuyksiköissä arvokeskustelua; ”Mitä arvot työyksikköni ja it-
seni kannalta merkitsevät?”. Teemoja käsitellään myös vuotuisissa esimiehen ja alaisen 
välisissä kehityskeskusteluissa.  
 
Hoitotakuun toteuttamista - ja erityisesti - ns. polikliinistä hoitotakuuta toteutetaan vuoden 
2013 talousarviolla erityisesti ortopedian polikliinisten toimenpiteiden sekä radiologian 
magneettikuvausten suhteen. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelurakennemuutosta jatketaan seuraavilla periaatteilla: 
 

- sairaanhoitopiiri keskittyy perustehtäviinsä ja kiinnittää erityisesti huomiota potilaan 
ja asiakkaan sujuvaan hoito- ja palveluketjuun sekä hyvään palveluun 

 
- sairaanhoitopiiri varmistaa osaltaan satakuntalaisten kotona selviytymistä ”Koko – 

elämä –kotona –hankkeella” (KeK) ja ns. SataTila -hankkeella 
 

- sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien / työpanoksen 
määrän tulee edelleen laskea ed. vuoteen verrattuna. Huomioon otetaan kump-
panuussopimuksessa sovitut henkilöstömuutokset sekä liikkeenluovutusten yhtey-
dessä siirtyvän henkilöstön vaikutus 

 
- toiminnalliset muutokset toteutetaan sairaanhoitopiirin sisäisillä järjestelyillä ilman 

henkilöstölisäyksiä ns. virkapankkia hyödyntämällä 
 

- henkilöstön vakinaistamista jatketaan ja sijaishenkilöstöä korvataan edelleen vara-
henkilöstöllä, jonka yhteiskäyttöä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan rekrytoin-
tiyksikön avulla 

 
- sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään 

edelleen ja toteutetaan johtamiskoulutusta 
 

- jäsenkuntien kanssa käydään kuntien ilmaisemalla kokoonpanolla kumppanuusso-
pimushankkeen tahto-osaneuvottelut maaliskuussa 2013. 

 
Sairaanhoito 
 

- suunnitellaan ja toteutetaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivys-
tys- ja vuodeosastotoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan 31.12.2017 men-
nessä  

 
- suunnitellaan alueellisen kuntoutustoiminnan järjestelyt ja toteutetaan ao. toiminto-

jen siirto Satalinnasta Satakunnan keskussairaalaan 31.12.2018 mennessä 
 

- suunnitellaan ja toteutetaan sairaanhoitopiirin psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntou-
tuskeskus; hanketta on esitetty valtionavun piiriin Kaste 2 -hankkeeksi. 

 
- Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan, sosiaalipalveluiden ja liikelai-

toksen sekä logistiikkakeskuksen palveluita tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulko-
puolisille kunnille ja Puolustusvoimille. 
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Sosiaalipalvelut 
 
 
Valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti tavoitteena on, että asuminen Antinkartanon kuntou-
tuskeskuksessa (laitoksessa) lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä kuitenkin siten, ettei 
pakkosiirtoja tehdä huomioiden ihmisten ikä ja elämäntilanne. 
 
 
 
Laitoshoito 
 
Erityishuoltopiirin valtuuston (13.12.2006/ 133 §) vahvistaman Antinkartanon kuntoutus-
keskuksen kehittämisohjelman toteutus: 
 

- Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilojen käyttöasteeseen sopeuttaminen; 
(pitkäaikainen laitosasuminen vähenee noin 85:een v. 2013 mennessä ja noin 
60:een v. 2015 mennessä) 

- tutkimus- ja kuntoutustoiminnan laajentaminen ja kriisivalmiuden parantaminen. 
 
Asumispalvelut 
 
V. 2010 valmistuneen alueellisen ja vuonna 2012 valmistuvan valtakunnallisen suunnitel-
man systemaattinen toteuttaminen ja tarkistaminen (Ohjelma kehitysvammaisten asumisen 
ja palvelujen järjestämiseksi 2010 - 2015): 
 

- Huittisten asumisyksikkö, toteutus 2013 
- Porin asumisyksikön toteutus v 2013 -  
- Pihlaja-Vaahteran siirtäminen Porista Antinkartanoon v 2014  
- Säkylän asumisyksikön toteutus 2013 -  
- Ulvilan asumisyksikön toteutus 2013 - 
- Harjavallan asumisyksikön toteutus 2013 - 2014 

 
 Asiantuntijapalvelut 
 

- jalkautettavien erityispalvelujen lisääminen ja kehittäminen ja 
- ns. perus- ja erityistason työnjaon selkiyttäminen 

 
Kehittäminen 
 

- kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – tarvekartoitus ja alueellinen suunni- 
telma 2010-2015 sekä Laitoksista yksilölliseen asumiseen – Valtakunnallinen suun-
nitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön ohjaavat keskeisesti sosiaalipalvelu-
jen toiminnan kehittämistä suunnitelmakaudella 

asiakastyön uudet yhteistoimintamallit –hankkeen toteutuksen ja seurannan jatkaminen 
vuonna 2013; mm. lähete- ja hoitokäytäntöjen tarkastelu. 

1.4.2 Muut toteutettavat selvitykset ja hankkeet 

 
Harjavallan sairaalan sairaalakiinteistö 
 

- suunnitellaan Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä yhdessä Harjavallan kaupungin 
kanssa 
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Rauman sairaalakiinteistö 
 

- sairaanhoitopiirin ja Rauman kaupungin kesken valmistellaan yhteistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, jonka tehtävänä on omistaa Rauman aluesairaalan tontti ja siellä olevat 
rakennukset ja toteuttaa rakennusten mahdolliset peruskorjaukset ym. hankkeet ja 
vuokrata tiloja omistajien ja muiden toimijoiden mahdolliseen käyttöön 
 

- vaihtoehtoisesti sairaanhoitopiiri myy kiinteistön Rauman kaupungille. 
 
Sairaanhoitopiiri on toteuttanut sairaanhoidon (somatiikka ja psykiatria) potilashallinnon tie-
tojärjestelmän uusintaa ns. Effica -järjestelmälle vaiheittain vuodesta 2011 lähtien 
 

- sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön vaiheittain Effica potilastietojärjestelmän vuodesta 
2011 lähtien (osittain omistamansa) Medbit Oy:n avulla  

 
- Satakunnan alueen terveydenhuollon toimijoiden liittyminen ns. Kanta -palveluihin 

1.9.2014 mennessä (sähköinen potilaskertomus, sähköinen lääkemääräys ja poti-
laan omien tietojen katselu) toteutetaan koordinoidusti Medbit Oy:n avulla 

 
- toteutetaan 2015 mennessä Satakunnan alueella sairaanhoitopiirin ja perustervey-

denhuollon sekä sosiaalitoimen yhteinen potilastietojärjestelmäkantainen tiedonhal-
lintaratkaisu 

 
- selvitetään ja tehdään ratkaisut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ”Sapan” ja Sa-

takunnan sairaanhoitopiirin ”SataDiag” -liikelaitoksen sekä Vaasan sairaanhoitopii-
rin vastaavien osien / kokonaisuuksien mahdollisesta yhdistämisestä  

 
- selvitetään ja tehdään ratkaisut ulkoisen laskennan (kirjanpito) ja laskutuksen yh-

teistyö- ja työnjakomahdollisuuksista Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin 
kanssa; vaihtoehtoina myös omana toimintana jatkaminen ja mahdolliset muut ul-
koistusvaihtoehdot. 

 

1.5 Alueellinen palvelurakenneuudistus / terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erikoissairaan-
hoidon järjestämissopimus 

 
1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 
 
Jäsenkuntien toimesta valmistellaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka val-
misteluun sairaanhoitopiiri osallistuu. Suunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin yhtymä-
valtuustossa kesäkuussa 2013. 
 
Sairaanhoitopiirin puolelta suunnitelmaan esitettäviä seikkoja ovat erityisesti seuraavat: 
 

- ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyissä 1.1.2013 lukien otetaan huomioon 
terveydenhuoltolain mukainen ensihoitopalveluiden keskitetty järjestäminen, joka to-
teutetaan yhtymävaltuuston käsittelemän palvelusuunnitelman ja palvelutasopää-
töksen mukaisesti 

 
- lääkinnällisen kuntoutuksen alueelliset apuvälinepalvelut toteutetaan sairaanhoito-

piirin tehtävänä, konservatiivisen toimialueen apuvälinekeskuksen toimintana ja jä-
senkuntien hyväksymien sopimusten mukaisilla periaatteilla, lääkinnällisen kuntou-
tuksen ja apuvälinetoiminnan toteuttamisessa on otettu käyttöön oman toiminnan li-
säksi palveluseteli 1.1.2012 lukien 

 
- sairaanhoitopiiri toteuttaa erikoislääkäripalveluja eri sopimuksilla perustasolle kon-

sultaatioiden ja erityisesti etälääketieteen ratkaisujen muodossa 
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- ns. kiireettömän hoidon kirurgisten alueellisten kriteerien toteuttamista varmistetaan; 
Porin kaupungin kirurginen toiminta, joka edellyttää potilaan leikkauksen jälkeistä 
vuodeosastohoitoa, siirtyy 1.1.2013 alkaen sairaanhoitopiirin toiminnaksi  
 

Sairaanhoitopiiri on toteuttanut sairaanhoidon (somatiikka ja psykiatria) potilashallinnon tie-
tojärjestelmän uusintaa ns. Effica -järjestelmälle vaiheittain vuodesta 2011 lähtien 
 

- aluetietojärjestelmän käyttö (ns. Fiale) sairaanhoitopiirissä päättyy 1.4.2013 lukien 
 

- sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön vaiheittain Effica potilastietojärjestelmän vuodesta 
2011 lähtien (osittain omistamansa) Medbit Oy:n avulla  

 
- Satakunnan alueen terveydenhuollon toimijoiden liittyminen ns. Kanta -palveluihin 

1.9.2014 mennessä (sähköinen potilaskertomus, sähköinen lääkemääräys ja poti-
laan omien tietojen katselu) toteutetaan koordinoidusti Medbit Oy:n avulla 

 
- toteutetaan 2015 mennessä Satakunnan alueella sairaanhoitopiirin ja perustervey-

denhuollon sekä sosiaalitoimen yhteinen potilastietojärjestelmäkantainen tiedonhal-
lintaratkaisu 

 
- järjestetään alueellista ja maksullista terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulu-

tusta mahdollisuuksien mukaan myös yhteistoiminnassa Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiirin kanssa 

 
- sairaanhoitopiirin liikelaitos toteuttaa sairaanhoidollisia palveluita sosiaali- ja terve-

ystoimille: 
 

- laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2013 men-
nessä 

- kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2013 men-
nessä 

- apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2013 men-
nessä 

 
2. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä Vaasan sai-
raanhoitopiirin) kesken valmistellaan terveydenhuoltolain tarkoittama erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimus, joka käsitellään Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa ke-
sällä 2013. 
 
Keskeisiä toiminnallisia seikkoja siinä ovat Satakunnan keskussairaalan asema Satakun-
nassa päivystys- ja opetussairaalana myös tulevaisuudessa ja yhteistoiminta Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä Vaasan sairaanhoitopii-
rin) kesken mm. ensihoitopalveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa Länsirannikon mil-
joonapiirialueella. 
 

1.6 Kuntainfo ja jäsenkuntien lausunnot 

 
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa val-
misteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toi-
minnan kehittämiseksi.”  
 
Suunnitelma ja talousarvioluonnon on valmisteltu kevään 2012 kumppanuussopimusneu-
votteluissa esitetyn mukaisesti. 
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Jäsenkuntien kunnallisjohtoa on kuultu vuoden 2013 talousarvioehdotuksesta 24.8.2012 ja 
ns. kuntainfo pidetään 18.9.2012.  
 
Tahto-osaneuvotteluiden mukaisesti sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot sai-
raanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2013 – 2015 ja vuoden 2013 ta-
lousarviosta 30.9.2012 mennessä.  
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1.7 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2013 - 

 
 

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

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

Työsuojelujaosto
- työhyvinvointipäällikkö
- työsuojeluvaltuutetut (3)

Sosiaali-
palvelujen 

johtaja 
Huollon johtaja Liikelaitoksen 

johtaja

Konservatiivisen 
hoidon toimialue

Psykiatrisen 
hoidon 

Sosiaali-
palvelujen 
toimialue

Huoltokeskus Liikelaitos

JOHTOKUNTA
- jäsenet (5)

Tarkastuslautakunta
- jäsenet (4)
- reviisori

Tilintarkastaja

Johtajisto:
- johtoryhmän jäsenet
- toimialueiden johtajat, toimialueylihoitajat,

liikelaitoksen johtaja 
- yhteistyötoimikunnan nimeämät 

henkilökunnan edustajat (2)

TASEYKSIKKÖ
VASTUU-
ALUEET

- Antinkartanon 
kuntoutus-
keskus

- Asumispalvelut
- Asiantuntija-

palvelut
- Työhön-

kuntoutus

VASTUU-
ALUEET

- Huoltokeskuk-
sen hallinto

- Ruokapalve-
lukeskus

- Siivouskeskus
- Tekninen 

keskus

TASEYKSIKKÖ
- Logistiikka-

keskus

VASTUU-
ALUEET

- Infektioyksikkö
- Kliininen  

fysiologia ja
isotooppi-
lääketiede

- Kliininen 
neuro-
fysiologia

- Kuvantaminen
- Laboratorio
- Lääkehuolto
- Patologia

VASTUU-
ALUEET

- Apuväline-
keskus

- Fysiatria ja 
kuntoutus

- Ihotaudit
- Keuhko 

sairaudet
- Lastentaudit
- Neurologia
- Sisätaudit
- Syöpätaudit

VASTUUALUE

Päivystys ja 
ensihoito-
palvelut

Sisäinen tarkastaja

Erityishuoltoneuvosto

Johtoryhmä:
- sairaanhoitopiirin johtaja
- johtajaylilääkäri
- hallintoylihoitaja
- toimialuejohtajat
- sosiaalipalvelujen johtaja
- huollon johtaja
- liikelaitoksen johtaja
- talousjohtaja
- henkilökunnan edustaja
- hallintopäällikkö (sihteeri)

Tytäryhtiöt ja
osakkuusyhtiöt

Psykiatrisen 
hoidon 

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
- Välinehuolto

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

Operatiivisen 
hoidon 

toimialue

Ensihoidon ja 
päivystyksen 

toimialue

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

YHTYMÄVALTUUSTO
- valtuutetut (47)

YHTYMÄHALLITUS
- jäsenet (9)

Sairaanhoitopiirin 
johtaja

Yhtymähallinto

VASTUUALUEET

- Keskustoimisto
- Henkilöstö- ja 

laskentakeskus

Terveydenhuollon 
tietohallinnon 
neuvottelukunta
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2 TALOUSARVIO 2013 

2.1 Ohjeet ja sitovuus 

 
Talousarvion laadintaprosessia koskevat yleiset ohjeet sisältyvät sairaanhoitopiirin ”Hyvä 
johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2009 
lukien”-ohjeeseen (yhtymähallitus hyväksynyt/sairaanhoitopiirin johtaja tarkistanut 
16.1.2009).  
 
Tämän suunnittelukauden toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelupro-
sessi ja ohjeet on käsitelty ja hyväksytty yhtymähallituksessa 23.4.2012. 

2.1.1 Suunnitteluohje 

 
Talousarvioehdotus 2013 

 
Yhtymävaltuusto antoi 14.11.2011 vuoden 2013 talousarviovalmistelulle seuraavan ohjeen: 
 
”Yhtymävaltuusto päättää todeta ohjeenaan yhtymähallitukselle vuoden 2013 talousarvion 
valmistelemiseksi, että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvion laadinnassa tulee tavoi-
tella toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta niin, että vain välttämättömät lain-säädännöstä 
johtuvat ja jäsenkuntien hyväksymät palvelutarpeiden muutokset esitetään resursoitavaksi 
lisäresursseilla”  
 
Ohjeet 
 
Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toi-
mintatuotot tuli käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. 
 
Toimintakuluihin tuli sisällyttää vain vakituisen ja muun välttämättömän henkilöstön palkka-
usmäärärahat. 
 
Talousarvioehdotuksessa tuli tavoitella erityisesti pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä rat-
kaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaa-
litoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaami-
seksi.  
 
Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja 
sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon 
tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tuli asettaa tärkeysjärjestykseen ja 
niihin piti liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista. 

 
Raami: 
Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito 
ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutet-
tuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. 
 
Ehdotus: 
Em. toteutuu, mutta talousarvioehdotus on alijäämäinen n. 2,3 Me / n. 1 % -yksikkö 
jäsenkuntalaskutuksesta. 
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Raami: 
Tavoitteena on laatia vuoden 2013 talousarvio siten, että jäsenkuntien sairaanhoitopiirin 
oman tuotannon (erikoissairaanhoito ilman erityistason ostopalveluja ja sosiaalipalvelut) 
palvelumaksujen kasvutavoite on bruttona enintään +6,6 % verrattuna talousarvioon 2012. 
Bruttokasvu pitää sisällään ensihoidon palvelutasopäätöksen aiheuttamat kustannukset, 
Huittisten asuntolan perustamisen (sosiaalipalvelut) sekä poistosuunnitelman tarkistamisen 
aiheuttamat kustannukset.  
 
Ehdotus: 
Ehdotus ei sisällä poistosuunnitelman tarkistusta ja talousarvioehdotus on kasvul-
taan bruttona 6,3 %. 
 
Ilman ensihoitopalveluja ja Huittisten asuntolan kustannuksia kasvu on 3,3 %. 
 
 
Raami: 
Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvutavoite ilman uusia toimintoja on enintään +4,0 
% verrattuna talousarvioon 2012. 
 
Ehdotus: 
Talousarvioehdotuksen em. kasvu on 4,3 %. 
 

 
Raami: 
Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilikauden tulostavoite on +0,1 Me. 
 
Ehdotus: 
Talousarvioehdotus on n. 2,3 Me alijäämäinen. 
 
 
Raami: 
Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. 
 
Ehdotus: 
Talousarvioehdotus on laadittu ohjeen mukaan. 
 
 
Raami: 
Vuosien 2013 - 2015 aikana tarvitaan lainaa Lasten- ja naistentalo -hankkeen rahoittami-
seen. 
 
Ehdotus: 
Vuosina 2013 - 2014 otettavista lainoista jäsenkunnilta ei peritä em. vuosina lyhen-
nysosuuksia. 
 
 
 

2.1.2 Käyttötalouden määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet 

 
Menot  
 
Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin perus-
miehityksen osalta niin, että laskelma tehtiin todellisen tilanteen 1.4.2012 mukaisesti. Hen-
kilöstöbudjettiin on otettu mukaan vakituiset ja ehdotettavat uudet vakanssit sekä määräai-
kaiset työntekijät.  
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Palkkabudjetin määrärahojen arvioidaan nousevan voimassa olevien virka- ja työehto-
sopimusten vaikutuksesta vuosi- ja kuntayhtymätasolla n. + 2,3 % verrattuna vuoden 2012 
talousarvion mukaiseen palkkatasoon. Korotus sisältää ainoastaan nykyisten ja ennakoitu-
jen sopimusten mukaiset yleis- ja järjestelyeräkorotukset.  
 
Ammattiryhmittäin korotusten vaikutus palkkasummaan on nämä: 
 

- lääkärit   + 2,3 % 
- sairaanhoitajat ja vastaavat   + 2,3 % 
- laitoshuoltajat   + 2,3 % 
- toimistohenkilöstö   + 2,3 % 
- perushoitajat, lääke- ja välinehuolto + 2,3 % 
- yhtymähallinto, tietopalvelut, ruokapalvelut + 2,3 % 
- materiaali-, tekn. ja kiint.- ja siivouspalvelut + 2,3 % 

 
Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 28,8 %:n mukaan (vuonna 2012 28,6 %, sis. 
varhemaksun). 
 
Sosiaalipalvelujen taseyksikön henkilösivukuluja laskettaessa on otettu huomioon erityis-
huoltopiirin jäsenkunnille siirtyneet eläkemaksut, jotka pienentävät taseyksikön henkilösivu-
kuluprosenttia.  
 
Henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus on suuruudeltaan 
vähintään 0,6 % (osallistumismaksut, matkat ja majoitus) toimialueen/liikelaitoksen palkka- 
ja henkilösivukuluista. 
 
Sairaanhoitopiirin Varhe –maksuihin varatusta määrärahasta osoitetaan 100 000 euroa 
käytettäväksi osatyökykyisten työntekijöiden työkokeilujen rahoittamiseen. Osatyö-
kykyisten uudelleensijoittamisella tavoitellaan Varhe –maksujen systemaattista pienentä-
mistä. 
 
Tarvikemäärärahat on budjetoitu niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet 
ovat käyneet tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. yksiköt ovat 
sopineet talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden keskinäisen 
suhteen.  
 
Lääkehankinnat on käyty läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki budjetoi ul-
koiset lääkehankinnat, ja sopii toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä koh-
distamisesta talousarviota varten.  
 
Vaativan erityistason ostopalveluihin on varattu 28,5 Me (tilinpäätös 2011 29,6 Me ja ta-
lousarvio 2012 25,5 Me).  
 
Palvelujen määrärahat piiritasolla ovat muutoin vuoden 2012 tasoa. 
 
Tuotot  
 
Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan tuloksen 
mukaisesti. 
 
Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. 
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2.1.3 Palveluhinnasto 

 
1. Yleiset periaatteet 
 
Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen 
suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksik-
köön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheuttamispe-
riaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 
 
2. Vuoden 2013 palveluhinnoittelu 
 
Sairaanhoidon palveluhinnoittelussa ja vuoden 2013 palveluhinnastossa otetaan huomioon 
suunniteltu alijäämä. 
 
Ulkoinen hinnoittelu 
 
Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Konservatiivi-
sen ja operatiivisen toimialueen vuodeosastohoidon ja operatiivisen toimialueen päiväkirur-
gian laskutuksen perusteena on NordDrg-ryhmien mukainen tuotteistus.  
 
Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kustan-
nukset. 
 
Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 
10.12.2012. 
 
Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset 
 
Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousarvioi-
hin. 
 
Vuonna 2013 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialuei-
den ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2011 tilin-
päätöksen sekä vuoden 2013 talousarvion perusteella. 
 
Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään ta-
lousarvion suuruiset. 
 
Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2012 
mennessä tuotekohtaiset sisäiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja tai liike-
laitoksen johtaja. 
 
Kalenterivuoden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset sisäiseen hinnastoon tulee tehdä 
ao. toimialueen johtajan tai liikelaitoksen johtajan päätöksellä. Em. päätösvalta ei koske ta-
kautuvasti voimaan astuvia hinnanmuutoksia tai palautuksia/hyvityksiä, joista päättää yh-
tymähallitus. 
 
Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan 
tutkimuspalvelut. 
 
Ostopalvelut 
 
Ostopalveluina potilaille hankitut erikoissairaanhoidon ostopalvelut laskutetaan jäsen-
kunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan.  
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Ostopalveluina sairaanhoitopiirin lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason osto-
palvelut esim. Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palvelun-
tuottajien veloittamalla hinnalla (ns.läpilaskutuksena). 
 
Erityistason ostopalvelut budjetoidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannus-
paikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti.  
 
Näistä ostoista toimialueella on raportointivelvoite johtajaylilääkärille neljä kertaa / vuosi. 
Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkäril-
le. 
 
Palveluseteli 
 
Sairaanhoitopiirissä on otettu kokeiluna käyttöön palvelusetelit fysioterapia-, toimintatera-
pia- ja apuvälinepalvelujen ostossa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi 
vuonna 2012. Palvelusetelikäytäntöä jatketaan vuonna 2013. 
 
Erityisvelvoitteet 
 
Erityisvelvoitemaksuosuus on á 38,67 euroa/asukas (11,58 euroa/asukas ta 2012). Erityis-
velvoitemaksu sisältää vuonna 2013 uutena toimintona ensihoitopalvelut. Erityisvelvoite-
maksulla katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia: 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: 
 
Sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan järjestettävä ja rahoitettava 
toiminta tulee 1.1.2013 lukien rahoitettavaksi kapitaatiomaksulla (erityisvelvoite). Maksun 
suuruus on arvion mukaan vuositasolla n. 5,8 Me (á 25,79 euroa/asukas). 
 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 153.400 euroa 
- potilassiirtokuljetukset 124.000 euroa (ta 2012 91 000 euroa )  

 
Konservatiivisen hoidon toimialue:  
 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 71.800 euroa 
- erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus (50 % kustannuksista) 192.000 

euroa (ta 2012  201 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 320.000 euroa (ta 2012 289 000 euroa) 

 
Operatiivisen hoidon toimialue: 
 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 765.700 euroa 
- kuntoutusohjaus 95.000 euroa (ta 2012 60 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 233.000 euroa (ta 2012 204 600 euroa) 

 
Psykiatrisen hoidon toimialue: 
 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 9.100 euroa 
- potilassiirtokuljetukset 43.000 euroa (ta 2012 50 000 euroa) 

 
Yhtymähallinto: 
 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu siirtynyt toimialueille (ta 2012  700 000 eu-
roa) 

- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta 60 000 euroa (ta 2012 40 
000 euroa) 

- varaus Varsinais-Suomen perusterveydenhuollon yksikön kuluihin 172.700 euroa 
(ta 2012 94 300 euroa) 
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- yleislääketieteen professuuri ja yleislääketieteen opetus 175 000 (ta 2012 100 600 
euroa) 

 
 
Liikelaitos:  
 

- ruumiinavaukset 217.000 euroa (ta 2012 217 000 euroa) 
- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 250.000 euroa (ta 2012 250 500 euroa) 
- laadunvarmennus 30.000 euroa (ta 2012 30 000 euroa) 

 
Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion 2013 mukaisena kuu-
kausittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan jäsen-
kunnilta tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mu-
kaisessa suhteessa. 
 
Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2013 talousarviossa yhteensä 
8 712 400 euroa, joka sisältää sairaanhoitopiirissä ensihoidon palvelutasopäätöksen mu-
kaan järjestettävän ja rahoitettavan toiminnan (noin 5,8 Me).  
 
Kalliin hoidon tasausmenettely 
 
Vuonna 2013 kalliin hoidon tasausmenettely toteutetaan yhtymävaltuuston päätöksen mu-
kaisesti:  
”Asukaslukuun perustuva tasaus suoritetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. 
Jos jäsenkunnalta jäljempänä olevien periaatteiden mukaisesti perittävät kalliit hoidot ylittä-
vät asukasluvun mukaisesti lasketun osuuden, saa jäsenkunta ylitystä vastaavan hyvityk-
sen. Jos kalliit hoidot jäävät alle asukasluvun mukaisen osuuden, peritään alituksen määrä 
jäsenkunnalta kuntien keskinäistä tasausta varten.” 
 
”Jäsenkuntien keskinäiseen tasaukseen menevät potilaalle kalenterivuoden aikana annet-
tujen hoitojen yli 50.000 euroa ylittävät kustannukset. Jäsenkunnan omavastuuosuus on 
kolmekymmentä (30) prosenttia 50.000 euroa ylittävältä osalta.” 
 

2.1.4 Investointien poistot ja rahoitus 

 
Yleistä 
 
Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestoin-
teihin.  
 
Poistosuunnitelma 
 
Kuntaliitto on antanut suosituksen poistoaikojen toteuttamisesta lyhyiden poistoaikojen mu-
kaan, mikäli hyödykekohtaisesti ei ole perusteltua syytä tästä poiketa. 
 
Suositus:    Sairaanhoitopiirin poistosuunnitelma: 
 
Aineettomat oikeudet: 0 vuotta;  Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 5 vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot: 0 vuotta;  Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 3-5 vuotta 
Hallinto ja laitosrak. suositus: 20-50 v  Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 30 v 
Talousrakennukset suositus: 10-20 v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 15 v 
Vapaa-ajanrakennukset: 20-30 v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 30 v 
 
Talousarvioehdotus 2013 ei sisällä em. poikkeamien tarkistuksia. Vuodesta 2013 lukien to-
teuttavien hankkeiden poistosuunnitelmat vahvistetaan hankekohtaisesti. 
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Sairaanhoitopiirin vuoteen 2018 asti ulottuvan inventointisuunnitelman mukaan ollaan li-
säksi luopumassa Satalinnan sairaalan sekä Rauman aluesairaalan ja Harjavallan sairaa-
lan kiinteistöjen omistuksista, joten niiden peruskorjaamisvelkaan ei tarvita yli nykyisen 
poistotason varautua. 
 
 
Investointien rahoitus 
 
Investoinnit rahoitetaan poistoilla ja pitkäaikaisilla (15–30 v) lainoilla. 
 

2.1.5 Peruspääoman korko 

 
Peruspääoman koron määräksi arvioidaan vuodelle 2013 1,3 % (arvio 2 % vuonna 2012 ja 
toteuma 2,1 % vuonna 2011). 
 

2.1.6 Tilivelvolliset 

 
Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaan-
hoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2013 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 voimassa 
olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukai-
sesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella alaisten-
sa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen tekemistään päätöksistä 
sijaisuusaikana. 
 

2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 
Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan yhtymävaltuustolle päätettäväksi esitettä-
vät sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 
 
Kohdat 2.2. ja 3.4. ovat vain seurattavia ja yhtymävaltuustolle myös raportoitavia tavoitteita. 
 
Kukin toimialue määrittelee lisäksi omat tarvittavat esim. toiminnalliset, laadulliset ja talou-
delliset tavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuuyksikkötasolle. Tavoittei-
den yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. 
 
Nämä esitellään piirin johtoryhmässä erikseen. 
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1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 
1.1. Ensihoitopalvelut 

 
Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

Palvelut järjestetään ja 
tuotetaan huomioiden 
lakisääteinen palvelu-
tuotantovelvoite ja 
potilaiden ja asiakkai-
den laatutarpeet 

Päivystyksen ja ensi-
hoidon toimialue: 
 
Ensihoitopalveluiden 
saatavuus 

 
 
 
 
31.12.2015 mennessä 
 

 
 
 
1.1. – 30.6.2013 
1.1. - 31.12.2013 
 

 
 

Riski-
luokka 
 

Tehtä-
vien 
luku-
määrä 
 

A / B  
Vähintään hä-
täensiapuun 
pystyvä yksikkö 

C 
Ambu-
lanssi 
 

D  
Ambu-
lanssi 
 

A / B 
Hoito-
tasoinen yk-
sikkö 

8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 
1  90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 
2  90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 
3  70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 
4  40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 
5       
Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoit-
tamiseen. 
 
A-luokan tehtävä: 
Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen 
perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välit-
tömästi uhattuna 
B-luokan tehtävä: 
Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan pe-
ruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. 
C-luokan tehtävä: 
Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväk-
si, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. 
D-luokan tehtävä: 
Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, 
mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 
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1.2. Kiireettömän hoidon ns. hoitotakuupalvelut 
 

Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

Palvelut järjestetään ja 
tuotetaan huomioiden 
lakisääteinen palvelu-
tuotantovelvoite ja po-
tilaiden ja asiakkaiden 
laatutarpeet 

Sairaanhoidolliset toimialu-
eet (ensihoito ja päivystys, 
konservatiivinen, operatiivi-
nen ja psykiatrinen) 
 
Lähetteiden käsittely 
 
 
Sairaanhoidolliset toimialu-
eet ja liikelaitos 
 
 
Ns. leikkaushoitotakuupoti-
laiden hoitotoimenpiteet 
 
 
Psykiatrisen hoidon toimi-
alue 
 
 
 
 
Sosiaalipalveluiden toimi-
alue 

 
 
 
 
 
Erikoisalat käsittelevät lähet-
teet 3 viikon kuluessa 
 
Ns. polikliininen hoitotakuu 
toteutuu 3 kk:n kuluessa 
 
 
Toimenpiteet toteutetaan 6 
kuukauden kuluessa 
 
 
Lasten ja nuorten (alle 23 -
vuotiaiden) henkilöiden psy-
kiatrian palvelujen ns. hoito-
takuu toteutuu 3 kk:n kulues-
sa 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset ovat tavoitetasolla ≥ 
3.5 (skaalaus 1 - 5) 

 
 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
 
 
31.12.2013 

 
 

1.3. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet 
 

Liikelaitos 
 
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. - 31.12.2013 
 

Alueellinen palvelutuo-
tanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2013 men-
nessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle  31.12.2013 men-
nessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoitopii-
rin alueella on alueellistettu liike-
laitokselle 31.12.2013 mennes-
sä 

31.12.2013 
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2. PROSESSIEN SUJUVUUS 

 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

1. Sairaanhoitopiirin palve-
lutuotanto on vaikuttavaa ja 
tuottavaa 
 
 
 
 

Operatiivisen ja 
konservatiivisen 
hoidon toimialuei-
den tuottavuus 

Kirurgian ja sisätautien eri-
koisalojen tuottavuus on Sta-
kesin vuotuisessa bench-
marking selvityksessä pa-
rempi kuin Suomen sairaan-
hoitopiirien ko. erikoisalojen 
keskiarvotuottavuus. 
 

Ajalta: 
1.1.-31.12.2012 

2. Erikoissairaanhoito on 
osa kuntien järjestämää, 
hyvin toimivaa palvelukoko-
naisuutta 

Sairaanhoidolliset 
toimialueet ja liike-
laitos tuottavat 
potilaiden hoito-
tiedot 
 

Potilaan hoitotiedot (polikli-
nikka- ja vuodeosastohoito 
sekä tutkimustiedot), ovat 
sähköisinä 5 vrk:n kuluessa 
hoidon päättymisestä 

1.1.-31.12.2013 

 
 
 

3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 
 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Toimialueet ja liikelaitos: 
 
1. Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään työn 
vaativuutta vastaavaksi 
 
2. Henkilötyövuosien ja 
työpanoksen tuloksellinen 
käyttö 
  
3. Sairauspoissaoloja vä-
hennetään erityisesti joh-
tamista kehittämällä 
 
 
4. Henkilöstön osaamista 
kehitetään työn vaativuutta 
vastaavaksi 

 
 
Kehityskeskustelut käydään ≥ 60 %:sti (vakituinen 
ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö)  
 
 
Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat edellis-
tä vuotta pienempinä 
 
 
Sairauspoissaolopäivien määrä vähenee sairaus-
poissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna edelli-
seen vuoteen verrattuna; (erikseen 1 - 3 päivää ja 
tätä pidemmät sairauspoissaolot) 
 
Lakisääteistä täydennyskoulutusta toteutetaan ja 
sen toteutumista seurataan toteutuneina koulutus-
päivinä henkilöstö/ammattiryhmittäin verrattuna 
edelliseen vuoteen: 
 

- lääkärit ja hammaslääkärit 
- sosiaalityöntekijät 
- muu korkeasti koulutettu sosiaali- ja tervey-

denhuollon henkilöstö (mm. psykologit ja 
kemistit) 

- sosiaali- ja terveydenhuollon amk- ja opisto-
tasoisen tutkinnon suorittanut henkilöstö 

- sosiaali- ja terveydenhuollon perus- tai kou-
luasteen suorittanut henkilöstö ja 

- muu henkilöstö 

 
 
1.1. - 31.12.2013 
 
 
 
1.1. - 31.12.2013 
 
 
 
1.1. - 31.12.2013 
 
 
 
 
1.1. -31.12.2013 
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4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN 

 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

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

 
 
Kehittämishankkeiden toteutus 
ja hyödyntäminen käytännössä 

 
 
Valmistuneiden 
projektien käyt-
töönottoa ja hyö-
tyjä kuvaavat 
raportit 

 
 
1.1. - 31.12.2013 

 
 

5. TALOUS 
 

Tavoitteet Mittarit: 
 
 

Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

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

Sairaanhoitopiiri (ja toimialueet, 
huoltokeskus ja yhtymähallinto) 
 
Käyttötalouden sitova menomäärä-
raha 
 
 
 
Investointitalouden sitova meno-
määräraha; sairaanhoito ja sosiaali-
palvelut yhteensä 

 
 
 
Määräraha riittää 
 
 
 
 
Määräraha riittää 

 
 
 
kuukausittain,  
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 
31.12.2013 
 
31.12.2013 

Sairaanhoitopiiri  
 
Tilikauden tulos 

 
 
Enintään 
- 2,3 Me 

31.12.2013 

 Nettobudjetoidut yksiköt; 
 
Tutkimus- ja kehittäminen 
Hankintapalvelut 
Apuvälinekeskus 
Välinehuolto 
Perusterveydenhuollon päivystys 
Ensihoito 
 

 
Omarahoitus-
osuus riittää 
 
Tilikauden tulos 
 ± 0 euroa 

31.12.2013 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  
”SataDiag” 
 
 
Liikelaitoksen investoinnit 

Liikelaitoksen 
tilikauden tulos on 
≥0,1 Me  
 
Määräraha riittää 
 
Liikelaitos mak-
saa kuntayhty-
män siihen sijoit-
tamalle perus-
pääomalle 5 %:n 
mukaisen koron. 

 
31.12.2013 
 
 
31.12.2013 
 
31.12.2013 
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2.3 Talousarvion sitovuustasot 

 
1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden 
 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on  
 

- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos 
 

- käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelai-
toksen, taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen 
yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, perusterveydenhuollon päivystys, ensi-
hoito ja hankintapalvelut) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liike-
laitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. 
Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta 
otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoi-
tuskulut. 

 
- investointimäärärahan 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 sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Toimi-
alueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä ja nettobudjetoitu-
jen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, perusterveydenhuollon päivystys, 
ensihoito ja hankintapalvelut) menomäärärahaosuutta. 

 
Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova 
menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta 
saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia 
ulkoisia tuottoja vastaavasti. 
 
Apuvälinekeskus, välinehuolto, perusterveydenhuollon päivystys, ensihoito ja hankintapal-
velut ovat nettobudjetoituja yksiköitä, joiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on  
 

- tilikauden tulos 
 
Sosiaalipalvelujen ja logistiikkakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen 
nähden on 
 

- taseyksikön tilikauden tulos. 
 
3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 
 

- liikelaitoksen tilikauden tulos 
- investointimäärärahan riittävyys 

 
Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja netto-
budjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, perusterveydenhuollon päivystys, 
ensihoito ja hankintapalvelut) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen 
salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiak-
kaille 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 2012 TA 2013
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) 100 000 -2 300 000
Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitok-
selta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 243 698 355 256 559 176
Investoinnit 7 320 000 13 950 000

Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2012 TA 2012
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 11 734 204 12 179 606
    Ulkoiset toimintakulut 10 541 100 15 890 600
        Perusterveydenhuollon päivystys -4 028 700 -3 996 300
        Ensihoitopalvelut -300 000 -5 801 200
     Ostot liikelaitokselta 5 015 787 5 495 363
     Ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä 506 017 591 143
Konservatiivisen hoidon toimialue 76 269 184 82 696 639
    Ulkoiset toimintakulut 55 574 400 60 916 400
        Apuvälinetoiminnan taseyksikkö -3 187 900 -3 196 900
        Muut vastuualueet 52 386 500 57 719 500
     Ostot liikelaitokselta 19 142 502 19 994 869
     Ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä 4 740 182 4 982 270
Operatiivisen hoidon toimialue 65 679 788 70 658 704
    Ulkoiset toimintakulut 50 805 300 54 948 000
        Välinehuollon taseyksikkö -2 497 800 -2 566 500
        Muut vastuualueet 48 307 500 52 381 500
     Ostot liikelaitokselta 9 584 677 9 977 859
     Ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä 7 787 611 8 299 345
Psykiatrisen hoidon  toimialue                       32 283 670 31 940 818
    Ulkoiset toimintakulut 31 564 800 31 179 400
     Ostot liikelaitokselta 468 870 418 238
     Ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä 250 000 343 180
Huoltokeskus 43 597 692 46 103 867
    Ulkoiset toimintakulut 56 163 200 58 644 500
        Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -13 270 100 -13 411 500
        Muut vastuualueet 42 893 100 45 233 000
     Ostot liikelaitokselta 3 706 4 407
     Ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä 700 886 866 460
Yhtymähallinto 12 079 417 11 623 742
    Ulkoiset toimintakulut 13 792 700 13 856 000
       Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -2 045 000 -2 519 000
     Ostot liikelaitokselta 192 950 128 265
     Ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä 138 767 158 477
Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta,   
logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 241 643 955 255 203 376
Korko- ja rahoituskulut 2 054 400 1 355 800
Käyttötalouden määrärahat yhteensä 243 698 355 256 559 176

  josta ostot liikelaitokselta yhteensä 34 408 492 36 019 001
  josta ostot logistiikka- ja hankintayksiköiltä yhteensä 14 123 463 15 240 875

Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2012 TA 2013
Tase- ja nettoyksiköt
Perusterveydenhuollon päivystys (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0
Ensihoito (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0
Apuvälineyksikkö (konservatiisen hoidon toimialue) 0 0
Välinehuolto (operatiivisen hoidon toimialue) 0 0
Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 0
Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 0
Liikelaitos SataDiag 100 000 100 000

Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2012 TA 2013
100 000 100 000  
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2.4 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet 

2.4.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 

 
Toimialuejohtaja Eija Vaula 13.8.2012: 
 
Päivystys- ja päivystysosastotoiminnan osalta jatketaan kehitystyötä toimintojen paranta-
miseksi ja tehostamiseksi. Henkilöstön työvuorosuunnittelussa huomioidaan vielä nykyistä-
kin enemmän palvelujen kysyntä. Tavoitteena on edelleen saada päivystysalueelle vakitui-
sia virkalääkäreitä nykyistä enemmän. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus aloittaa akuuttilää-
ketieteen erikoislääkärikoulutus, mikäli valmisteilla oleva lainsäädäntö sen mahdollistaa.  
 
Vuoden 2013 alusta ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain mukai-
sesti sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin valtuusto teki kesäkuussa 2012 palvelu-
tasopäätöksen vuosille 2013 - 2015. Palvelu tuotetaan monituottajamallin mukaisesti.  
 
Ensihoitolääkäripäivystys hoidetaan sairaanhoitopiirin toimesta yöaikaa lukuun ottamatta, 
yöaikana palvelun tuottaa Turusta käsin operoiva FinnHEMS 20.  
 
Terveydenhuoltolain mukainen kenttäjohtamistoiminta alkaa v. 2013 siten, että työvuorossa 
on ympäri vuorokauden yksi kenttäjohtaja, tähän toimintaan tarvitaan 6 virkaa.  
 
Ambulanssitoiminnan osalta sairaanhoitopiiriin perustetaan vuosien 2013 - 2015 aikana 4 
vaativan hoitotason yksikköä, joissa molemmat työntekijät ovat sairaanhoitajia (ensihoitaja 
AMK tai 30 opintopisteen lisäkoulutus). Vaativan hoitotason yksiköt toimivat terveydenhuol-
lon päivystyspisteistä käsin työskennellen hälytysten väliaikoina päivystyksessä. V. 2013 
alusta perustetaan vaativan hoitotason yksikkö Satakunnan keskussairaalan yhteispäivys-
tyksen yhteyteen, tarvittava henkilöstöresurssi on 10 sairaanhoitajaa. Samanaikaisesti 
Huittisten terveyskeskuspäivystyksen yhteydessä aloittaa toimintansa yksityisen palvelun-
tuottajan vaativan hoitotason yksikkö. V. 2014 ja 2015 toimintansa aloittavat sairaanhoito-
piirin vaativan hoitotason yksiköt Kankaanpäässä ja Raumalla. Muun ambulanssitoiminnan 
osalta laaditaan yhteistoimintasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa ja yksityisten 
palveluntuottajien nykyiset ambulanssisopimukset siirretään sairaanhoitopiirille.  
 
Palvelutasopäätöksen mukaisesti ensivastesopimukset siirtyvät sairaanhoitopiirille myös v. 
2013.  
 
V. 2013 on tavoitteena aloittaa myös kiireettömien ennalta suunniteltujen ambulanssilla ta-
pahtuvien kuljetusten logistisointi keskitetysti sairaanhoitopiirin organisoimana.  
 
Suoritteita arvioidaan kertyvän erikoissairaanhoidon päivystyksestä n. 25 000 ja peruster-
veydenhuollon päivystyksestä n. 30 000 lääkäri- ja 5 000 hoitajakäyntiä. Päivystysosaston 
hoitopäivien (sisältää selviämishoitoyksikön) arvioitu hoitopäivämäärä on 6 000.  
 
Toimintakulut toimialueella arvioidaan v. 2013 olevan n. 16 Me, kuluista 5,8 Me kohdistuu 
ensihoitopalveluun. Ensihoitopalvelun kustannukset kunnilta peritään palvelu-
tasopäätöksen mukaisesti kapitaatiopohjaisesti. 
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2.4.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 

 
Toimialuejohtaja Jouko Remes 13.8.2012: 
 
Polikliininen toiminta on jatkuvasti kasvanut, ja näyttää edelleen vilkastuvan Rauman alue-
sairaalan ratkaisusta huolimatta erityisesti apuvälinetoiminnassa, sekä fysiatrian, lastentau-
tien, sisätautien ja syöpätautien vastuu-alueilla. Hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä näyt-
tää säilyvän entisellään. Suoliston tähystystoiminnan loppuminen Porin kaupunginsairaa-
lassa merkitsee 1500 - 2000 toimenpiteen siirtymistä Satakunnan keskussairaalaan. Lisäys 
on suuri, toiminta kasvaa yli 30 %. Tästä työmäärästä suoriutumiseen tarvitaan yhden yli-
määräisen tähystystiimin työpanos.  
 
Ns. ”polikliinisen hoitotakuun” lakisääteinen velvoite pakottaa henkilökunnan lisäyksiin 
keuhkosairauksien, neurologian ja syöpäsairauksien vastuualueilla. Lisäksi joissakin toimi-
pisteissä joudutaan siirtämään kontrollikäyntejä entistä enemmän terveyskeskuksiin tai eri-
koissairaanhoidon hoitajavastaanotoille. Pitkään jatkunut pula erikoistuvista lääkäreistä 
vaikeuttaa aikuispäivystyksen ja sisätautien vuodeosastojen toimintaa. Helpotusta tähän 
saadaan, kun sisätautien päivystystä vahvistetaan osoittamalla sinne yhden sisätautien eri-
koislääkärin työpanos (uusi virka), ja erikoistuvan lääkärin työpanos siirretään sisätautien 
vuodeosastolle. Tämä muutos helpottanee lääkärien rekrytointia sisätautien erikoisalalle, 
missä juuri päivystys on koettu erityisen raskaaksi velvoitteeksi.  
 
Merkittävin vuoden 2013 alussa toteutuva toiminnan muutos on sanelujen käsittelykeskuk-
sen työntekijöiden siirtyminen muilta toimialueilta konservatiivisen toimialueen vastuulle. 
Muualta siirtyy yhteensä 19,5 henkilön työpanos, ja muutoksesta aiheutuva palkkakustan-
nusten kasvu sivukuluineen on 0,76 Me (2,6 % toimialueen palkkabudjetista).  
 
Vuoden 2013 talousarvio sisältää varauksen yhden erikoislääkärin (sisätautipäivystys), ja 
kolmen uuden sairaanhoitajan palkkaamiseen. Hoitajat sijoittuvat keuhkosairauksien ja 
neurologian vastuualueille sekä syöpätautien poliklinikalle, missä toiminta on kasvanut jyr-
kimmin. Lisäksi viiden Raumalta keskussairaalaan siirtyneen sisätautien vastuualueen sai-
raanhoitajan palkka on ensimmäistä kertaa mukana v. 2013 talousarviossa. Näistä lisäyk-
sistä aiheutuu yhteensä 0,4 Me:n kasvu (palkat + sivukulut). Talousarvion loppusummaa 
kasvattavat merkittävästi 1,9 Me:n lisäys ostopalvelumäärärahaan, tietopalvelukustannus-
ten kasvu 0,7 Me, sekä potilasvahinkovakuutusmaksujen ja varhaiseläkemaksujen siirtymi-
nen toimialueen talousarvioon, vaikutus 0,15 Me.  
 
Ns. polikliininen hoitotakuuvelvoite on raskas haaste useilla toimialueilla. Muut toiminnan 
riskit liittyvät jatkuvaan lääkärivajaukseen ja muilta organisaatioilta (Porin kaupunginsairaa-
la ja Rauman aluesairaala) meille siirtyvään toimintaan, sekä epävarmuuteen jatkohoidon 
järjestymisestä alueen terveyskeskuksissa. Taloussyistä henkilöstön määrä joudutaan ku-
tistamaan minimiinsä, ja sen seurauksena kasvavasta työkuormasta aiheutuu jaksamis- ja 
terveysongelmia. Lääkärien ja muiden avainhenkilöiden rekrytointiin tulee jatkossa paneu-
tua entistäkin tehokkaammin. Talousarvion toteuttamista vaikeuttavat aikaisemmilta vuosil-
ta periytynyt palkkabudjetin vajaus, sekä edellä mainitut konservatiivisen hoidon toimialu-
een vastuulle siirtyneet velvoitteet. 
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2.4.3 Operatiivisen hoidon toimialue 

 
Toimialuejohtaja Sari Sjövall 13.8.2012: 
 
Vuoden 2013 talousarviolla pyritään turvaamaan lakisääteinen päivystyksellinen, kiireelli-
nen ja kiireetön hoito. Mitään merkittäviä uusia toimintoja ei sisälly talousarvioehdotukseen. 
 
Silmätaudit 
 
Toimintaluvut pysynevät ennallaan. Kaihileikkauksia tehdään noin 2600. Valviralta odote-
taan ohjeita silmäleikkausten jälkitarkastuksista, mikä saattaa merkitä 2500 - 3000 polikli-
nikkakäynnin lisätarvetta. Talousarviossa tähän ei ole varauduttu. 
  
Korvataudit 
 
Päiväkirurgiset ja K-salissa tehtävät leikkaukset lisääntyvät, mm. kuulonparannus- ja nielu-
risaleikkaukset. Työt pystytään hoitamaan nykyisillä resursseilla prosesseja kehittämällä. 
Kuulonhuollossa lisätään omaa toimintaa (sairaanhoitopiirillä on yhteensä 7 audionomia). 
 
Kirurgia 
 
Kirurginen toiminta lisääntyy päivystyksen keskittyessä keskussairaalaan. Osasto B3:n li-
säpaikat A3:lta saadaan käyttöön; +6 ss. Operatiivisen hoidon toimialueen vuodeosastojen 
kuormituksia ja kuormituksen vaatimaa henkilökuntamäärää pyritään tasaamaan. Kotiu-
tusyhteistyötä avoterveydenhuollon kanssa jatketaan, tavoitteena on kotiuttaa mahdolli-
suuksien mukaan yhä suurempi osa potilaista suoraan kotiin. 
 
Päiväkirurgian osuutta suunnitelluista leikkauksista pyritään nostamaan 
 
Ortopedipäivystystä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan (päivystyskorvauksiin ei ole 
varattu erillistä määrärahaa). 
 
Operatiivisen hoidon toimialueella tällä hetkellä hoidettavat lapsipotilaat siirtyvät ”Lasten ja 
naistentalon” valmistuttua yhteiselle vuodeosastolle. Tähän valmistaudutaan lisäämällä 
lapsipotilaita hoitavan henkilöstön yhteistyötä lastentautien vastuualueen kanssa. 
 
Operatiivisen hoidon toimialueen vuodeosastopaikkojen uudelleen järjestelyä koskevaa 
selvitystyötä jatketaan.  
  
Teho ja teho-valvonta 
 
Toiminta jatkuu pääsääntöisesti ennallaan. Pyritään entistäkin tarkempaan potilasvalintaan. 
Varahenkilöiden yhteiskäyttöä etenkin vuodeosasto B3:n kanssa tiivistetään. Tehopaikko-
jen määrä ratkaisee hoitajatarpeen. Yhtä tehopaikkaa varten tarvitaan viisi hoitajaa. 
  
Leikkausyksikkö 
 
Lisääntyvän leikkaustarpeen vuoksi on K-leikkausyksikössä 12 - 13 leikkaussalia käytössä. 
Heräämön kuormitusta pyritään tasoittamaan mm. polviproteesipotilaiden hoitoa kehittä-
mällä ja läpimenoaikaa lyhentämällä. Erityispotilaita varten suunnitellaan uutta tilaa herää-
mön yhteyteen..  
 
Pre-operatiivinen poliklinikkatoiminta aloitetaan. Tavoitteena on vähentää viime hetkellä ta-
pahtuvia leikkausten peruutuksia ja pyrkiä optimoimaan leikkaukseen tulevien potilaiden 
kunto. 
 
Päiväkirurgian yksikössä lisätään neljännen leikkaussalin käyttöä. 
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Leikkaussalin tietojärjestelmän hankintaa valmistellaan potilastietojärjestelmä Effican myö-
tä. 
  
Naistentaudit ja synnytykset 
 
”Lasten ja naistentalon” toiminnallista suunnittelua jatketaan. Naistentautien vuodeosaston 
ja synnytysvuodeosaston yhteistyötä kehitetään tulevaa osastojen yhdistymistä ajatellen. 
 
Hammas-, suu- ja leukasairaudet 
 
Toiminta pysyy ennallaan. Erikoishammaslääkärikoulutusta jatketaan yhdessä Porin perus-
turvan ja Turun yliopiston kanssa. 
 
Välinehuoltokeskus 
 
Porin alueen välinehuollon siirtämistä pysyvästi keskussairaalaan valmistellaan yhdessä 
Porin perusturvan kanssa. Rekrytointikoulutus päättyy. Välinehuoltopalvelujen tuotteistami-
nen Porin perusturvan kanssa jatkuu. 
 
Sosiaalityöntekijät 
 
Sosiaalityössä painopisteenä ovat entistä enemmän moniongelmaiset potilaat. Tilastointia 
ja kirjaamiskäytäntöjä kehitetään edelleen. Sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden organi-
saatiomuutosta jatketaan v. 2016, jolloin psykiatrian muutto Satakunnan keskussairaalaan 
toteutuu. 
 
Hallinto 
 
Tarkastellaan vastuualueiden johtamista ja vastuiden jakamista niiden sisällä. 
 
Toimialueen suurin kaikkia yksiköitä koskettava hanke on Effica-potilastietojärjestelmän 
tuotantokäyttöön otto. Effica-hankkeen toteuttamiseen ei ole varattu ylimääräistä henkilös-
töresurssia. 
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2.4.4 Psykiatrisen hoidon toimialue 

 
Toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 13.8.2012: 
 
Suunnitelmakaudella jatketaan psykiatrisen avohoidon kehittämistä ”Mieli 2009” linjauksia 
noudattaen. Vuonna 2011 keväällä toimintansa aloittanut Tehostetun avohoidon yksikkö on 
toiminut suunnitellusti ja sen kehittämistä on jatkettu. Yksikön tavoite on reagoida nopeasti 
saapuneisiin lähetteisiin ja muihin yhteydenottoihin ja sen on malli, jota ajatuksellisesti 
noudatetaan kaikilla psykiatrian vastuualueilla.  
 
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tulee jatkossa olla entistä tiiviimmässä yhteydessä pe-
rusterveydenhuoltoon ja muihin hoitojärjestelmiin. Vuoden 2011 loppupuolella alkaneen 
Rauman alueen psykiatrisen erikoissairaanhoidon kehittäminen on edennyt vaiheittain si-
ten, että 1.5.2012 alkaen vähennettiin Rauman akuuttipsykiatrian osaston sairaansijamää-
rää viidellä. Vuoden 2011-2012 vaihteessa myös nuorisopsykiatrian osaston osalta toteu-
tettiin edellä mainitun kaltainen kehittämistoimenpide jolloin toinen vuode-osasto lakkautet-
tiin ja resurssia siirrettiin avohoitoon. Näiden toimenpiteiden jälkeen psykiatrisen erikoissai-
raanhoidon sairaansijamääräksi jäi 147 (0,65 ‰ väestöpohjaan suhteutettuna). 
 
Rauman psykiatrian erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminta on siirretty vuonna 2012 
Harjavallan sairaalaan ja jäljelle jäävää avohoitotoimintaa vahvistettu. Ideana on paitsi kes-
kittää osaajia, myös luoda resurssia avohoidon jatkokehittämiseen. Psykiatrisen erikoissai-
raanhoidon tulevaisuuden kannalta tämä on välttämätöntä. Edellä mainittu Rauman alueen 
muutos luo myös mahdollisuuksia tilajärjestelyjen keskittämiseen ja sitä kautta resurssien 
järkevään käyttöön. Rauman akuuttipsykiatrian osaston lakkauttamisen jälkeen sairaansi-
jamäärä on 137 (0,61 ‰). 
 
Aiemmissa toimintasuunnitelmissa esillä ollut kuntoutumisyksikköjen toiminnan siirto kunti-
en vastuulle on edennyt varsin huonosti. Euran kuntoutumisyksikön osalta ratkaisuksi jäi 
erilaisten vaiheiden jälkeen toiminnan loppuminen Eurassa ja potilaiden siirtyminen Harja-
vallan kuntoutumisyksikköön.  
 
Harjavallan alueella kaupunki perusti oman vastaavan yksikön ja Porissa asiasta ei ole 
edes neuvoteltu. Kankaanpään alueella sen sijaan on päästy neuvottelutulokseen siten, et-
tä Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymän johtokunnan päätös on ottaa 
kuntoutumisyksikön toiminta omaksi toiminnaksi 1.1.2013 alkaen. 
 
Porin mielenterveyskeskusten ulkoistamissopimus Attendon kanssa päättyy vuoden 2012 
lopussa ja toiminta siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi 1.1.2013 lukien. Avohoidon 
tutkimus- ja kehittämishanke, Zappa, jatkuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 lop-
puun. Asiaan liittyviä järjestämisneuvotteluja käydään parhaillaan.  
 
Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria 
 
Aikaisemmin tehdyssä neuropsykiatrisen työn selvittelyssä päädyttiin ratkaisuun, että neu-
ropsykiatrista osaamista vahvistetaan asteittain aloittaen lastenpsykiatriasta. Suunnitelma-
kaudella pyritään vahvistamaan lastenpsykiatrian neuropsykiatrista osaamista yhdellä eri-
koislääkärillä ja nuorisopsykiatriaan tarvitaan tähän tarkoitukseen oma työryhmä.  Sinänsä 
sekä lastenpsykiatrian että nuorisopsykiatrian isot toiminnalliset muutokset ovat toimineet 
hyvin.  
 
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon puolella toteutetut lukuisat rakenteelliset muutokset ovat 
edenneet suunnitelman mukaisesti. Suurin riski on osaamisvaje erityisesti lääkäripuolella. 
Suunnitelmakaudella toteutettavat muutokset ovat jo hyvin lähellä ”Mieli 2009” –hankkeen 
tavoittelemia linjauksia myös sairaansijamäärän osalta. Isot rakenteelliset muutokset ovat 
koetelleet henkilökunnan jaksamista. Kansainvälinen ja kansallinen linjaus on saattaa psy-
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kiatrinen erikoissairaanhoito muun sairaanhoidon yhteyteen ja Satakunta ei voi tässä suh-
teessa olla poikkeus. Tämä toteutuu vuoteen 2018 mennessä. 

2.4.5 Sosiaalipalvelujen toimialue 

 
Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 13.8.2012: 
 
Asumispalvelut 
 
Vuoden 2013 keväällä aloittaa toimintansa 15–paikkainen asumisyksikkö Huittisissa. 
 
Vuoden 2011 marraskuun ARA –hakuun lähteneistä kahdesta uudesta asumisyksiköstä 
(Pori ja Säkylä) myönteinen päätös on saatu Porin yksikön osalta. Rakentaminen tapahtuu 
vuonna 2013 ja käyttöön otto vuoden 2014 alusta. Säkylän hankkeen kohdalla odotetaan 
kunnan vahvistusta ARA:n uusintahausta syksyllä 2012. 
 
Uutena kohteena kiinteistö Oy Satakruunu hakee Ulvilan asumisyksikköä, jolle kunta on 
myöntänyt tontin. Muiden uusien asumisyksikköhankkeiden osalta selvittelyssä kuntien 
kanssa ovat Harjavalta ja mahdollisesti Pori. Selkeästi suurin tarve uusille asumisyksiköille 
on Porissa ja sen lähiympäristössä. 
 
Hakuninkodon asumisyksikkö fuusioidaan Ravaninkotoon syksyn 2012 aikana. Hakuninko-
don käyttömahdollisuutta 4-paikkaisena haastavasti käyttäytyvien nuorten aikuisten pien-
ryhmäkotina selvitetään. 
 
”Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-
telma 2010-2015” sekä vuoden 2012 aikana valmistuva valtakunnallinen suunnitelma tule-
vat ohjaamaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä sekä siihen liittyvää kehittämistä 
ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä Satakunnassa. Tavoitteena on tuottaa asuntoja sekä 
pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville että lapsuudenkodeistaan muuttaville aikuisille 
kehitysvammaisille vähintään 40 asuntoa / vuosi. Asumisen järjestämisen lisäksi tavoittee-
na on asumiseen liittyvien yksilöllisten palvelujen kehittäminen ja turvaaminen. Asumispal-
velut tuotetaan valtakunnallisesti hyväksytyn yksilöllisen tuen laatukriteerien mukaisesti. 
 
Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on tukiasumisen 
edelleen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti. 
 
Laitoshoito  
 
Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 94 pitkäaikaisasukasta, joista 78 kehitysvamma-
diagnoosilla ja 16 pitkäaikaisessa kuntouttavassa laitoshoidossa (1-5 vuotta) olevia lähinnä 
nuoria aikuisia.  Lisäksi aikuisiässä vammautuneita 8,  lastensuojelun asiakkaita 5 sekä 
muita kuntoutujia 1 henkilöä (16.5.2012). 
 
Valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti tavoitteena on, että asuminen laitoksissa lakkaute-
taan vuoteen 2020 mennessä kuitenkin siten, ettei pakkosiirtoja tehdä huomioiden ihmisten 
ikä ja elämäntilanne. 
 
Vuoden 2013 aikana on tavoitteena pitkäaikaisasukkaiden määrän väheneminen 8-10 
asukkaalla Huittisten asumisyksikön valmistuminen ja muu poistuma huomioiden. Keskei-
senä tavoitteena on myös estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vastaavasti kehittää ja lisätä 
tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Aikuisiässä vammautuneiden määrä on kasvussa ja näi-
den asiakkaiden tilajärjestelyt edellyttävät koko yksikön käyttömahdollisuutta tähän tarkoi-
tukseen ja kehitysvammaisten siirtymistä kyseisestä yksiköstä avohuollon yksiköihin. 
 
Vuoden 2013 aikana sopeutetaan toiminnan, asukkaiden ja henkilöstön osalta palvelukoti 
Kuusen tulevaa muuttoa 24–paikkaisesta laitosyksiköstä 15-paikkaiseksi avohuollon yksi-
köksi Poriin sekä samanaikaisesti 30-paikkaisen Porissa sijaitsevan Pihlaja-Vaahteran so-
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peuttaminen 24-paikkaiseksi yksiköksi Antinkartanon alueelle palvelukoti Kuuselta vapau-
tuviin tiloihin.  Yksikkösiirrot tapahtuvat alkuvuodesta 2014. 
 
Tähän muutokseen liittyy myös laitoksessa tilapäishoidossa olevien vaikeavammaisten las-
ten tila-järjestelyt. 
 
Kuntoutuksen oikea-aikaisuuden, tavoitteellisuuden ja pitkäjänteisyyden korostaminen sekä 
oman henkilöstön että yhteistyötahojen työskentelyssä on tärkeää. 
 
Kotiutumisyksikkö Mökin (konservatiivinen toimialue / kuntoutus) käyttötarkoitus selvitetään 
sen alhaisen käyttöasteen johdosta. 
 
Asiantuntijapalvelut 
 
Erityisosaamiskeskus toimii alueen kehitysvamma-alan erityisosaajakeskittymänä.  Tär-
keimmät toiminnat ovat vastaanottotoiminta ja yhteistyö asumisen ja kuntoutuksen vastuu-
alueiden kanssa. Keskeisenä haasteena on edelleen kehittää jalkautuvia palveluja yhteis-
työssä alueen perusterveydenhuollon kanssa.  Sisäisessä yhteistyössä painottuu erityisesti 
kuntoutussuunnittelu, asiakkaiden/asukkaiden yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin vastaaminen 
ja laitoshoidon kehittämisohjelman toteuttaminen. 
 
Kuntoutusohjauksen tilanne Satakunnassa selvitetään ja mahdollisesti aloitetaan kuntou-
tusohjauksen siirtäminen kuntien omaksi toiminnaksi. Yhteistyötä lastenneurologian ja las-
ten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden kanssa kehitetään edelleen. 
 
Laatu ja kehittäminen 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on sertifioitu 3.1.2012 koko toimialueen kattava yhteinen 
ISO 9001:2008 laatujärjestelmä.  Säännölliset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan 
erillisen auditointisuunnitelman mukaisesti.  Vuosittain asetetaan sekä toimialueen että vas-
tuuyksiköiden laatu-tavoitteet, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti. 
 
Tuloskortti (BSG) on otettu käyttöön ja integroitu laatujärjestelmään 1.1.2012. Sen edelleen 
kehittäminen jatkuu saatujen tulosten ja havaintojen pohjalta. TOIMI-menetelmä (asiakkaan 
psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaaminen) otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Ta-
voitteena on saada käsitys yksikön asiakkaiden kokonaistilanteesta sekä asiakkaiden toi-
mintakyvyn arvioinnin ja henkilöstömitoituksen seurannan avulla vaikuttaa toimintayksikön 
tarkoituksenmukaiseen henkilöstöresursointiin ja –rakenteeseen. 
 
Yhteistoiminnan edelleen kehittäminen somatiikan ja psykiatrian kanssa mm. hoito-, lähete- 
ja konsultaatiokäytännöissä sekä työnjaon selkeyttämistä perustason sosiaali- ja tervey-
denhuollon kanssa. 
 
Henkilöstö  
 
Vuoden 2013 aikana eläköityy kuusi (6) työntekijää ja vv 2013-2015 yhteensä 20 työnteki-
jää.  Uusia vakansseja otetaan käyttöön kahdeksan (8) Huittisten uuteen asumisyksikköön.  
 
Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on perhe- ja verkostotyö. Henkilöstön 
hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on hoidollisesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haastavi-
en asukkaiden/asiakkaiden hoito ja kuntoutus sekä väkivaltatilanteiden hallinta. 
 
Henkilöstön rekrytointiin haastattelutilanteissa osallistuu myös asiakasedustaja. 
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2.4.6 Huoltokeskus 

 
Huollon johtaja Tapio Kallio 13.8.2012: 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huoltokeskuksen 
hallinto sisältäen hankintapalvelut, logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruokapalvelukeskus, 
tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tar-
vitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyy 
myös kuntayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säilymisestä huolehtimi-
nen.   
 
Huoltokeskuksen hallinto 
 
Lasten- ja naistentalon uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistetään maanrakennustöillä 
vuoden 2012 lopulla ja varsinaiset talonrakennustyöt käynnistyvät keväällä 2013. K0 ker-
roksen korotuksen, psykiatrian keskussairaalan tilojen sekä akuuttikuntoutuksen tilojen 
toiminnallisten tarveselvitysten sekä hankesuunnitelmien laatiminen aloitetaan vuonna 
2013.  
 
Selvitetään sairaanhoitopiirin tarve kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistami-
seen ja luovutaan tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta. Keskitetään investointitoiminta 
Satakunnan keskussairaalaan Poriin. Rauman kaupungin kanssa valmistellaan yhteisen 
kiinteistöyhtiön perustamista hallinnoimaan Rauman aluesairaalan tontilla olevia rakennuk-
sia. Suunnitellaan Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä yhdessä Harjavallan kaupungin 
kanssa. 
  
Hankintayhteistyötä jatketaan ja lisätään Porin kaupungin hankintatoimen kanssa. Hankin-
tapalveluissa otetaan käyttöön sähköinen kilpailutus. Hankintapalveluiden toimialueille 
hankkimat tarvikekustannukset tulevat nousemaan noin 6,4 %. 
 
Logistiikkakeskus 
 
Logistiikkakeskus ottaa käyttöön uuden puheohjausjärjestelmän, joka tehostaa logistiikka-
keskuksen toimintaa. Logistiikkakeskuksen asiakkaina ovat omien yksiköiden lisäksi lähes 
kaikki Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. 
Loputkin toimijat pyritään saamaan mukaan logistiikkakeskuksen palvelun käyttäjiksi. Lisä-
arvopalvelujen myyntiä lisätään sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Logistiikkakeskuk-
sen tavoite on tehdä 0-tulos mahdollisimman pienellä palvelulisäprosentilla. 
 
Ruokapalvelukeskus 
 
Ruokapalvelukeskuksessa selvitetään mahdollisuutta ruoantuotannon keskittämisestä yh-
teen tuotantokeittiöön, Satakunnan keskussairaalaan, vuoden 2013 aikana tai vaihtoehtoi-
sesti selvitetään mahdollisuutta ostaa Harjavallan sairaalan ja Satalinnan tarvitsema ruoka 
Keski-Satakunnan kansanterveydenhuollon kuntayhtymältä. Suunnitellaan henkilöstöravin-
tolan laajennusta ja uutta kahviota Lasten- ja naistentalon yhteyteen. 
 
Tekninen keskus 
 
Teknisen keskuksen toiminta kohdentuu olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja 
laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Teknisten palvelujen myynti Satalinnakiinteistöt Oy:lle lo-
petetaan 1.1.2013 alkaen. Harjavallan sairaalan, Satalinnan sairaalan ja Antinkartanon 
teknisen päivystyksen tarpeellisuus selvitetään ja tehdään tarvittavat muutokset. Uusi, tek-
nisten palvelujen toiminnanohjausjärjestelmä, Solax otetaan käyttöön. Pyritään saamaan 
muut vastaavat keskussairaalat mukaan teknisten palvelujen bencmarkkaukseen. Teknisen 
keskuksen toiminnan tuotot tulevat nousemaan Rauman aluesairaalalle vuokrattujen tilojen 
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ja myytävien palvelujen vuoksi. Toiminnan kulut tulevat nousemaan huomattavasti mm. 
kiinteistöveron, huoltosopimusten ja energia-kulujen nousun myötä.       
 
Siivouskeskus  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Ravanin Pesula Oy:n välinen tekstiilipalvelusopimus päät-
tyy 31.12.2013. Tekstiilipalvelujen kilpailutus suoritetaan vuoden 2013 aikana siten, että 
uusi sopimus voidaan solmia alkavaksi 1.1.2014. Varahenkilöstön määrää pyritään lisää-
mään. 
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2.4.7 Yhtymähallinto 

 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 13.8.2012: 
 
1. Keskustoimisto 
 
Yhtymähallinnon tehtävänä vuonna 2013 on:  
 
”Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden terveys-
keskusten ja sosiaalitoimen, muiden sairaanhoitopiirien sekä sairaanhoitopiirin eri toimialu-
eiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden välillä” 
 
Vastuualueen tehtävänä vuonna 2013 on erityisesti: 
 

- edistää ja varmistaa yhtymävaltuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen  
toteuttamista ja toteutumista mm. järjestämällä ”Hyvä palvelu –palkintokilpailu v 
2013” ja sairaanhoitopiirin henkilöstön ”Työhyvinvointiohjelman  vv 2011 – 2013” to-
teuttamista 

 
- toteuttaa kuntayhtymän arvojen tarkistaminen 

 
- varmistaa vuosien 2013 - 2015 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden 2013 talo-

usarvion toteuttaminen 
 

- valmistella vuosien 2014 – 2016 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 ta-
lousarvio 

 
- osallistua terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluun 

 
- toteuttaa yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa sairaanhoitopiirien 

yhteisen perusterveydenhuollon yksikön toimintaa 
 

- valmistella Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kesken 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta  

 
- toteuttaa kuntainfo helmikuussa 2013 ja kumppanuussopimusneuvottelut maalis-

kuussa 2013 
 

- järjestää erityisesti esimiesten ja johdon koulutusta (erit. MediMerc) vuonna 2013 
 

- toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita erillisen ohjelman mukaan 
 

- varmistaa sairaanhoitopiirin henkilöstön osaamista suunnitelmallisella täydennys-
koulutuksella ottaen huomioon myös alueellinen koulutustarve 

 
- lisätä edelleen sairaanhoitopiirin henkilöstön ja eri sidosryhmien yhteenkuuluvuutta 

julkaisemalla sairaanhoitopiirin ”Vinkkeli” -henkilöstö- ja sidosryhmälehteä 
 

- turvata sairaanhoitopiirin henkilöstön saatavuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä yli-
opistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä Satakuntaliiton 
kanssa 

 
- varmistaa Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaa Turun yliopiston lääketie-

teen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta ja professuureja (kirurgia, psykiatria, 
sisätaudit ja yhteistyö yleislääketieteen professuurissa). 
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2. Tietopalvelut vuoden 2013 talousarviossa: 
 
Yhteenveto 
 
     2010 tot    2011 tot    2012 ta    2013 ta 
 (1000 euroi-

na) 
(1000 euroi-
na) 

(1000 euroi-
na) 

(1000 euroi-
na) 

Tietopalvelut       8 721    
Medbit       9 077      9 662       10 915 
Muut            63   
Effica, oman 
työn osuus 

                          724 

Yhteensä       8 721      9 140      9 662       11 639 
 
 
Uusiin hankkeisiin (ensihoito, sharepoint, weblab, radu, fina, effica, 
konesali) on varattu 985 000 euroa.  
  
Työasemamaksut v. 2013 (e)  
 
  2011 2012 muutos % 
Sairaanhoito  319,35 327,33 2,5 % 
Muut  148,95 152,67 2,5 % 
 
 
3. Henkilöstö- ja laskentakeskus vuonna 2013 
 
Henkilöstö- ja laskentakeskuksen vastuualueella sijaitsevat toiminnot henkilöstöhallinto, 
palkkalaskenta, rekrytointiyksikkö, koulutuspalvelut, laskentapalvelut, potilaslaskutus, poti-
laskertomusarkisto, lähettikeskus sekä työterveyshuolto. Vastuualueen toiminnot ovat luon-
teeltaan perustehtävää tukevia palveluita, ja vastuualueen toimintatapa on asiakaslähtöi-
nen ja palveleva. Vastuualueen toimintoja kehitetään mm. tuotteistamisen ja sähköistämi-
sen keinoin.  
 
Vuonna 2009 hyväksytyn taloushallintoon liittyvien toimintojen palvelukeskussuunnitelman 
jalkauttamista osaksi toimintaa jatketaan edelleen vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 aika-
na otetaan käyttöön potilaskohtainen kustannuslaskenta niin, että NordDrg:tä voidaan käyt-
tää vuoden 2013 tuotteistamisessa ja hinnoittelussa. Vuoden 2013 aikana toteutetaan talo-
ushallinnon tietojärjestelmän uusiminen vuonna 2012 tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
Keskitetyn henkilöstöhallinnon rooli ja tehtävänkuva päivitetään, ja resurssit määritellään 
toiminnallista tarvetta vastaavaksi. Keskeisin henkilöstöhallinnon uudistus on palkka- ja 
palvelussuhdeasioihin keskittyvän viranhaltijan rekrytointi ja keskitetyn henkilöstöhallinnon 
viranhaltijoiden työnjaon päivittäminen. Rekrytointiyksikön roolia työvoimahankinnassa ja 
resurssien sisäisessä kohdentamisessa vahvistetaan. Työterveyspalveluiden toiminnallisia 
vaihtoehtoja arvioidaan vuoden 2012 aikana ja toteutetaan vuoden 2013 aikana. 
 
Vuonna 2013 arvioidaan työkyvyn tukiohjelmaa, jota pilotoidaan vuoden 2012 syksystä lu-
kien. 
 
4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2013 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus 
 

- kokonaiskustannukset (brutto): 3 567 200 euroa 
- ulkopuolinen rahoitus: 2 519 000 euroa 
- omarahoitusosuus (netto) 1 048 200 euroa; vähennys 12,4 % vrt. ta 2012 
- hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden aikana 

rahoituspäätösten mukaan omarahoitusosuuden puitteissa. 
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VUOSI 2013

Kustannukset 
yht. BRUTTO

Ulkopuolinen 
rahoitus

Kuntien rahoi-
tus= NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 3 567 200 2 519 000 1 048 200

B01 SHP:n sisäinen kehittämistoiminta / hyh 154 100 0 154 100

B0102 Näyttöön perustuva hoitotyö (potilasohjaus, kl hoitotyön laatu ja turvallisuus, JBI 
yhteistyö)

30 000 0 30 000

B0103 Rafaela hoitoisuusjärjestelmäkoulutus (lisenssimaksut muualta) 10 000 0 10 000

B0104 Verkko-oppimisympäristön sisällön kehittäminen 15 000 0 15 000

B0105 Sähköisen asioinnin kehittäminen 10 000 0 10 000

B0106 Henkilöstömitoitus (pkl toiminnan kehittäminen) 20 000 0 20 000

B0107 Opiskelijaohjauksen kehittäminen 15 000 0 15 000

B0109 Johtajuuskoulutus 30 000 0 30 000

B0113 Opinnäytetyöt + hoitotyön asiantuntijaryhmän työskentely 24 100 0 24 100

B02 Maakunnalliset hankkeet / jyl 880 000 365 000 515 000

B0200 Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 35 000 0 35 000

B0204 Terveyden edistämisen määrärahahaku 80 000 45 000 35 000

B0206 Työhyvinvoinnin kehittäminen 120 000 60 000 60 000

B0208 Laadun kehittäminen 130 000 60 000 70 000

B0209 Toimintamallien kehittäminen 100 000 50 000 50 000

B0215 Etäterveydenhuollon toimintamallien kehittäminen 50 000 25 000 25 000

B0216 Satatila 10 000 0 10 000

B0217 Sataverkko 150 000 75 000 75 000

B0218 Terveydenhuoltolain toimeenpanon edellyttämät kehittämishankkeet 115 000 50 000 65 000

B0299 Hankehallinnointi 90 000 0 90 000

B03 Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet / jyl 1 853 100 1 524 000 329 100

B0300 Pienet /  lyhytkestoiset hankkeet 32 100 0 32 100

B0310 KASTE 2010, REMONTTI 40 000 32 000 8 000

KASTE 2012, Länsi 2013 799 000 675 000 124 000

KASTE 2012, Toimintakykyisenä ikääntyminen juurrutushanke 639 000 519 000 120 000

KASTE II-hanke 343 000 298 000 45 000

B04 Terveystieteellinen tutkimus EVO /OW 430 000 430 000 0

B06 Tieteelliset tutkimukset (100 % rah.)  150 000 150 000 0

B07 Tartuntatautien torjunta ja pandemiaan varautuminen 100 000 50 000 50 000

Käyttötalous
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2.5 Tuloslaskelmaosa 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2011 2012 2013 %

Tuotot
Myyntituotot 270 785 668 256 241 800 271 484 500 5,9
Maksutuotot 11 541 517 10 718 400 10 910 000 1,8
Tuet ja avustukset 2 671 653 2 275 200 2 866 800 26,0
Muut toimintatuotot 2 720 465 3 460 600 3 917 000 13,2
Myynti liikelaitokselle 6 508 671 7 213 668 7 698 630 6,7
Toimintatuotot yhteensä 294 227 974 279 909 668 296 876 930 6,1

Kulut
Palkat 120 934 793 113 581 300 121 863 800 7,3
Henkilösivukulut 33 179 786 31 561 700 33 943 200 7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 204 827 33 756 600 34 710 800 2,8
Palvelujen ostot 57 510 146 52 582 500 57 869 500 10,1
Tuet ja avustukset 206 579 332 100 256 100 -22,9
Muut kulut 5 492 272 5 403 100 6 852 000 26,8
Ostot liikelaitokselta 36 089 413 34 576 468 36 198 457 4,7
Toimintakulut yhteensä 285 617 816 271 793 768 291 693 857 7,3

                               Toimintakate 8 610 158 8 115 900 5 183 073 -36,1
Rahoitustuotot ja -kulut -1 580 726 -1 572 700 -824 073 -47,6
Rahoitustuotot 288 838 200 000 250 000 25,0
Rahoituskulut -1 869 564 -1 772 700 -1 074 073 -39,4

                               Vuosikate 7 029 432 6 543 200 4 359 000 -33,4
Suunnitelman mukaiset poistot -6 521 995 -6 543 200 -6 759 000 3,3

                               Tilikauden tulos 507 437 0 -2 400 000  
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2011 2012 2013 %

Jäsenkunnat
Palveluhinnaston mukainen laskutus 220 215 824 208 429 500 215 687 100 3,5
Erityisvelvoitemaksut 4 079 567 2 614 000 8 712 400 233,3
  josta ensihoidon palvelutasopäätös 5 810 200

  josta muut 2 902 200

Ostopalvelut 29 583 990 25 500 000 28 500 000 11,8
Jäsenkunnat yhteensä 253 879 381 236 543 500 252 899 500 6,9
Täyskustannusmaksut 1 653 899 2 300 000 2 300 000 0,0
Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 5 185 506 5 800 000 5 800 000 0,0
Palvelumaksut yhteensä 260 718 786 244 643 500 260 999 500 6,7  
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2.6 Käyttötalousosa 

2.6.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %

Tuotot

Myyntituotot 17 415 826 20 074 283 26 868 569 33,8

Maksutuotot 890 143 790 200 838 000 6,0

Tuet ja avustukset 40 821 27 700 45 500 64,3

Muut toimintatuotot 8 727 4 500 0 -100,0
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 18 355 517 20 896 683 27 752 069 32,8

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 750 507 908 980 564 671 -37,9

  josta myynnit liikelaitokselle 40 680 55 624 -100,0

  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille*
Toimintatuotot yhteensä 19 106 024 21 805 663 28 316 740 29,9

Kulut

Palkat 7 622 457 7 411 100 8 663 700 16,9

Henkilösivukulut 2 091 796 2 065 800 2 422 900 17,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 331 33 000 67 600 104,8

Palvelujen ostot 566 016 962 200 3 668 200 281,2

Tuet ja avustukset 118

Muut kulut 28 074 69 000 1 068 200 1448,1
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 10 337 792 10 541 100 15 890 600 50,7

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 10 617 770 11 001 491 12 216 037 11,0

  josta ostot liikelaitokselta 5 121 042 5 015 787 5 495 363 9,6

  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 379 967 506 017 591 143 16,8
Toimintakulut yhteensä 20 955 562 21 542 591 28 106 637 30,5

                               Toimintakate -1 849 538 263 072 210 103 -20,1

Rahoitustuotot ja -kulut -108 204 -116 772 -76 003 -34,9

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -108 204 -116 772 -76 003 -34,9

                               Vuosikate -1 957 742 146 300 134 100 -8,3

Suunnitelman mukaiset poistot -185 049 -146 300 -134 100 -8,3

                               Tilikauden tulos -2 142 791 0 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2010 2012 2013 %

Hoitopäivät 4 609 3 800 6 000 57,9

Hoitojaksot 4 419

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 23 271 25 000 25 000 0,0

Pkl-käynnit, perusterv.huollon päivystys 50 000 39 000 -22,0  
 
 
 
Merkittävimmät muutokset vrt 2012 talousarvioon (palkat sivukuluineen)

Hallinto

  - potilasvahinkovakuutus 153 400

Erikoissairaanhoidon päivystys

 - 3,5 henkilöä Sanelujen käsittelykeskukseen -143 000

Terveyskeskuspäivystys

   7 henkilöä Sanelujen käsittelykeskukseen -286 000

Atk-kustannusten nousu ilman uutta toimintaa 100 000

Ensihoitopalvelut 5 801 200

  Ensihoitokeskus 356 900

   - ensihoitopäällikkö

   - ensihoidon osastonhoitaja ja potilassiirtojärjestelijä

   - henkinen ensiapu

  Lääkäriyksikkö 730 400

  Kenttäjohtamisyksikkö 426 100

   - henkilökuluissa 6 kenttäjohtajaa

  Vaativan hoitotason yksikkö 707 800

   - henkilökuluissa 10 sairaanhoitajaa

  Ambulanssiyksiköt 3 230 000

   - yksityisten sopimukset 912 000

   - pelastuslaitoksen sopimukset 2 300 000

  Ensivaste 350 000

   - ensivastetoiminnan runkosopimusten siirto shp:lle  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Perusterveydenhuollon päivystys 2010 2012 2013 %

Lääkärikäynnit 30 000 32 000 6,7

Hoitajakäynnit 18 000 5 000 -72,2

Puhelinkonsultaatiot 2 000 2 000 0,0

Pkl-käynnit yht 50 000 39 000 -22,0

Perusterveydenhuollon päivystyksen

nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 %

Palkat 3 066 300 3 067 300 0,0

Henkilösivukulut 842 300 849 600 0,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 000 3 000 -50,0

Palvelujen ostot 114 100 76 400 -33,0

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä 4 028 700 3 996 300 -0,8

Ensihoitopalveluiden

nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Muutos

2013 %

Palkat 1 478 000

Henkilösivukulut 409 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 100

Palvelujen ostot 2 867 500

Muut toimintakulut 1 004 200
Toimintakulut yhteensä 5 801 200  
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2.6.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %

Tuotot
Myyntituotot 93 539 079 88 933 535 94 358 385 6,1

Maksutuotot 3 527 890 3 416 300 3 393 700 -0,7

Tuet ja avustukset 65 722 61 100 62 600 2,5

Muut toimintatuotot 34 417 48 700 47 700

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 97 167 108 92 459 635 97 862 385 5,8
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 9 118 222 8 561 461 10 284 264 20,1

  josta myynnit liikelaitokselle -8 001

  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 1

Toimintatuotot yhteensä 106 285 330 101 021 096 108 146 649 7,1

Kulut

Palkat 28 738 461 26 910 000 28 908 500 7,4

Henkilösivukulut 8 004 190 7 638 900 8 262 400 8,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 083 091 2 963 900 2 945 600 -0,6

Palvelujen ostot 20 389 896 17 618 500 20 380 900 15,7
Tuet ja avustukset 70 154 71 100 71 100 0,0

Muut kulut 412 427 372 000 347 900 -6,5
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 60 698 219 55 574 400 60 916 400 9,6

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 44 857 552 43 990 028 46 423 279 5,5

  josta ostot liikelaitokselta 19 685 326 19 142 502 19 994 869 4,5

  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 1 913 375 4 740 182 4 982 270 5,1
Toimintakulut yhteensä 105 555 771 99 564 428 107 339 679 7,8

                               Toimintakate 729 559 1 456 668 806 970 -44,6

Rahoitustuotot ja -kulut -537 382 -525 068 -300 370 -42,8
Rahoitustuotot

Rahoituskulut -537 382 -525 068 -300 370 -42,8

                               Vuosikate 192 177 931 600 506 600 -45,6

Suunnitelman mukaiset poistot -984 104 -931 600 -906 600 -2,7

                               Tilikauden tulos -791 927 0 -400 000

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2011 2012 2013 %

Hoitopäivät 64 642 60 400 59 500 -1,5

Hoitojaksot 13 036 11 700 11 620 -0,7

Pkl-käynnit 149 273 134 300 139 000 3,5  
 
Merkittävimmät muutokset vrt 2012 talousarvioon

Piiritasolla uutta toimintaa/määrärahavaikutus

Palkat

1 sisät erikoislääkäri (päivystykseen) 71 300

3 sh 208 100

1 sh keuhkosairaudet uniapnea/hoitotakuu

1 sh neurologia Parkinson tauti/hoitotakuu

1 sh syöpäpkl toiminnan kasvu 40 - 50 %/ 3 vuotta 279 400
Henkilösivukulut edellisiin 28 % 117 600

yht 397 000

Konservatiivisella toimialueella uutta vrt 2012 - vertailtavuus
Palkat

Lääkärikoulutus 47 000
Sisätaudit

  2012 budjetoimattomat 5 sairaanhoitajaa/MediRauma/sovittu 2012 209 400

Sanelujen käsittelykeskus

  operat ja päivystyksestä siirtyneet 18,5 hlöä+ 1 sis. sijainen 594 700

Muita palkkoja

3 lastenhoitajaa sairaanhoitajiksi 11 300 862 400

Sivukulut edellisiin 28 % 287 000

Eläkkeet (varhe) 85 000

Henkilösivukulut yhteensä 372 000

Palvelujen ostot
  potilasvahinkovakuutus 71 800

  tietopalvelukustannusten nousu 693 300
    sisältää oman työn osuuden Effica-projektista

  erityistason ostopalv.lisäys (13.900.000 ->15.800.000) 1 900 000 2 665 100

Yhteensä kaikki uudet ja muutokset 4 296 500  
 
Apuvälinetoiminnan nettoyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 %
Palkat 527 600 545 400 3,4
Henkilösivukulut 144 900 151 100 4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 315 500 2 265 200 -2,2
Palvelujen ostot 183 600 220 900 20,3
Muut toimintakulut 16 300 14 300 -12,3
Toimintakulut yhteensä 3 187 900 3 196 900 0,3  
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2.6.3 Operatiivisen hoidon toimialue 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %
Tuotot
Myyntituotot 91 015 632 76 912 818 80 658 197 4,9
Maksutuotot 4 375 984 3 600 100 3 672 700 2,0
Tuet ja avustukset 64 511 37 800 37 200 -1,6
Muut toimintatuotot 61 454 14 000 10 000 -28,6
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 95 517 581 80 564 718 84 378 097 4,7
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 25 724 887 23 466 224 25 314 063 7,9
  josta myynnit liikelaitokselle 95 317 44 891 89 535 99,4
  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 0
Toimintatuotot yhteensä 121 242 468 104 030 942 109 692 160 5,4

Kulut

Palkat 32 263 887 27 702 500 29 248 900 5,6

Henkilösivukulut 8 899 765 7 740 000 8 159 700 5,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 812 141 1 603 000 1 664 300 3,8

Palvelujen ostot 14 946 790 13 637 300 15 721 900 15,3
Tuet ja avustukset 76

Muut kulut 324 572 122 500 153 200 25,1
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 58 247 231 50 805 300 54 948 000 8,2

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 57 243 194 52 020 442 55 645 414 7,0

  josta ostot liikelaitokselta 10 534 321 9 584 677 9 977 859 4,1

  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 3 473 374 7 787 611 8 299 345 6,6
Toimintakulut yhteensä 115 490 425 102 825 742 110 593 414 7,6

                               Toimintakate 5 752 043 1 205 200 -901 254 -174,8

Rahoitustuotot ja -kulut -672 129 -574 700 -351 746 -38,8

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -672 129 -574 700 -351 746 -38,8

                               Vuosikate 5 079 914 630 500 -1 253 000 -298,7

Suunnitelman mukaiset poistot -759 274 -630 500 -747 000 18,5

                               Tilikauden tulos 4 320 640 0 -2 000 000

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2011 2012 2013 %

Hoitopäivät 54 232 48 845 48 855 0,0

Hoitojaksot 16 162 14 180 14 990 5,7

Pkl-käynnit 102 833 88 730 94 600 6,6  
 
 
Merkittävimmät muutokset vrt 2012 talousarvioon

Palkat

  Kirurgia erikoislääkäri 83 000

  Tehovalvonnan lääk. ja sh erilliskorvaukset 812 000

  Vuoden 2012 TA:sta puuttuvat määrärahat kirurgia 88 000

  Leikkaus ja anestesia erilliskorvausten lisäys 50 000

  Sanelujen käsittelykeskukseen siirtyneet 7 os -205 400

  Sivukulut muuttuneisiin palkkakuluihin 289 200
Palvelujen ostot

  Potilasvahinkovakuutus toimialueille 766 000

  Erityistason ostopalv.lisäys (10.500.000 ->11.450.000) 950 000

 Medbitin kustannusten nousu (1.975.400 -> 2.350.400) 375 000

Yhteensä 3 207 800  
 
 
Välinehuollon nettoyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 %

Palkat 1 541 800 1 589 600 3,1

Henkilösivukulut 423 500 440 400 4,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 386 500 409 200 5,9

Palvelujen ostot 117 000 127 300 8,8

Muut toimintakulut 29 000 0 -100,0
Toimintakulut yhteensä 2 497 800 2 566 500 2,8  
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2.6.4 Psykiatrisen hoidon toimialue 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %

Tuotot
Myyntituotot 39 748 636 40 318 776 39 552 259 -1,9

Maksutuotot 831 323 917 500 831 900 -9,3

Tuet ja avustukset 231 789 243 000 315 500 29,8

Muut toimintatuotot 94 149 73 000 52 000 -28,8

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 40 905 897 41 552 276 40 751 659 -1,9
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 3 758 092 4 783 304 4 644 312 -2,9

  josta myynnit liikelaitokselle 1 330

  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille*

Toimintatuotot yhteensä 44 663 989 46 335 580 45 395 971 -2,0

Kulut

Palkat 19 533 180 19 521 200 20 562 000 5,3

Henkilösivukulut 5 437 068 5 600 400 5 819 800 3,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 139 051 139 200 172 100 23,6

Palvelujen ostot 6 505 199 6 138 000 4 473 400 -27,1
Tuet ja avustukset 7 000 2 000 -100,0

Muut kulut 233 153 164 000 152 100 -7,3
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 31 854 651 31 564 800 31 179 400 -1,2

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 13 428 365 14 499 620 14 065 117 -3,0

  josta ostot liikelaitokselta 407 179 468 870 418 238 -10,8

  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 160 294 250 000 343 180 37,3
Toimintakulut yhteensä 45 283 016 46 064 420 45 244 517 -1,8

                               Toimintakate -619 027 271 160 151 454 -44,1

Rahoitustuotot ja -kulut -243 447 -256 160 -135 754 -47,0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -243 447 -256 160 -135 754 -47,0

                               Vuosikate -862 474 15 000 15 700 4,7

Suunnitelman mukaiset poistot -17 580 -15 000 -15 700 4,7

                               Tilikauden tulos -880 054 0 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2011 2012 2013 %

Hoitopäivät 47 667 47 900 40 500 -15,4
Hoitojaksot 1 797 1 540
Pkl-käynnit 71 155 74 468 74 500 0,0

Päivätoimintakäynnit 27 438 20 888 13 900 -33,5
Päiväosastopäivät 10 676 11 031 11 700 6,1
Kuntoutuskotipäivät 1 648 1 500 1 500 0,0  
 
 
 
Merkittävimmät muutokset vrt 2012 talousarvioon:
ZAPPA -hanke, v2013 toimintakulut 555.000

josta saadaan TEKESin rahoitusta 50% 277.500   (v2012 208.000)

Attendo Medone Oy poistuu -2 619 900

Porin pkl ja  päiväosaston Psykiatrian toiminnaksi (ulk) 1 981 000

     - sis. Porin pkl  5 sh lisäys (uusia) 175 000

Hallinto rekrytointivastaava (uusi) 64 400

Rauman osasto 5 lopetetaan muiden kulujen vähennys, -301 900

henkilökunta sijoitetaan Psykiatriaan

Euran toimintayksikkö lopetetaan, henkilökunta sijoitetaan -36 500

SILTA -toiminta vakanssien vakinaistaminen

Eritystason ostopalvelujen nousu 150 000

Medbitin nousu  (1.576.300 ==>1.993.800) 417 500  
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2.6.5 Sosiaalipalvelujen toimialue 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %
Tuotot
Myyntituotot 18 717 101 19 852 888 20 895 390 5,3
Maksutuotot 1 902 075 1 987 300 2 167 700 9,1
Tuet ja avustukset 52 279 23 600 7 000 -70,3
Muut toimintatuotot 767 876 774 400 885 800 14,4
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 21 439 331 22 638 188 23 955 890 5,8
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 2 397 320 2 611 777 3 238 513 24,0
  josta myynnit liikelaitokselle 0
  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 0
Toimintatuotot yhteensä 23 836 651 25 249 965 27 194 403 7,7

Kulut
Palkat 12 266 660 12 430 100 13 129 000 5,6
Henkilösivukulut 2 810 661 2 668 800 3 019 600 13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 348 415 395 400 382 800 -3,2
Palvelujen ostot 1 681 994 2 003 200 2 057 600 2,7
Tuet ja avustukset 16 818 62 000 38 000 -38,7
Muut kulut 1 128 178 1 216 300 1 433 500 17,9
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 18 252 726 18 775 800 20 060 500 6,8
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 5 455 391 5 808 265 6 513 903 12,1
  josta ostot liikelaitokselta 141 143 167 976 179 455 6,8
  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 173 291 176 973 268 761 51,9
Toimintakulut yhteensä 23 708 117 24 584 065 26 574 403 8,1

                               Toimintakate 128 534 665 900 620 000 -6,9
Rahoitustuotot ja -kulut -222 586 -200 000 -130 200 -34,9
Rahoitustuotot 34 479
Rahoituskulut -257 065 -200 000 -130 200 -34,9

                               Vuosikate -94 052 465 900 489 800 5,1
Suunnitelman mukaiset poistot -502 113 -465 900 -489 800 5,1

                               Tilikauden tulos -596 165 0 0
* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2011 2012 2013 %

Laitoshoito 43 030 44 310 43 739 -1,3
Autettu asuminen 33 578 40 161 -100,0
Ohjattu asumienn 7 492 7 454 2 190 -70,6
Asuminen 1 5 110
Asuminen 2 41 008
Tuettu asuminen 10 592 13 462 15 268 13,4
Perhehoito 14 438 16 395 13 000 -20,7
Kamu-Tupa 1 983 2 640 4 679 77,2

111 113 124 422 124 994 0,5
Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 674 2 938 2 930 -0,3
Työ- ja päivätoiminta 5 201 4 795 5 565 16,1
Suojatyö/Tyke 13 520 14 500 9 100 -37,2

132 508 146 655 142 589 -2,8  
 
Merkittävimmät muutokset vrt  v 2012 talousarvioon

Huittisten asumisyksikkö aloittaa 1.3.2013 374 700
Yöhoitajien korvaukset 3200/vuosi per hoitaja 200 000  
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2.6.6 Huoltokeskus 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %

Myyntituotot 7 528 276 8 699 600 8 289 000 -4,7

Maksutuotot 5 866

Tuet ja avustukset 35 205 10 000 10 000 0,0

Muut toimintatuotot 1 287 400 2 198 000 2 571 500 17,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 8 856 747 10 907 600 10 870 500 -0,3
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 56 916 269 56 339 502 59 952 530 6,4

  josta myynnit liikelaitokselle 5 481 741 6 064 495 6 575 243 8,4

  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 92 681 141 482 217 040 53,4

Toimintatuotot yhteensä 65 773 016 67 247 102 70 823 030 5,3

Kulut

Palkat 14 903 062 13 823 100 14 816 400 7,2

Henkilösivukulut 4 429 490 4 240 200 4 435 300 4,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 543 455 28 311 000 29 188 900 3,1

Palvelujen ostot 6 668 001 6 909 800 7 135 800 3,3
Tuet ja avustukset 450 42 000 42 000 0,0

Muut kulut 2 693 520 2 837 100 3 026 100 6,7
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 237 978 56 163 200 58 644 500 4,4

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 6 408 747 6 730 002 7 712 730 14,6

  josta ostot liikelaitokselta 6 658 3 706 4 407 18,9

  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 691 963 700 886 866 460 23,6
Toimintakulut yhteensä 61 646 725 62 893 202 66 357 230 5,5

                               Toimintakate 4 126 291 4 353 900 4 465 800 2,6
Rahoitustuotot ja -kulut 29 419 0 0

Rahoitustuotot 31 032

Rahoituskulut -1 613

                               Vuosikate 4 155 710 4 353 900 4 465 800 2,6

Suunnitelman mukaiset poistot -4 072 623 -4 353 900 -4 465 800 2,6

                               Tilikauden tulos 83 087 0 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2012 talousarvioon

Elintarvikkeiden hintojen nousu 68 500

MedBit kustannusten nousu 85 800

Kiinteistöveron korotus 114 000

Energia- ja jätevesikustannusten nousu 223 500

Huoltosopimusten lisäys lääkintälaitteisiin 165 500

Vuokrien lisäykset, tilaelementtirakennus ja korotukset 34 000

3 ammattimiestä logistiikkapalveluihin 143 500

(Työskentelevät Perusturvakeskuksella, jolta työ veloitetaan)

Sivukulut uusiin vakansseihin 39 700

Tarvikehankintojen nousu muilta toimialueilta 861 400
Yhteensä 1 735 900  
 
 
 
 
Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 %

Palkat 573 900 665 000 15,9

Henkilösivukulut 157 700 184 200 16,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 774 200 11 741 600 -0,3

Palvelujen ostot 447 300 459 700 2,8

Muut toimintakulut 317 000 361 000 13,9
Toimintakulut yhteensä 13 270 100 13 411 500 1,1

Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos
2012 2013 %

Palkat 254 500 250 900 -1,4
Henkilösivukulut 69 900 69 500 -0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 087 500 9 720 000 7,0
Palvelujen ostot 141 400 131 000 -7,4
Muut toimintakulut 25 000 20 000 -20,0
Toimintakulut yhteensä 9 578 300 10 191 400 6,4  
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2.6.7 Yhtymähallinto 

 
TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %

Tuotot
Myyntituotot 2 821 118 1 449 900 862 700 -40,5

Maksutuotot 8 236 7 000 6 000 -14,3

Tuet ja avustukset 2 181 326 1 872 000 2 389 000 27,6

Muut toimintatuotot 466 442 348 000 350 000 0,6

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 5 477 122 3 676 900 3 607 700 -1,9
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 11 883 207 12 031 744 12 126 725 0,8

  josta myynnit liikelaitokselle 897 604 1 048 658 1 033 852 -1,4

  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 42 003 38 965 55 271 41,8

Toimintatuotot yhteensä 17 360 329 15 708 644 15 734 425 0,2

Kulut

Palkat 5 607 086 5 783 300 6 535 300 13,0

Henkilösivukulut 1 506 816 1 607 600 1 823 500 13,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 249 343 311 100 289 500 -6,9

Palvelujen ostot 6 752 250 5 313 500 4 431 700 -16,6
Tuet ja avustukset 111 963 155 000 105 000 -32,3

Muut kulut 672 348 622 200 671 000 7,8
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 14 899 806 13 792 700 13 856 000 0,5

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 110 226 2 015 944 2 048 425 1,6

  josta ostot liikelaitokselta 193 744 192 950 128 265 -33,5

  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 65 549 138 767 158 477 14,2
Toimintakulut yhteensä 17 010 032 15 808 644 15 904 425 0,6

                               Toimintakate 350 297 -100 000 -170 000 70,0
Rahoitustuotot ja -kulut 173 603 100 000 170 000 70,0

Rahoitustuotot 223 327 200 000 250 000 25,0

Rahoituskulut -49 724 -100 000 -80 000 -20,0

                               Vuosikate 523 900 0 0
Suunnitelman mukaiset poistot -1 252

                               Tilikauden tulos 522 648 0 0

* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2012 talousarvioon

Keskustoimisto
Potilasvahinkovakuutus siirtynyt toimialueille -700 000

Yhteistoiminta 70 000

Projektipäällikkö (PK) 50% 20 000

Lääketieteen opetus ja yleislääketiede 80 000

Tieteellinen kirjasto (lisenssit) 40 000

Perusterveydenhuollon yksikkö 80 000

Tutkimus ja kehittäminen 325 000

  (huom! Nettobudjetoitu yksikkö, ei vaikutusta palveluhinnastoon

   omarahoitus osuus -147.900 euroa vrt. ta 2012)

Yhteensä -85 000

Henkilöstö- ja laskentakeskus

Työkykysuunnittelija 40 000
Osa-aikainen toimistosihteeri 15 000

Medbit: talous ja rekry 95 000

Postimaksut (siirtynyt muilta toimialueilta) 25 000

Ostopalvelut -80 000
Yhteensä 95 000

Tarkastuslautakunta 30 000

Yhteensä 40 000  
 



 
 
 

69 
 

2.7 Rahoitusosa 

 

Sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) TP 2011 TA 2012 TA 2013
1 000 e

Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 7 038 6 543 4 359
   Tulorahoituksen korjauserät 906
Investointien rahavirta
   Investointimenot -6 691 -7 320 -12 950

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 929 2 910
Toiminnan ja investointien rahavirta 9 181 -777 -5 681

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
   Antolainasaamisten lisäykset -7 252
   Antolainasaamisten vähennykset 851 1 020 851
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 410
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 049 -411 -413
Oman pääoman muutokset -1 364 802 192
Muut maksuvalmiuden muutokset 1 946
Rahoituksen rahavirta -6 868 1 410 4 039

Vaikutus maksuvalmiuteen 2 313 633 -1 642
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Lainanhoitokate 2,72 4,51 3,23
Kassan riittävyys, pv 18,88 11,50 8,29  
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2.8 Investointisuunnitelma vuosille 2013 – 2018 ja sen rahoitus 

2.8.1 Investointien perusteet 

 
Investointien toiminnallisena pohjana toimii tavoiteasettelu sairaanhoitopiirin toimintayksi-
köistä 31.12.2018 mennessä. Lisäksi Satakunnan keskussairaalan alueelle on valmistunut 
keväällä 2011 yleissuunnitelma, jonka periaatteet otetaan huomioon mm. eri toimintojen 
alueella sijoittamisessa ja alueen logistiikan toteuttamisessa. 
 
Liikelaitos SataDiagin johtokunta ja sairaanhoitopiirin yhtymähallitus kumpikin osaltaan kä-
sittelevät ja hyväksyvät hankkeiden hankesuunnitelmat ja tekevät hankepäätökset sairaan-
hoitopiirin yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion ja 
perusteella. 

2.8.2 Investoinnit vuosina 2013 - 2018 (Me) 

 
  v. 2013  v. 2014  v. 2015  v. 2016   v. 2017  v.2018

Yhtiöiden osakkeet (P-talo ja RAS) 0,05                 
Laitehankinnat - sairaanhoito 1,10  1,10  1,10  1,50   1,50  1,50
Laitehankinnat - liikelaitos 1,00  1,00  1,00  1,00   1,00  1,00
Irtain omaisuus yhteensä 2,15  2,10  2,10  2,50   2,50  2,50

SK Lasten- ja naistentalo, uudisra-
kennus 29,52 Me 10,30 x) 11,80 x) 5,72 x)          

SK, psykiatrian tilat,  
uudisrakennus 21,0 Me     0,40 x) 3,60 x) 10,00 x) 7,00 x)   

SK K1 ja K2 kerrosten  
rakentaminen 6,4 Me    0,30  5,10  1,00        

SK, kuntoutuksen ja  
fysiatrian tilat 12,8 Me          0,50   5,30  7,00

SK, osastojen peruskorjaukset A5-A7 
ja B1          1,00   1,00  2,00

Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 1,10  1,10  1,10  1,50   1,50  1,50

Pienet peruskorjaukset;  
sosiaalipalvelut 0,40  0,40  0,40  0,40   0,40  0,40

Rakentaminen yhteensä               11,80  14,00  15,92  14,40   15,20  10,90
INVESTOINNIT YHTEENSÄ   13,95  16,10  18,02  16,90   17,70  13,40
x) osarahoitus lainalla 
 

2.8.3 Investointien 2013 - 2018 rahoitus (Me) 

 
  v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v.2018 Yht 
Suunnitelman mukaiset  
poistot xx) 7,64 7,40 8,60 7,90 8,00 8,10 47,64
Kassavaroin xxx) 2,91 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 11,91
Talousarviolaina x) 3,40 7,70 7,42 7,00 7,70 3,30 36,52
RAHOITUS YHTEENSÄ   13,95 16,10 18,02 16,90 17,70 13,40 96,07

xx)     poistot voimassa olevien poistoaikojen mukaan 
xxx)   turhasta / ei tarkoituksenmukaisesta omaisuudesta luovutaan 
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2.8.4 Hankeperustelut 

 
Vuosi 2013 
 
Lasten ja naistentalo, uudisrakennus 
 
Uuden sairaalarakennuksen, lasten- ja naistentalon suunnittelu käynnistyi vuonna 2011 jol-
loin luovuttiin peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdosta. Yhtymähallitus valitsi arkkitehdin 
syyskuussa 2011 ja rakennustoimikunta muut suunnittelijat tammikuussa 2012. Yhtymähal-
litus hyväksyi 24.11.2011 § 198 Satakunnan keskussairaalan lasten- ja naistentalo hanke-
suunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi sekä 11.6.2012 § 100 luonnossuunnitelmat, huo-
netilaohjelman ja kustannusarvion. 
 
Lasten- ja naistentaloon rakennetaan tilat lastentautien ja lastenkirurgian poliklinikalle ja 
vuodeosastolle, synnytyksille, synnytysten ja naistentautien vuodeosastolle, äitiys- ja nais-
tentautien poliklinikalle, vastasyntyneiden teholle ja tarkkailulle, maitokeittiölle, lastenneuro-
logian poliklinikalle ja vuodeosastolle, osalle apuvälinekeskusta sekä ruokapalvelukeskuk-
sen kahviolle ja henkilöstöravintolan laajennukselle. Uuden E-rakennuksen laajuus on yh-
tymähallituksen hyväksymien luonnossuunnitelmien mukaan 6.500 n-m2.  
 
Yhtymähallituksen hyväksymä lasten- ja naistentalon kustannusarvio on 29,52 Me (alv 0 
%) (RKI=106, 2010=100). Vuodelle 2013 on varattu 10,3 Me, vuodelle 2014 11,8 Me ja 
vuodelle 2015 5,72 Me. Toimintavarustuksen osuus kustannusarviosta on 4,0 Me. 
  
Rakennustyöt käynnistyvät marraskuussa 2012 vanhan E-rakennuksen purkutöillä sekä 
maanrakennustöillä. Varsinaiset talonrakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2013 ja uuden 
rakennuksen on määrä valmistua vuosien 2014/2015 vaihteessa ja rakennus otetaan käyt-
töön vaiheittain vuoden 2015 alkupuolella. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Lasten hoidon tarve sairaalan vuodeosastoilla vaihtelee suuresti esim. epidemioiden ja 
syntyvien lasten (erityisesti keskoset) lukumäärän mukaan. Nykyisiä toimitiloja ei voida 
käyttää optimaalisesti niin, että poliklinikka- ja vuodeosastotoimintaan tarvittavaa henkilö-
kuntaa – päivystystyöstä puhumattakaan – voitaisiin joustavasti mukauttaa kulloinkin vallit-
sevan tarpeen mukaiseksi. Päivystyspoliklinikan etäisyys hankaloittaa akuutisti sairastunei-
den lasten tutkimista ja tarkkailua erityisesti virka-ajan ulkopuolella. Toisaalta päivystyspoli-
klinikalta ei aina löydy lasten akuuttien sairauksien hoidossa tarvittavaa hoitotyön erityis-
osaamista. Lisäksi toimisto- ja hoitohenkilökuntaa on jouduttu sijoittamaan kovin ahtaisiin ti-
loihin, ja sisäilmaongelmat ovat vanhan rakennuksen jatkuva riesa. Erityinen ongelma on 
se, että vastasyntyneiden teho-osasto ja synnytyssalit sijaitsevat kokonaan eri rakennuk-
sissa. 
 
Lasten hoitamiseen erikoistuneita sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja kätilöitä on hankala si-
joittaa muihin tehtäviin hiljaisempina aikoina, ja nykyisin tällaiset osaajat ovat hajallaan eri 
toimipisteissä. Lapsia hoidetaan/tarkkaillaan lastentalon lisäksi mm. lastenneurologian, las-
tenpsykiatrian, lastenkirurgian, korvatautien osastoilla ja poliklinikoilla, päivystyspoliklinikal-
la sekä synnytyssaleissa ja -osastolla. Kaikkien – tai ainakin lähes kaikkien – näiden toi-
mintojen keskittäminen saman katon alle antaisi mahdollisuuden lastenhoidon osaajien 
keskittämiseen yhteisen työnjohdon alaisuuteen. Em. erikoisalojen toiminta ei kuitenkaan 
millään mahdu nykyisen lastentalon tiloihin. Toisaalta mm. korvatautien ja lastenkirurgian 
käytössä olevia pääsairaalan tiloja tarvittaisiin kipeästi muiden erikoisalojen tarpeisiin.  
 
Synnytyssalien, ns. ”sektiosalin” (erityisesti hätätoimenpiteinä tehtävissä keisarinleikkauk-
sissa käytettävä leikkaussali) ja vastasyntyneiden teho-osaston tulisi ehdottomasti sijaita 
toistensa välittömässä läheisyydessä, sillä huonokuntoisen vastasyntyneen lapsen tulevai-
suus riippuu elämän ensihetkien hoidon onnistumisesta. Vastasyntyneiden erityisongelmi-
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en hoitoon erikoistuneen lääkärin (neonatologi) läheisyys on siis synnytystoiminnan kannal-
ta välttämätöntä, mutta samaa osaamista tarvitaan jatkuvasti myös vastasyntyneiden teho-
osastolla. Lisäksi anestesiapalvelujen hyvä saatavuus sektiosalin tarpeisiin on taattava. Äi-
din (ja isänkin) osallistumista keskosten tai sairaiden lastensa hoitoon ja ruokkimiseen pi-
detään nykyajan sairaaloissa itsestään selvänä asiana. Tästä syystä myös synnytysosas-
ton tulee sijaita vastasyntyneitä lapsia hoitavien yksiköiden läheisyydessä. 
 
Kaikki uudet sairaalat rakennetaan nykyisin siten, että vähintään toinen vanhemmista voi 
osallistua sairaan lapsensa hoitamiseen. Tämän periaatteen noudattaminen vaatii runsaas-
ti lisää tilaa paitsi isompien lasten vuodeosastolla, myös vastasyntyneiden (teho-)osastolla. 
Lapsiaan hoitavat vanhemmat tarvitsevat yöpymis-, saniteetti- ja ruokailutiloja, sekä yksityi-
syyden suojaa mm. imetystilanteissa. Vanhalla teho-osastolla yhdessä huoneessa hoide-
taan jopa kuutta vastasyntynyttä, eikä em. tarpeita voida lainkaan toteuttaa.  
 
Nykyajan vaatimusten mukaisen sairaalahygienian toteuttaminen asettaa omat vaatimuk-
sensa mm. ilmastoinnille ja ovien sijoittelulle. Vaaralliset tartuntataudit, kuten esimerkiksi 
ns. ”lintuinfluenssa” tai ulkomailta saatu tuberkuloosi, ovat aiheuttaneet jatkuvasti kasvavan 
eristystilojen tarpeen. Lisäksi monet taudinaiheuttajat ovat kehittyneet vastustuskykyisiksi 
monia antibiootteja vastaan. Tällaisten bakteerien potentiaaliset kantajat, esimerkiksi ulko-
mailla, Helsingin seudulla tai Pirkanmaan sairaaloissa hoitoa saaneet potilaat, joudutaan 
aina eristämään useaksi päiväksi. Kalliit eristystilat onkin viisasta keskittää paikkaan, jossa 
mahdollisimman monet voivat niitä hyödyntää: omien eristystilojen rakentaminen jokaiselle 
erikoisalalle ei ole järkevää. 
 
Muuttuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi osastopaikkojen tarve on naistentautien- ja synny-
tysvuodeosastolla vähentynyt ja toiminnan kannalta on järkevää yhdistää nämä osastot, 
mikä edellyttää uudenlaisia tiloja. Nykyiset tilat eivät mahdollista em. kaltaista yhteisosas-
ton toteuttamista. Vastaavia yhteisosastoratkaisuja on toteutettu muualla Suomessa hyvin 
tuloksin. 
  
Leikkausosaston läheisyys parantaa synnytyspuudutusten saatavuutta sekä kiireellisten ja 
hätäsektioiden toteutusta. Lisäksi se mahdollistaa ns. perheheräämön toteuttamisen suun-
niteltujen keisarileikkausten kohdalla. Leikattua äitiä ja vastasyntynyttä lasta ei tarvitse erot-
taa ja myös isän läsnäolo on mahdollista. Ainoana Suomessa meillä ei tällä hetkellä ole 
mahdollisuutta tällaiseen perheheräämöön.  
 
Lasten teho- ja tarkkailuosaston ja äitiä hoitavan vuodeosaston läheisyys mahdollistaa, että 
lasta ja äitiä voidaan hoitaa yhdessä erottamatta heitä eri osastoille. 
 
Synnytyssalin, lasten tehon ja leikkausosaston keskinäinen läheisyys helpottaa myös en-
nenaikaisesti keisarileikattujen tai huonokuntoisina syntyneiden lasten hoitoa. 
 
Fyysisten tilojen riittävyyden kannalta yhdistetyn osaston ja synnytyssalin läheinen sijainti 
on tärkeää, koska ruuhkatilanteessa tiettyjä potilasryhmiä voidaan hoitaa joko synnytyssa-
lissa tai osastolla. Myös raja poliklinikan ja osaston välillä on liukuva, esimerkkinä tarkkai-
lua vaativat potilaat. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja helposti muunneltaviksi. Äitiys- 
ja naistentautien poliklinikat tullaan yhdistämään. Tästä huolimatta molemmat poliklinikat 
tarvitsevat lisää tiloja, mutta yhteispoliklinikalla osa tiloista on yhteiskäytössä. 
 
Naistentautien ja synnytysten hoitohenkilökuntaa voidaan käyttää sekä poliklinikalla, osas-
tolla että synnytyssalissa kuormitustarpeiden mukaisesti, huomioiden kuitenkin erityis-
osaamista vaativat työtehtävät. Näin tullaan toimeen pienemmällä kokonaishenkilökunnalla 
ja sijaisten määrä vähenee. 
 
Tarvittaessa henkilökunta voi siirtyä toiseen työpisteeseen, jopa kesken työvuoron. Kaikki 
synnyttäjät tulevat sairaalaan päivystysluonteisesti. Gynekologisista potilaista noin 30 % 
otetaan päivystyksenä osastolle, joten kuormitusprosentit vaihtelevat suuresti. Henkilökun-
nan joustava käyttö helpottaa selviämään ruuhkahuipuista. 
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Suurin toiminnallisen muutoksen tarve on nykyisen synnytysvuodeosaston ja lasten teho- 
ja tarkkailuosaston toiminnassa. Valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti tavoite on, että 
äitiä ja vastasyntynyttä ei eroteta (varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen) vaan henkilö-
kunta liikkuu yli osastorajojen. Kun äitiä ja lasta hoidetaan yhdessä, se edellyttää lähekkäin 
sijaitsevia fyysisiä tiloja. 
 
Lasten teho- ja tarkkailuosaston tulee olla synnytyssalin läheisyydessä. Akuuttitilanteissa 
se mahdollistaa henkilökunnan siirtymisen, (lasten sair.hoit.) synnytyssaliin tai vuodeosas-
tolle auttamaan vastasyntyneen virvoittelussa tai elvytyksessä. Lastenlääkäriä tarvitaan 20 
%:ssa synnytyksiä, usein hyvin kiireellisesti. 
 
Leikkausosaston läheisyys parantaa anestesiapalveluiden saatavuutta, mahdollistaa per-
heheräämön sekä helpottaa ja tehostaa anestesialääkäreiden toimintaa, erityisesti päivys-
tysaikana. Myös naistentautien leikkauspotilaiden hoito helpottuu. 
 
Naistentautien päivystyspotilaat on hoidettu vuodesta 1996 alkaen päivystysaikaan nais-
tentautien vuodeosastolla. Obstetriset potilaat on katsottu synnytyssalissa. Käytäntö on ol-
lut toimiva. Jatkossa yksikön sisällä tehostetaan toimintaa keskittämällä kaikkien päivystys-
potilaiden tutkiminen yhteen pisteeseen. 
 
Sekä naistentautien että synnytysten päivystyspotilaat tarvitsevat tarkkailuhuoneita, joita 
voidaan käyttää yhteisesti. 
 
Kun synnytyssali, vuodeosasto, leikkausosasto sekä lasten teho- ja tarkkailuosasto sijait-
sevat toistensa läheisyydessä mahdollistuu perhekeskeisyyden toteuttaminen kaikissa ti-
lanteissa. Kun henkilökunta ja tilat ovat osittain samoja raskauden ja synnytyksen eri vai-
heissa lisääntyy jatkuvuuden ja turvallisuuden tunne. Erityisen tärkeää tämä on riskisynnyt-
täjien kohdalla. 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2013 on 2,1 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,1 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Yhtiöiden osakkeet 
 
50 000 euroa; varataan sairaanhoitopiirin osakepääomaosuuksiksi suunnitteilla olevan Sa-
takunnan keskussairaalan P-talon ja Rauman kaupungin kanssa suunniteltavan Ras:in kiin-
teistön kiinteistöosakeyhtiöihin. 
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2013 on 1,1+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen.  Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
Vuosi 2014 
 
Lasten ja naistentalo, uudisrakennus 
 
Kts. v.2013. Vuodelle 2014 varattu määräraha on 11,8 Me 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
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Keskussairaalan K-rakennuksen 00- ja 0-kerroksia on laajennettu vuonna 2009. Laajennus 
on rakennettu siten että sen korottaminen on mahdollista. K1- ja K2-kerrosten rakentami-
sen suunnittelu aloitetaan vuonna 2014.  
 
K1-kerrokseen sijoitetaan K0 kerroksesta päivystysosasto laajennettuna joka taas mahdol-
listaa neurologian Stroke- unit yksikön siirron M-rakennuksesta päivystyksen yhteyteen. 
K2-kerrokseen sijoitetaan LEIKO- osasto B 1:ltä sekä rakennetaan kaksi leikkaussalia 
oheistiloineen. 
 
Laajennuksen/korotuksen kustannusarvio on 6,4 Me (RKI=106, 2010=100) jakaantuen 
vuodelle 2014 0,3 Me, vuodelle 2015 5,1 Me ja vuodelle 2016 1,0 Me. Kustannusarvio pe-
rustuu tässä vaiheessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja ei pidä si-
sällään toimintavarustukseen tarvittavia määrärahoja. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Päivystysosaston suunnitelmaa on mietitty yhteistyössä eri toimialueiden edustajien kesken 
jo vuodesta 2010 alkaen. Nykyiset päivystysosaston tilat (14 tavallista ja 2 eristyspaikkaa) 
ovat auttamattomasti tarpeeseen nähden liian pienet. Tilojen osalta on varauduttukin tekni-
sesti siihen, että K0-kerrokseen tulee neurologian stroke unit-yksikkö ja lisäksi geriatristen 
potilaiden arviointi- ja lyhytaikaisia valvontapaikkoja. Eristystilat ja sen yhteydessä olevat 
säteilyonnettomuuden pesupaikat tulee säilyttää jatkossakin nykyisessä paikassaan. Sy-
dänyksiköllä on lisätilatarpeita K0:ssa. Myös päivystyksellä on joitakin pienempiä lisätilatar-
peita. 
 
Tavoitteena on rakentaa K1-kerrokseen 30 ss päivystysosasto, jossa voidaan hoitaa sekä 
erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon päivystyspotilaita 1-3 vrk ja kotiuttaa sieltä 
suoraan kotiin tai muualle siten, ettei tarvita erillistä vuodeosastokierrosta. Hyötyjä ovat 
myös tutkimusten etupainotteisuus sekä eri erikoisalojen toimiva yhteistyö. K1:stä on lyhyt 
etäisyys päivystyspoliklinikalle, koska päivystysosasto on merkittävä osa päivystyksen ko-
konaistoimintaa.  Keskussairaalassa on riittämätön määrä eristystiloja tarpeeseen nähden, 
joten päivystysosastolle tulee suunnitella vähintään 6 erilaista infektioeristyshuonetta.  
 
LEIKO- yksikkö toimii nykyään B1- käytävän varrella tilapäisissä tiloissa. Lähes 80 % 
K-salissa leikattavista potilaista tulee LEIKO- yksikön kautta suoraan leikkaukseen.  
Leikkausosaston hoitaja hakee potilaan LEIKO:sta saliin. 
 
LEIKO:n tilat ovat ahtaat, eikä asianmukaisia tutkimustiloja ole riittävästi. Toimintaa voisi 
laajentaa entisestään, jos tilat sen sallisivat. LEIKO sijaitsee kerrosta alempana kuin leik-
kaussalit, ja potilaiden hakeminen kestää aikansa. Lisäksi monet potilaat ovat vanhuksia ja 
liikuntarajoitteisia, joten hissin ja apulaitteiden käyttö muodostavat oman pullonkaulansa. 
Anestesiologinen preoperatiivinen poliklinikka toimii myös LEIKO: n tiloissa iltapäivisin syk-
systä 2012 alkaen. Jotta leikkausosaston toiminta olisi yhtenäisempää ja saumattomam-
paa, tulisi LEIKO: n sijaita leikkausosaston tiloissa, jolloin kaikenlainen konsultointi nopeu-
tuisi ja kulkeminen olisi selkeää ja nopeaa. Potilaat voisivat tulla suoraan leikkausosastolle 
LEIKO: oon esim. rakennuksen kulmasta. Lisäksi uusista tiloista tulisi ajanmukaiset. 
 
LEIKO ei tarvitse koko K0: n päälle rakennettavaa 2-kerroksen tilaa. Tällöin tilaa jäisi vielä 
kahdelle uudelle leikkaussalille sekä kansliatiloille. Ortopedinen toiminta lisääntyy entises-
tään, kun avoinna olevat 3 ortopedin virkaa saadaan täytettyä. Ortopediset jonot ovat ny-
kyisin suurin kirurginen ongelma, eikä jonojen lyhentyminen ainakaan tarpeen vähenemi-
sen muodossa, ole näköpiirissä. Uudet ortopediset leikkaussalit kannattaa sijoittaa mahdol-
lisimman lähelle nykyisiä ortopedisia saleja, ja K2 tarjoaa siihen parhaat mahdollisuudet. 
Näin kaiken varastotavaran ja läpivalaisulaitteen ym. tarvittavan välineistön sijoittaminen 
keskitetysti lähelle toimintaa, on helpompaa. Ortopedia muodostaisi oman kompaktin yk-
sikkönsä leikkausosaston sisälle, ja koko toiminnan organisointi ja johtaminen olisi mutka-
tonta. Potilaan kulku LEIKO: sta lähellä oleviin saleihin olisi ripeää ja säästäisi myös aikaa. 
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Sairaalamme säilyminen vetovoimaisena päivystävänä ja leikkaustarpeet kattavana kes-
kuksena edellyttää hyviä ja toimivia tiloja. Tilojen lisääntyessä tarvitaan henkilökunta uusiin 
leikkaussaleihin (laskennallisesti 5 leikkaussalihoitajaa/ sali).  
 
Uusi LEIKO- ortopedisten salien kokonaisuus on erittäin toimiva ja tuo suuria parannuksia 
nykytilanteeseen leikkauspotilaiden hoidossa ja hoitotakuun toteuttamisessa.  
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013 - 2015 on esitetty, että suunnitellaan 
ja toteutetaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuodeosasto-
toiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan 31.12.2017 mennessä. 
 
Satakunnan keskussairaalan kiinteistöstä (tontin käytöstä) laadittiin keväällä 2011 kehittä-
missuunnitelma jossa pyrittiin ottamaan huomioon nykyiset ja tulevat erikoissairaanhoidon 
tilatarpeet Satakunnassa. Kehittämissuunnitelman mukaan psykiatrian tilat sijoitetaan kes-
kussairaalan kaakkoiskulmaan nykyisten L- ja S-rakennusten paikalle. 
 
Kun lastentaudit ja synnytykset siirtyvät vuonna 2015 uuteen lasten- ja naistentaloon niin L-
rakennus ja S-rakennuksen B-siipi voidaan purkaa ja tilalle rakentaa uudisrakennus psyki-
atrian tarpeita varten. L-rakennus on valmistunut vuonna 1982 ja S-rakennus vuonna 1970. 
Rakennusten peruskorjaamiseen ei ole olemassa taloudellisia ja toiminnallisia perusteita. 
Vuonna 2014 käynnistetään psykiatrian tilojen rakentamisen suunnittelu. Suunnittelu tulee 
toteuttaa ainakin luonnosvaiheen osalta yhdessä kuntoutuksen ja fysiatrian hankkeen 
kanssa. Tämä siksi että molemmat lisärakennukset sijoittuvat tontin samalle kulmalle ja 
samanaikaisella suunnittelulla voidaan saada synergiaetua toiminnan ja tilojen suhteen. 
Tulee myös harkita toteutetaanko nämä kaksi hanketta yhtenä hankkeena vai yhtenä 
hankkeena kahdessa vaiheessa vai kahtena erillisenä hankkeena. 
 
Alustavassa tarveselvityksessä rakennukseen on suunniteltu sijoittuvan kahdeksan vuode-
osastoa sekä poliklinikka ja avohoitotilat. Keväällä 2011 laaditun tontin kehittämissuunni-
telman mukaan tähän uuteen rakennukseen ja sen ympäristöön tulee sijoittumaan myös ti-
lat jätehuollon järjestämiseen. Uudisrakennuksen laajuudeksi on arvioitu 10.000 br-m2. 
 
Psykiatrian uudisrakennuksen kustannusarvio on 21,0 Me (alv 0 %) (RKI=106, 2010=100) 
jakaantuen vuodelle 2014 0,4 Me, vuodelle 2015 3,6 Me, vuodelle 2016 10,0 Me ja vuodel-
le 2017 7,0 Me. Kustannusarvio perustuu hankkeen laajuustietoihin, ei laadittuun hanke-
suunnitelmaan. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Suomessa on 1980-luvulta alkaen määrätietoisesti uudistettu mielenterveyspalveluita. Ny-
kykäsityksen mukaan palvelut tulee järjestää painottaen monipuolisia avopalveluja ja tavoit-
teeksi tulee asettaa kaikkien psykiatristen sairaalaosastojen asteittainen siirtyminen yleis-
sairaaloiden yhteyteen vähemmän laitostavaksi ja leimaavaksi hoidoksi. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella toimii viisi psykiatrian poliklinikkaa (Pori, Rauma, 
Kankaanpää, Harjavalta ja Huittinen). Jatkossakin avohoidon peruspalveluiden hajauttami-
nen on perusteltua. Avopalvelujen painottaminen on inhimillistä, hoidollista ja taloudellista. 
Toisaalta osa palveluista on mahdollista ja syytä keskittää, tästä esimerkkinä kriisiluontei-
nen auttaminen. Satakunnassa sairaansijojen määrää on tuntuvasti vähennetty ja samalla 
henkilöstöresursseja on ohjattu avohoidon päivystysvalmiuteen (rajapintatyö) ja palveluva-
likon laajentamiseen. 
 
Tulevaisuudessa on perusteltua siirtää kaikki psykiatriset sairaansijat Satakunnan keskus-
sairaalaan. Psykiatria on kehittynyt viime vuosina biologiseen suuntaan sairauksien tutki-
muksen, hoidon ja lääkityksen alueella. Onpa jopa väitetty, ettei puhdasta somaattista tai 
psyykkistä sairastamista ole olemassa. Sairastamisen psyykkiset, somaattiset ja psy-
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kososiaaliset tekijät voidaan huomioida ainoastaan siten, että psykiatrinen sairaanhoito on 
somaattisen sairaanhoidon yhteydessä. Tyypillisiä tilanteita, missä psykiatrian ja somatii-
kan yhteistyötä tarvitaan, ovat vakavan somaattisen sairastumisen aiheuttama kriisi, 
psyykkisesti sairaan henkilön somaattinen sairaus, itsemurhaa yrittäneen potilaan hoito, 
psyykkisten ja fyysisten oireiden välisten yhteyksien selvittäminen, päihdeongelmaisten 
hoito, vanhusten sairauksien hoito sekä raskauteen, synnytykseen, lapsivuoteeseen liitty-
vät kriisit ja sairaudet. On tärkeää saada psykiatrian päivystys Satakunnan keskussairaa-
laan fyysisesti lähelle muuta päivystystoimintaa. Tämä mahdollistaa luontevan konsultoin-
nin psykiatrian ja muun päivystyksen välille. On hyvä, että jatkossa psykiatrinen päivystys 
parantaa hoitoon pääsyä ja turvaa hoitoa sekä parantaa arviointia. 
 
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä astui voimaan 1.6.2008. Ase-
tus muutti lääketieteen kandidaattien oikeutta päivystää. Neljän vuoden opinnot suorittanut 
kandidaatti saa päivystää ainoastaan, jos paikalla on hänen lisäkseen laillistettu lääkäri. 
Viiden vuoden lääketieteen opinnot suorittaneet saavat päivystää takapäivystäjän turvin. 
Asetus on oleellisesti vaikeuttanut Harjavallan sairaalan etupäivystystä, koska kandidaatti-
en päivystysmahdollisuudet ovat nyt rajalliset ja valmiista lääkäreistä ja erikoislääkäreistä 
on huutava pula. Päivystyksen sijaitseminen Satakunnan keskussairaalassa helpottaisi tätä 
kerta heitolla. 
 
Nykytilanteessa, kun sairaansijojen määrä on supistunut, on myös kuntoutusosastojen toi-
minta muuttunut entistä akuutimmaksi. Näin ollen ei ole mahdollista, että kuntoutusosastot 
olisivat Harjavallassa ja akuuttitoiminta keskussairaalassa. Kuntoutusosastoilla on oltava 
mahdollisuus päivystävän lääkärin käyttöön. Tämä sama koskee vanhusten sairaalahoitoa. 
 
Lastenpsykiatria 
 
Lastenpsykiatrian toiminnan kannalta on tärkeää saada poliklinikoiden tilat keskistettyä. 
Nykyisellään polikliinisiä työryhmiä on ollut hajallaan eri puolilla keskussairaalaa monessa 
eri paikassa. Tämä on luonnollisesti hankalaa sekä potilaiden ja heidän perheidensä, mutta 
myös työntekijöiden kannalta. Usein tulee myös henkilökuntaa koskevia turvallisuusriskejä.  
Lastenpsykiatrian avohoito on hyvin monimuotoista ja se edellyttää myös lasten verkosto-
jen tapaamisia. Henkilöstöresurssien joustava käyttö helpottuu, kun työryhmät sijaitsevat 
keskitetysti. Toisaalta poliklinikan tulisi sijaita osaston välittömässä läheisyydessä. Lasten-
psykiatrisilla tiloilla on hoidollista merkitystä ja tällöin on tietysti tärkeä huomioida niiden so-
pivuus ja tarkoituksenmukaisuus juuri lastenpsykiatrisille potilaille. 
 
Nuorisopsykiatria 
 
Nuorisopsykiatrian poliklinikat on hajasijoitettu viidelle paikkakunnalle. Tämä on edelleen 
perusteltua hoidon saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden takia. Porin nuorisopsykiatrian 
poliklinikka ja kaikki muut ns nuorisopsykiatrian oheispalvelut on hyvä keskittää keskussai-
raalaan. Oheispalveluihin kuuluvat lastensuojelun työryhmä (Silta-N), päiväosasto, päivä-
osaston poliklinikka (toiminnalliset hoidot), akuuttityötyhmä, neuropsykiatrinen työryhmä, 
suljettu osasto ja kuntoutustoiminnat. Tämä keskittäminen mahdollistaa henkilöstön jousta-
van käytön ja palvelee myös erityisosaamisen vahvistumista. 
 
Kaikkien eri psykiatrian erikoisalojen osastojen sijaitseminen toistensa lähellä varmistaa 
henkilöstöresurssien optimaalisen käytön mm yövalvonnan osalta. 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2014 on 2,1 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,1 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
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Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2014 on 1,1+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen.  Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
Vuosi 2015 
   
Lasten ja naistentalo, uudisrakennus 
 
Kts. v.2013. Vuodelle 2015 varattu määräraha on 5,72 Me 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2014. Vuodelle 2015 varattu määräraha on 5,1 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2014. Vuodelle 2015 varattu määräraha on 3,6 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2015 on 2,1 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,1 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2015 on 1,1+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen.  Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
Vuosi 2016 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2014. Vuodelle 2016 varattu määräraha on 1,0 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2014. Vuodelle 2016 varattu määräraha on 10,0 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013 - 2015 on esitetty, että suunnitellaan 
alueellisen kuntoutustoiminnan järjestelyt ja toteutetaan ao. toimintojen siirto Satalinnasta 
Satakunnan keskussairaalaan viimeistään 31.12.2018 mennessä 
 
Satakunnan keskussairaalan kiinteistöstä (tontin käytöstä) laadittiin keväällä 2011 kehittä-
missuunnitelma jossa pyrittiin ottamaan huomioon nykyiset ja tulevat erikoissairaanhoidon 
tilatarpeet Satakunnassa. Kehittämissuunnitelman mukaan kuntoutuksen ja fysiatrian tilat 
sijoitetaan keskussairaalan kaakkoiskulmaan nykyisen S-rakennusten paikalle. 
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Kun naistentaudit siirtyvät vuonna 2015 uuteen lasten- ja naistentaloon niin S-rakennuksen 
A-siipi voidaan purkaa ja tilalle rakentaa uudisrakennus kuntoutuksen ja fysiatrian tarpeita 
varten. S-rakennus on valmistunut vuonna 1970. Rakennuksen peruskorjaamiseen ei ole 
olemassa taloudellisia ja toiminnallisia perusteita. Vuonna 2016 käynnistetään kuntoutuk-
sen ja fysiatrian tilojen rakentamisen suunnittelu. Suunnittelu tulee toteuttaa ainakin luon-
nosvaiheen osalta yhdessä psykiatrian hankkeen kanssa. Tämä siksi että molemmat lisä-
rakennukset sijoittuvat tontin samalle kulmalle ja samanaikaisella suunnittelulla voidaan 
saada synergiaetua toiminnan ja tilojen suhteen. Tulee myös harkita toteutetaanko nämä 
kaksi hanketta yhtenä hankkeena vai yhtenä hankkeena kahdessa vaiheessa vai kahtena 
erillisenä hankkeena. 
 
Alustavassa tarveselvityksessä rakennukseen on suunniteltu sijoittuvan kaksi vuodeosas-
toa sekä poliklinikka ja apuvälinekeskus kokonaisuudessaan. Uudisrakennuksen laajuu-
deksi on arvioitu 6.500 br-m2. 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian uudisrakennuksen kustannusarvio on 12,8 Me (alv 0 %) 
(RKI=106, 2010=100) jakaantuen vuodelle 2016 0,5 Me, vuodelle 2017 5,3 Me ja vuodelle 
2018 7,0 Me. Kustannusarvio perustuu hankkeen laajuustietoihin, ei laadittuun hankesuun-
nitelmaan. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Akuuttivaiheen sairaanhoitoon liittyvä kuntoutus on välitöntä sairaanhoitoa, jonka järjestä-
minen kuuluu kulloinkin kyseisen erikoisalan hoitoon. Tämä on tarkoituksenmukaisinta kes-
kittää keskussairaalan kuntoutusosastolle. Satakunnan keskussairaalaan on akuuttivaiheen 
kuntoutusta varten saatava tilat kuntoutusvuodeosastoa ja kuntoutukseen tarvittavia oheis-
tiloja varten. Kuntoutusosasto on tarkoitettu kaikkien erikoisalojen käyttöön. Osaston hoito- 
ja kuntoutushenkilöstöllä on kuntoutukseen vaadittava erityisosaaminen. Potilaan lääketie-
teellinen hoitovastuu säilyy kullakin erikoisalalla, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntou-
tusosaston kanssa. Valtaosa kuntoutuspotilaista on neurologian erikoisalaan kuuluvia ja 
pääosin aivoverenkiertohäiriön pohjalta saaneita halvauspotilaita, joiden aktiivinen kuntou-
tus on aloitettava heti. Toinen potilasryhmä on ortopedistraumatologiset ja geriatriset poti-
laat, jotka tarvitsevat aktiivista kuntoutusta operatiivisen hoidon tai akuutin sairastumisen 
jälkeen.  
 
Kotiutusvaiheessa ja kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa on kuntoutusosastolla mahdolli-
suus käyttää vaikeavammaisille suunniteltua Antinkartanossa sijaitsevaa kuntoutusosaston 
kotiutuspaikkaa, jossa on mahdollisuus tarvittaessa lähiomaisen kanssa harjoitella kotona 
selviytymistä. 
 
Paikkatarve akuutille kuntoutusosastolle on noin 30-35 sairaansijaa, mikä riippuu jatkokun-
toutuksen mahdollisuuksista. Alustava arvio akuuttikuntoutuksen potilaspaikoista muodos-
tuu seuraavasti: neurologiset potilaat 25, ortopediset, geriatriset ja fysiatriset potilaat 5-10. 
Potilaspaikkoja ei kuitenkaan tulla jakamaan/ rajaamaan erikoisaloittain. Hoito- ja kuntou-
tusaika keskussairaalan kuntoutusosastolla on mahdollisimman lyhyt ja käsittää vain akuu-
tin vaiheen,. jolloin on oltava päivystysvalmius. Alueellinen apuvälinekeskus tuottaa eri-
koissairaanhoitoon porrastuvien palvelujen lisäksi myös erikseen sovitut apuvälinepalvelut 
sopimuksen tehneille kunnille. Osa apuvälinekeskuksesta toimii jatkossa keskussairaalaan 
rakennettavassa lasten- ja naistentalossa. 
 
Jatkokuntoutuksen järjestäminen kuuluu kunnille ja edellyttää erityisosaamista ja kuntou-
tuksen keskittämistä alueellisiin keskuksiin. Kuntoutuksen tarve voi vaihdella suurestikin 
sekä lukumäärän että erityisosaamisen suhteen. Tästä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista, 
että jokaiseen terveyskeskukseen perustetaan kuntoutusosasto. Kunnat voivat tässä asi-
assa toimia yhteistyössä. Kuntoutuksen alueellinen suunnittelu, ohjaus ja laadunvalvonta 
on kuntoutusyksikön vastuulla ja tehdään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kuntou-
tusyksikkö antaa tarvittavat konsultaatiot ja erityistyöntekijöitten palvelut alueen osaamis-
keskuksille. Vaikeavammaisen kuntoutus vaatii erityisosaamista ja moniammatillista työ-
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otetta. Hoitoajat ovat myös pitkiä, jopa useamman kuukauden mittaisia. Tällainen toiminta 
ei sovi keskussairaalan akuuttiosastolle, vaan vaatii siihen suunnitellut tilat ja laitteiston. 
Tämä edellyttää, että Satakuntaan perustetaan neljä kuntoutuksen alueellista osaamiskes-
kusta. Nämä ovat Pori, Rauma, Pohjois-Satakunta ja Etelä-Satakunta. Keskuksia luotaessa 
voidaan hyödyntää nykyisiä kuntoutukseen soveltuvia toimitiloja. 
 
Mikäli jatkokuntoutus ei ole asiallisesti järjestetty kuntien taholta, pidentää se keskussairaa-
lan akuuttikuntoutuksen hoitoaikaa ja esitetty 30-35 sairaansijan paikkatarve ei tule riittä-
mään. Väestörakenteen ikääntymisen vuoksi kuntoutuksen tarve tulee jatkossa lisäänty-
mään. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja itsenäinen suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa 
on kuntoutuksen tavoitteena. Lääkinnälliseen kuntoutukseen panostamalla on mahdolli-
suus tukea kotona selviämistä ja vähentää sitä kautta laitoshoidon tarvetta ja kustannuksia. 
Vuodeosastokuntoutuksen lisäksi tarvitaan myös toimivia avohoidon kuntoutuspalveluja, 
jotka on mahdollista järjestää kuntoutusosaston yhteyteen ja saada synergiahyötyä henki-
lökunnan ja laitteitten yhteiskäytöstä.  
 
Tällä hetkellä Satalinnassa toimii päiväkuntoutusosasto, (20 potilaspaikkaa), jossa järjeste-
tään tuki- ja liikuntaelinsairaille potilaille sekä reumapotilaille tarkoitettua kuntoutusta, kun-
toutustutkimuksia ja työkykyarvioita. Tämä on fysiatrian poliklinikkatoimintaan kuuluvaa 
elektiivistä erikoissairaanhoitoa. Tämä toiminta ei välttämättä vaadi tiloja keskussairaalasta. 
Toimintaympäristö vaatii kuntosali- ja liikuntatiloja sekä vesiliikuntamahdollisuudet. Nykyi-
nen Satalinnan ympäristö ja mahdollisuudet soveltuvat hyvin tähän toimintaan. 
Jos alueellinen neljän osaamiskeskuksen malli ei toteudu, tarvitaan kuitenkin jokin jatko-
kuntoutukseen erikoistunut yksikkö. Tällöin nykyisen Satalinnan kuntoutusosaston tarve ei 
poistu, koska sairaanhoitopiirin on huolehdittava myös akuuttivaiheen jälkeisen jatkokun-
toutuksen järjestämisestä. 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Keskussairaalan A-rakennus on vanha 1937 valmistunut ja maanpäälisiä kerroksia on kah-
deksan joista seitsemän on perustoiminnan käytössä. Laaditun riskikartoituksen mukaan 
kerroksissa 5-7 ei pitäisi olla ympärivuorokautista toimintaa vaan lähinnä toimisto ja polikli-
nikka toimintaa. Tämä siksi että mahdollisen onnettomuuden sattuessa muuhun kuin virka-
aikaan evakuointi ko. osastoilta on hankalaa koska A-rakennuksesta ei ole yhteyttä muihin 
rakennuksiin kuin vasta 4-kerroksesta alaspäin. Lasten- ja naistentalon valmistuttua aloite-
taan osastojen A5-A7 ja B1 toiminnalliset peruskorjaukset. Tavoitteena on peruskorjata yk-
si tai kaksi osastoa vuodessa. Määrärahoja varataan talousarvion sallimissa puitteissa. 
Vuodelle 2016 on varattu 1,0 Me, vuodelle 2017 1,0 Me ja vuodelle 2018 2,0 Me peruskor-
jausmääräraha. 
    
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2016 on 2,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,5 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2016 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
Vuosi 2017 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
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Kts. v.2014. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 7,0 Me 
 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 5,3 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 1,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2017 on 2,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,5 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2017 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja.  
 
Vuosi 2018 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 7,0 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 2,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2018 on 2,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,5 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2018 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja.  
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2.9 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2013 

 
Tytäryhteisöt ovat: 
 
- Kiinteistö Oy Uotilantie 5 
- Kiinteistö Oy Satakruunu 
- Ravanin Pesula Oy 
- Satalinnakiinteistöt Oy 
- Tyke Oy ja Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy 
 
 
Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille: 
 
- yhtiöiden toiminnan tulee olla kannattavaa 

 
- Kiinteistö Oy Uotilantie 5:n osakekantaa tavoitellaan täysin sairaanhoitopiirin omistuk-

seen 
 
- Kiinteistö Oy Satakruunun tulee tuottaa sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille vuoden 

2013 talousarviossa mainitut asumisyksikköpalvelut 
 

- Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa sairaanhoitopiirille vähintään 5 % siihen si-
joitetulle pääomalle vuonna 2013 

 
- Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoitteena on se, että yhtiö luopuu 

Satalinnan sairaalan kiinteistöjen omistuksesta kannattavasti 
 
Tyke Oy:n tuotantotoiminta organisoidaan vuoden 2013 aikana uudelleen yhteistoiminta- ja 
kumppanuussopimuksia hyödyntäen niin, että sairaanhoitopiirin taloudelliset vastuut ja ris-
kit yhtiön toiminnasta ja sen rahoituksesta saadaan olennaisesti alemmalle tasolle. 
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2.10 Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2013 (1 000 euroa) 

 

2.10.1 Sairaanhoito 

 
 
Oman toiminnan arviot perustuvat  1-5/2012 toteumatietoihin

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty vuosien 2011-5/2012 keskiarvoa

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2011 asukasluvun mukaan.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Oma Erityis- Palvelujen Kalliiden Ostot

toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2013 tasaus 2013 ta 2012 2013/2012

Eura 11 428 1 893 320 160 13 802 -145 13 657 13 526 1,0

Eurajoki 5 411 711 151 75 6 347 86 6 433 6 093 5,6

Harjavalta 7 841 898 194 97 9 029 -67 8 962 8 924 0,4

Honkajoki 1 836 140 48 24 2 047 41 2 088 2 044 2,1

Huittinen 6 256 3 087 274 137 9 754 192 9 945 9 622 3,4

Jämijärvi 1 811 240 52 26 2 129 -73 2 055 1 810 13,6

Kankaanpää 11 687 1 601 311 156 13 755 12 13 767 13 176 4,5

Karvia 2 276 258 67 33 2 635 36 2 671 2 659 0,4

Kokemäki 8 298 1 223 204 102 9 827 -215 9 612 9 198 4,5

Köyliö 2 198 303 72 36 2 610 69 2 679 2 270 18,0

Lavia 1 730 177 50 25 1 983 59 2 042 1 702 19,9

Luvia 2 787 308 86 43 3 224 57 3 281 3 226 1,7

Merikarvia 3 036 464 85 43 3 628 43 3 671 3 772 -2,7

Nakkila 6 043 637 149 74 6 904 -5 6 899 6 261 10,2

Pomarkku 2 522 223 62 31 2 838 58 2 896 2 580 12,3

Pori 77 444 8 952 2 144 1 071 89 611 -526 89 085 83 397 6,8

Rauma 23 630 5 001 1 027 513 30 171 288 30 459 25 881 17,7

Siikainen 1 579 182 43 21 1 825 54 1 879 1 831 2,6

Säkylä 2 565 787 121 60 3 533 -160 3 373 2 975 13,4

Ulvila 11 657 1 416 350 175 13 597 197 13 794 12 782 7,9

Yhteensä 192 036 28 500 5 810 2 902 229 248 0 229 248 213 730 7,3

Vakuutusyhtiöt 2 093 2 093 2 093 2 118 -1,2

Muut maksajat 3 274 3 274 3 274 4 234 -22,7

YHTEENSÄ 197 403 28 500 5 810 2 902 234 615 0 234 615 220 082 6,6

Erityisvelvoitteet

 
 
 
 
Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirille vuoden 
2013 alusta. Kustannukset on arvioitu olevan n.5,8 Me. Ilman ensihoitopalveluja jäsenkuntien sairaan-
hoidon muutos on 4,5 % verrattuna talousarvioon 2012. 
 
Seuraavilla sivuilla on tarkemmat vertailut erikoissairaanhoidon oman toiminnan, erityistason ostopalve-
lujen ja erityisvelvoitteiden osalta. 
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Oma toiminta

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 11 702 11 596 11 428 -1,4 -2,3
Eurajoki 5 587 5 291 5 411 2,3 -3,2
Harjavalta 7 602 8 116 7 841 -3,4 3,1
Honkajoki 1 897 1 851 1 836 -0,8 -3,2
Huittinen 6 257 6 444 6 256 -2,9 0,0
Jämijärvi 1 854 1 605 1 811 12,9 -2,3
Kankaanpää 11 652 11 510 11 687 1,5 0,3
Karvia 2 279 2 319 2 276 -1,8 -0,1
Kokemäki 8 190 8 214 8 298 1,0 1,3
Köyliö 2 108 1 909 2 198 15,1 4,3
Lavia 1 624 1 450 1 730 19,3 6,6
Luvia 2 789 2 886 2 787 -3,4 -0,1
Merikarvia 2 908 3 184 3 036 -4,6 4,4
Nakkila 5 995 5 481 6 043 10,3 0,8
Pomarkku 2 479 2 359 2 522 6,9 1,7
Pori 75 719 74 861 77 444 3,5 2,3
Rauma 34 141 20 987 23 630 12,6 -30,8
Siikainen 1 585 1 591 1 579 -0,8 -0,4
Säkylä 2 638 2 691 2 565 -4,7 -2,8
Ulvila 11 267 11 271 11 657 3,4 3,5
Jäsenkunnat yhteensä 200 271 185 616 192 036 3,5 -4,1

Vakuutusyhtiöt 1 601 2 118 2 093 -1,2 30,7
Muut kunnat 2 936 4 234 3 274 -22,7 11,5

Kuntalaskutus yhteensä 204 808 191 968 197 403 2,8 -3,6  
 
Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta erityista-
son ostopalveluja. 
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Erityistason ostopalvelut

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 2 039 1 713 1 893 10,5 -7,2
Eurajoki 514 659 711 7,8 38,2
Harjavalta 1 009 824 898 8,9 -11,0
Honkajoki 200 124 140 12,5 -30,3
Huittinen 2 721 3 041 3 087 1,5 13,4
Jämijärvi 295 226 240 6,1 -18,6
Kankaanpää 2 036 1 431 1 601 11,9 -21,4
Karvia 223 269 258 -4,1 15,6
Kokemäki 1 219 1 084 1 223 12,8 0,3
Köyliö 358 288 303 5,1 -15,4
Lavia 253 173 177 2,4 -29,9
Luvia 343 251 308 22,5 -10,2
Merikarvia 502 479 464 -3,2 -7,6
Nakkila 331 736 637 -13,4 92,3
Pomarkku 257 135 223 65,0 -13,2
Pori 9 218 8 144 8 952 9,9 -2,9
Rauma 5 219 4 325 5 001 15,6 -4,2
Siikainen 207 186 182 -2,1 -11,9
Säkylä 1 060 231 787 240,8 -25,8
Ulvila 1 580 1 179 1 416 20,1 -10,4
Jäsenkunnat yhteensä 29 584 25 500 28 500 11,8 -3,7

Vakuutusyhtiöt 52
Muut kunnat 0

Kuntalaskutus yhteensä 29 636 25 500 28 500 11,8 -3,8  
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Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 31.12.2011 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 12 424 320
Eurajoki 5 844 151
Harjavalta 7 504 194
Honkajoki 1 848 48
Huittinen 10 638 274
Jämijärvi 2 003 52
Kankaanpää 12 078 311
Karvia 2 599 67
Kokemäki 7 922 204
Köyliö 2 804 72
Lavia 1 945 50
Luvia 3 353 86
Merikarvia 3 304 85
Nakkila 5 780 149
Pomarkku 2 415 62
Pori 83 133 2 144
Rauma 39 820 1 027
Siikainen 1 661 43
Säkylä 4 673 121
Ulvila 13 554 350
Jäsenkunnat yhteensä 225 302 0 0 5 810  

 
Ensihoitopalvelujen maksun suuruus arvioidaan olevan 25,79 euroa/asukas. 

 
Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 31.12.2011 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 12 424 226 145 160 10,5 -29,2
Eurajoki 5 844 107 69 75 9,8 -29,7
Harjavalta 7 504 136 87 97 10,7 -29,1
Honkajoki 1 848 34 22 24 9,5 -29,9
Huittinen 10 638 193 123 137 11,0 -28,9
Jämijärvi 2 003 37 24 26 9,2 -30,0
Kankaanpää 12 078 219 141 156 10,7 -29,0
Karvia 2 599 48 31 33 9,4 -29,9
Kokemäki 7 922 144 92 102 10,3 -29,3
Köyliö 2 804 51 33 36 10,5 -29,2
Lavia 1 945 36 23 25 8,5 -30,5
Luvia 3 353 60 38 43 12,3 -28,0
Merikarvia 3 304 60 39 43 9,8 -29,6
Nakkila 5 780 105 67 74 11,1 -28,8
Pomarkku 2 415 44 28 31 9,2 -30,0
Pori 83 133 1500 961 1 071 11,4 -28,6
Rauma 39 820 718 460 513 11,5 -28,5
Siikainen 1 661 30 19 21 11,7 -28,4
Säkylä 4 673 85 54 60 10,5 -29,2
Ulvila 13 554 246 158 175 10,8 -29,0
Jäsenkunnat yhteensä 225 302 4 080 2 614 2 902 11,0 -28,9  
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2.10.2 Sosiaalipalvelut 

 
 

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 1 323 1 538 1 560 1,5 17,9
Eurajoki 694 831 775 -6,8 11,7
Harjavalta 812 860 1 060 23,3 30,5
Honkajoki 20 21 30 40,2 46,6
Huittinen 1 391 1 539 1 590 3,3 14,3
Jämijärvi 44 51 40 -21,4 -9,7
Kankaanpää 618 691 740 7,1 19,7
Karvia 56 67 85 26,3 50,5
Kokemäki 1 296 1 390 1 450 4,3 11,9
Köyliö 292 273 285 4,4 -2,3
Lavia 326 426 175 -58,9 -46,3
Luvia 272 303 355 17,4 30,3
Merikarvia 205 305 260 -14,8 27,0
Nakkila 647 707 750 6,1 15,9
Pomarkku 80 90 95 6,1 19,2
Pori 4 318 4 866 5 260 8,1 21,8
Rauma 1 364 1 544 1 520 -1,6 11,5
Siikainen 90 96 90 -6,3 -0,2
Säkylä 472 536 540 0,7 14,5
Ulvila 1 834 2 024 2 075 2,5 13,2
Jäsenkunnat yhteensä 16 156 18 158 18 735 3,2 16,0

Muut kunnat 1 978 1 367 2 160 58,1 9,2

Kuntalaskutus yhteensä 18 135 19 524 20 895 7,0 15,2  
 
 
Vuoden 2013 talousarvion laskelmien arviopohjana on käytetty 1-5/2012 toteutunutta las-
kutusta. 
Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista. 
 
 
Sairaanhoitopiirin oman palvelutuotannon (erikoissairaanhoito ilman erityistason ostopalve-
luja ja sosiaalipalvelut) palvelumaksujen kasvu on 6,3 % verrattuna vuoden 2012 talousar-
vioon. Ilman uusia toimintoja (ensihoitopalvelut ja Huittisten asuntola) kasvu on 3,3 %. 
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2.10.3 Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut 

 
 

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 90 108 123 13,5 35,8
Eurajoki 107 131 116 -11,4 8,8
Harjavalta 70 81 149 85,5 114,5
Honkajoki 9 9 13 47,5 39,4
Huittinen 12 14 24 78,7 105,6
Jämijärvi 9 9 17 81,2 76,4
Kankaanpää 50 57 71 23,8 41,3
Karvia 11 16 9 -40,7 -17,2
Kokemäki 72 94 137 46,1 90,7
Köyliö 10 11 19 73,1 90,3
Lavia 24 21 67 215,7 182,8
Luvia 67 90 76 -15,2 14,3
Merikarvia 85 106 100 -5,9 17,5
Nakkila 73 100 117 16,3 59,2
Pomarkku 49 58 73 25,9 47,3
Pori 2 683 3 297 3 345 1,4 24,6
Rauma 16 21 22 4,9 32,2
Siikainen 16 20 16 -19,5 4,1
Säkylä 9 11 14 31,8 53,8
Ulvila 324 402 407 1,3 25,6
Jäsenkunnat yhteensä 3 788 4 656 4 916 5,6 29,8

Vakuutusyhtiöt 113 182 207 13,7 82,5
Muut kunnat 160 199 366 83,7 127,8

Kuntalaskutus yhteensä 4 062 5 037 5 489 9,0 35,1  
 
 
Vuoden 2013 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-5/2012 toteutunutta las-
kutusta. 
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2.10.4 Perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä 

 
 

SHP SHP SHP
TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 011 2 012 v.2013 2013/2012 2013/2011
Eura 14 963 15 172 15 340 1,1 2,5
Eurajoki 7 095 7 056 7 324 3,8 3,2
Harjavalta 9 622 9 864 10 172 3,1 5,7
Honkajoki 2 207 2 075 2 131 2,7 -3,4
Huittinen 10 857 11 175 11 560 3,4 6,5
Jämijärvi 2 223 1 870 2 112 13,0 -5,0
Kankaanpää 14 286 13 924 14 578 4,7 2,0
Karvia 2 659 2 742 2 765 0,8 4,0
Kokemäki 10 884 10 682 11 199 4,8 2,9
Köyliö 2 911 2 554 2 983 16,8 2,5
Lavia 2 338 2 149 2 284 6,3 -2,3
Luvia 3 614 3 619 3 712 2,6 2,7
Merikarvia 3 750 4 184 4 031 -3,7 7,5
Nakkila 7 254 7 069 7 766 9,9 7,1
Pomarkku 2 969 2 727 3 064 12,3 3,2
Pori 93 208 91 560 97 689 6,7 4,8
Rauma 41 772 27 446 32 000 16,6 -23,4
Siikainen 1 992 1 947 1 985 2,0 -0,3
Säkylä 3 790 3 522 3 927 11,5 3,6
Ulvila 15 487 15 208 16 276 7,0 5,1
Yhteensä 253 879 236 544 252 900 6,9 -0,4
Vakuutusyhtiöt 1 767 2 325 2 300 -1,1 30,1
Muut maksajat 5 072 5 800 5 800 0,0 14,4
YHTEENSÄ 260 719 244 668 261 000 6,7 0,1  
 
 
Organisaatiomuutokset: 
Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi sairaanhoitopiirille 1.1.2011. 
Rauman aluesairaalan somaattisten toimintojen pääosa siirtyi Rauman kaupungille 
1.1.2012. 
Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille 1.1.2013. 
 
Ilman ensihoitopalvelujen kustannuksia jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on 4,5 % 
verrattuna talousarvioon 2012 ja -2,7 % verrattuna tilinpäätökseen 2011. 
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2.11 Peruspääoman korko vuonna 2013 (1,3 %) 

 
 

osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan 

peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille

Kunta 1.1.2013 v.2013 1.1.2013 v.2013

Eura 6,06 69 375 8,67 8 422

Eurajoki 3,21 36 787 2,17 2 106

Harjavalta 3,99 45 670 2,98 2 894

Honkajoki 0,85 9 698 0,97 938

Huittinen 2,40 27 461 6,84 6 643

Jämijärvi 1,02 11 703 0,69 672

Kankaanpää 4,95 56 744 4,87 4 727

Karvia 1,32 15 105 1,34 1 301

Kokemäki 4,79 54 918 5,40 5 242

Köyliö 0,84 9 641 1,35 1 310

Lavia 1,09 12 487 0,98 954

Luvia 1,34 15 329 0,71 688

Merikarvia 1,69 19 394 3,01 2 927

Nakkila 2,93 33 571 4,24 4 115

Pomarkku 1,15 13 195 1,18 1 146

Pori 35,21 403 368 35,80 34 784

Rauma 18,93 216 888 11,03 10 718

Siikainen 0,93 10 597 0,57 557

Säkylä 1,19 13 656 2,28 2 213

Ulvila 6,11 69 967 4,94 4 797

Yhteensä 100,00 1 145 554 100,00 97 154

Sosiaalipalvelut         Sairaanhoidon osuus
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2.12 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin v 2013 

 
 

osuus% Perintä osuus% Perintä

ppo:sta lainojen lyh. ppo:sta lainojen lyh.

Kunta 1.1.2013 v.2013 1.1.2013 v.2013

Eura 6,06 0 8,67 16 627

Eurajoki 3,21 0 2,17 4 158

Harjavalta 3,99 0 2,98 5 713

Honkajoki 0,85 0 0,97 1 852

Huittinen 2,40 0 6,84 13 114

Jämijärvi 1,02 0 0,69 1 326

Kankaanpää 4,95 0 4,87 9 333

Karvia 1,32 0 1,34 2 568

Kokemäki 4,79 0 5,40 10 348

Köyliö 0,84 0 1,35 2 586

Lavia 1,09 0 0,98 1 882

Luvia 1,34 0 0,71 1 359

Merikarvia 1,69 0 3,01 5 779

Nakkila 2,93 0 4,24 8 124

Pomarkku 1,15 0 1,18 2 263

Pori 35,21 0 35,80 68 670

Rauma 18,93 0 11,03 21 160

Siikainen 0,93 0 0,57 1 100

Säkylä 1,19 0 2,28 4 368

Ulvila 6,11 0 4,94 9 470

Yhteensä 100,00 0 100,00 191 800

SosiaalipalvelutSairaanhoidon osuus
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2.13 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 2014 - 2018 

 
 

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh.

Kunta 1.1.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018

Eura 6,06 0 67 282 112 218 154 610 201 241

Eurajoki 3,21 0 35 678 59 506 81 985 106 712

Harjavalta 3,99 0 44 292 73 873 101 780 132 478

Honkajoki 0,85 0 9 406 15 688 21 614 28 133

Huittinen 2,40 0 26 632 44 419 61 199 79 657

Jämijärvi 1,02 0 11 350 18 931 26 082 33 949

Kankaanpää 4,95 0 55 032 91 786 126 460 164 601

Karvia 1,32 0 14 649 24 432 33 662 43 815

Kokemäki 4,79 0 53 262 88 833 122 392 159 306

Köyliö 0,84 0 9 351 15 595 21 487 27 967

Lavia 1,09 0 12 111 20 199 27 830 36 223

Luvia 1,34 0 14 866 24 795 34 162 44 465

Merikarvia 1,69 0 18 809 31 370 43 221 56 257

Nakkila 2,93 0 32 558 54 303 74 816 97 381

Pomarkku 1,15 0 12 797 21 344 29 406 38 276

Pori 35,21 0 391 201 652 471 898 952 1 170 082

Rauma 18,93 0 210 346 350 829 483 361 629 145

Siikainen 0,93 0 10 277 17 141 23 616 30 739

Säkylä 1,19 0 13 244 22 090 30 434 39 614

Ulvila 6,11 0 67 857 113 176 155 931 202 960

Yhteensä 100,00 0 1 111 000 1 853 000 2 553 000 3 323 000

Sairaanhoidon osuus

 
 
 

Sairaanhoidon lainojen lyhennykset on arvioitu 10 vuoden lyhennysohjelman mukaan. 



 
 
 

93 
 

 

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh.

Kunta 1.1.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018

Eura 8,67 16 670 4 586 4 586 4 586 4 586

Eurajoki 2,17 4 169 1 147 1 147 1 147 1 147

Harjavalta 2,98 5 728 1 576 1 576 1 576 1 576

Honkajoki 0,97 1 856 511 511 511 511

Huittinen 6,84 13 148 3 617 3 617 3 617 3 617

Jämijärvi 0,69 1 330 366 366 366 366

Kankaanpää 4,87 9 357 2 574 2 574 2 574 2 574

Karvia 1,34 2 574 708 708 708 708

Kokemäki 5,40 10 375 2 854 2 854 2 854 2 854

Köyliö 1,35 2 593 713 713 713 713

Lavia 0,98 1 887 519 519 519 519

Luvia 0,71 1 363 375 375 375 375

Merikarvia 3,01 5 794 1 594 1 594 1 594 1 594

Nakkila 4,24 8 146 2 241 2 241 2 241 2 241

Pomarkku 1,18 2 269 624 624 624 624

Pori 35,80 68 849 18 940 18 940 18 940 18 940

Rauma 11,03 21 215 5 836 5 836 5 836 5 836

Siikainen 0,57 1 103 303 303 303 303

Säkylä 2,28 4 379 1 205 1 205 1 205 1 205

Ulvila 4,94 9 495 2 612 2 612 2 612 2 612

Yhteensä 100,00 192 300 52 900 52 900 52 900 52 900

Sosiaalipalvelut

 
 
 

Sosiaalipalvelujen lainojen lyhennykset voimassa olevien lyhennysohjelmien mukaan. 



 
 
 

94 
 

2.14 Yhteistoimintamenettely 

 
Toimialueiden ja liikelaitoksen johtoryhmät ovat käsitelleet ennen lopullisen esityksensä te-
koa talousarviota ja –suunnitelmaa kokouksissaan, joissa henkilöstön edustaja on ollut läs-
nä. 
 
Yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus talousarvioksi ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.9.2012. Lausunto on liitteenä 
nro 6. 
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LIITE NRO 1 
 
Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag vuoden 2013 talousarvio 
 

 
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS 
 
TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 
 
1. Toimintasuunnitelma 

 
Sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitokseen SataDiagiin kuuluvat lää-
kehuolto, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, laboratorio, kliininen neurofysiologia, 
kuvantaminen, patologia ja infektioyksikkö. 
 
Lääkehuollolla on viisi toimipistettä: keskussairaalan sairaala-apteekki, Rauman aluesai-
raalan ja Harjavallan sairaalan lääkekeskukset, Porin perusturvakeskuksen ja Pohjois-
Satakunnan peruspalvelu –liikelaitoskuntayhtymän lääkekeskukset. Lääkehuollon toimipis-
teet tuottavat lääkehuollon palvelut lähes koko Satakunnan alueen julkiselle sektorille. Lää-
kehuollon vastuualueella yhteinen lääkehankintarengas Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
rin kanssa toteuttaa lääkkeiden yhteiskilpailutuksen vuonna 2013, jonka seurauksena vuo-
den 2014 alusta käyttöön tulee uusi lääkevalikoima kahdeksi vuodeksi. Automaattista lää-
keannosjakelua kehitetään edelleen. Hyvin vastaanotettu osastofarmasia jatkuu keskussai-
raalassa vuoden 2013 aikana. 
 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö tutkii ihmisen elintoimintoja erilaisten 
mittausten avulla. Lisäksi yksikössä käytetään radioaktiivisia eli säteileviä lääkeaineita eri-
laisten sairauksien tutkimiseksi. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella 
ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2013. 
 
SataDiag Laboratorion tehtävänä on tarjota näytteenottopalveluita ja näytekohtaisia tutki-
muspalveluita Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen terveyden- ja sosiaali-
huollon yksiköiden tarpeisiin. Laboratorion vastuualueella ei ole suunnitteilla merkittäviä 
palvelutuotannon muutoksia vuonna 2013. Nettiajanvaraus tulee laajenemaan kaikkiin la-
boratorion näytteenottopisteisiin. Tavoitteena on edelleen lisätä toiminnan suunnitelmalli-
suutta sekä parantaa potilaiden palvelukokemusta sujuvamman näytteenoton muodossa. 
Mikäli alueellistaminen laajenee, se näkyy myös palvelutuotannossa tutkimus- ja näyt-
teenottomäärien lisäyksenä. 
 
Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, joka tarjoaa palveluja keskus- ja ää-
reishermoston sairauksien, lihassairauksien ja unihäiriöiden tutkimisessa. Kliinisen neuro-
fysiologian vastuualueella ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2013. 
 
Kuvantamisen vastuualueen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon potilaiden radiolo-
giset palvelut. Lisäksi tuotetaan radiologisia palveluja niille terveyskeskuksille, joiden ku-
vantamistoiminta on alueellistettu SataDiagin toiminnaksi tai erillisten sopimusten mukai-
sesti. Kuvantamisen vastuualueella päivystyskuvantamisen toimintaa kehitetään edelleen 
vuonna 2013. Riittävän palvelutason turvaamiseksi MRI-tutkimusten ja lausuntopalvelujen 
ostoa ulkopuolelta jatketaan. Luu- ja keuhkokuvauslausuntojen lisäksi on tavoitteena laa-
jentaa lausuntopalvelujen ostoa myös muihin tutkimuksiin, esim. mammografia- ja tietoko-
netomografiatutkimuksiin, niin että kliinikoiden tarvitsemat tutkimus- ja lausuntomäärät 
saadaan toteutettua. Radiologien rekrytointitoimenpiteitä jatketaan koko ajan. Tavoitteena 
on vähintään kolmen uuden radiologin viran täyttäminen. Alueellista yhteistyötä kehitetään 
edelleen  
 
Patologian yksikön tehtävä on histologisten ja sytologisten mikroskooppinäytteiden valmis-
tus ja taudinmäärityksen tekeminen näiden näytteiden perusteella. Patologian vastuualu-
eella ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2013. 
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Infektioyksikkö on tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntija sairaanhoitopiirin alueel-
la. Infektioyksikkö huolehtii sairaanhoitopiirille säädetyistä tartuntatautien valvonta- ja tor-
juntavelvollisuuksista, ja tuottaa infektioiden hoitoa ja sairaalahygieniaa tukevaa konsultaa-
tiopalvelua, opetusta ja tutkimusta. Infektioyksikkö jatkaa tartuntatautien torjunta- ja epide-
mioiden selvitystyötä normaalin tapaan. 
 

 
2. Palveluiden laatutakuu ja asiakastyytyväisyys 
 

Liikelaitos 
 
1. Kuvantamispalvelut 
järjestetään ja tuotetaan 
huomioiden potilaiden ja 
kliinisten yksiköiden tar-
peet 

 
 
Poliklinikan päivys-
tyspotilaat  
 
 
Ajanvarauspotilaat  
 

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

 
 
1 -  4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 
31.12.2013 
 

2. Alueellinen palvelutuo-
tanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sai-
raanhoitopiirin alueella on 
alueellistettu liikelaitokselle 
31.12.2013 mennessä 

 
Kuvantamistoiminta sai-
raanhoitopiirin alueella on 
alueellistettu liikelaitokselle 
31.12.2013 mennessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellis-
tettu liikelaitokselle 
31.12.2013 mennessä 
 

31.12.2013 

 
 

3. Henkilöstön aikaansaannoskyky 
 

Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat 

Henkilöstön osaamista 
ja jaksamista kehite-
tään työn vaativuutta 
vastaavaksi 
 

Kehityskeskustelut käydään ≥ 60 %:sti 
(vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut 
henkilöstö) 
 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen to-
teutumista seurataan toteutuneina koulu-
tuspäivinä 

1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. - 31.12.2013 
 
 
 
1.1. - 31.12.2013 
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4. Talousarvio 2013 ulkoisten erien osalta ja taloudelliset tavoitteet 
 

4.1 Liikelaitoksen tuloslaskelma 2013 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2011 2012 2013 %

Liikevaihto 51 390 452 53 286 893 57 112 569 7,2
  -josta myynnit sairaanhoitopiirille 36 081 413 34 576 468 36 198 457 4,7
Liiketoiminnan muut tuotot 16 710 33 000 34 400 4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 550 369 -21 029 800 -21 947 100 4,4
Palvelujen ostot -12 353 477 -13 135 493 -14 571 542 10,9
  -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -6 508 672 -7 213 668 -7 698 630 6,7
Palkat ja palkkiot -12 492 455 -13 100 500 -14 005 200 6,9
Henkilösivukulut -3 505 436 -3 791 800 -4 075 700 7,5
Poistot -1 010 544 -772 700 -878 800 13,7
Liiketoiminnan muut kulut -914 134 -1 107 900 -1 286 900 16,2
Liikeylijäämä 580 747 381 700 381 727 0,0
Rahoitustuotot 0 0 0
Rahoituskulut -169 041 -281 700 -281 727 0,0
Tilikauden ylijäämä 411 706 100 000 100 000 0,0  

 
 
4.2. Taloudelliset tavoitteet 2013 
 

Tavoitteet Mittarit 
 
 

Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat

Liikelaitoksen toi-
minta on laadukas-
ta, tuottavaa ja 
kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos 
 
Liikelaitoksen tilikauden tulos 
on ≥0,1 Me  
 
Liikelaitos maksaa kuntayh-
tymän siihen sijoittamalle pe-
ruspääomalle 5 %:n mukaisen 
koron. 
 

  
 
31.12.2013 
 
 
31.12.2013 
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4.3 Merkittävimmät muutokset talousarvioon 2012 verrattuna ulkoisten toimintakulujen tasolla 
 

Vaikutus

Porin Maantienkadun ja Noormarkun kuvantamisen siirtyminen SataDiagille 980 000 €

Palkat 446 000 €
Palkankorotusvaraus 300 000 €
Radiologivirkojen täyttäminen (toimintavolyymien orgaanisen kasvun 
seurauksena)

76 000 €

Avoimien hoitajavirkojen ja -toimien täyttäminen (toimintavolyymien orgaanisen 
kasvun seurauksena)

70 000 €

Henkilösivukulut 130 000 €

Aineet, tarvikeet ja tavarat 700 000 €
Apteekkivalmisteiden ostot kasvussa 700 000 €

Palvelujen ostot 570 000 €
Medbit kustannusten nousu (tili 434) 240 000 €
Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostot (ns. välituotepalvelut) 330 000 €

YHTEENSÄ MUUTOS 2 826 000 €  
 
 

4.4 Rahoitusosa  
     

Rahoitusosa TP 2011 TA 2012 TA 2013
1 000 e

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä 580 382 382
Poistot ja arvonalentumiset 1 011 773 879
Rahoitustuotot ja -kulut -169 -282 -282

Investointien rahavirta
   Investointimenot -1 505 -1 000
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta -83 873 -21

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset 2 263

2 263 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 2 180 873 -21  
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5. Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin hankintasuunnitelma vuosille 2013 – 2015 
 

Vuosi 2013 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Suunnitelmassa on hankkia uusi 3 Teslan magneettikuvauslaite magneettitutkimusten saa-
tavuuden parantamiseksi, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Suunnitelmassa on korvata vanha 1998 hankittu angiografialaite, kuvantamisen vastuualue 
Satakunnan keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
Vuosi 2014 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Suunnitelmassa on uusia vuonna 2003 hankittu gammakameralaitteisto, kliinisen fysiologi-
an ja isotooppilääketieteen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Suunnitelmassa on uusia vanha mammografialaitteisto, kuvantamisen vastuualue Sata-
kunnan keskussairaala. 
 
Suunnitelmassa on uusia vanha TT-laitteisto, kuvantamisen vastuualue Rauman aluesai-
raala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
Vuosi 2015 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Suunnitelmassa on päivittää vanha 1,5 Teslan magneettikuvauslaite, kuvantamisen vas-
tuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2013 
3,404 M€, vuonna 2014 2,627 M€ ja vuonna 2015 1,565 M€. 
 
Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa osittain investoimalla taseeseen ja osittain lea-
singrahoituksella. 
 
 
Pori 30.5.2012 
 
 
Joni Palmgrén 
liikelaitoksen johtaja 
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Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2011 2012 2013 %
Tuotot
Myyntituotot 284 778 502 273 492 100 290 706 000 6,3
Maksutuotot 11 545 373 10 721 300 10 913 900 1,8
Tuet ja avustukset 2 680 084 2 288 800 2 881 800 25,9
Muut toimintatuotot 2 728 744 3 480 000 3 936 400 13,1
Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 301 732 703 289 982 200 308 438 100 6,4
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 147 942 266 144 736 685 154 012 247 6,4
  josta myynnit liikelaitokselle 6 508 671 7 213 668 7 698 630 6,7
  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille* 134 716 180 447 272 311 50,9
Toimintatuotot yhteensä 449 674 969 434 718 885 462 450 347 6,4

Kulut
Palkat 133 427 248 126 681 800 135 869 000 7,3
Henkilösivukulut 36 685 222 35 353 500 38 018 900 7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 755 196 54 786 400 56 657 900 3,4
Palvelujen ostot 62 042 602 57 047 100 63 053 700 10,5
Tuet ja avustukset 206 579 333 100 257 100 -22,8
Muut kulut 6 406 406 6 510 000 8 137 900 25,0
Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 291 523 253 280 711 900 301 994 500 7,6
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 147 942 266 144 736 685 154 012 247 6,4
  josta ostot liikelaitokselta 36 089 413 34 576 468 36 198 456 4,7
  josta ostot hankinta- ja logistiikkayksiköiltä* 7 313 724 16 528 245 17 998 010 8,9
Toimintakulut yhteensä 439 465 519 425 448 585 456 006 747 7,2

                               Toimintakate 10 209 450 9 270 300 6 443 600 -30,5
Rahoitustuotot ja -kulut -1 749 767 -1 854 400 -1 105 800 -40,4
Rahoitustuotot 288 838 200 000 250 000 25,0
Rahoituskulut -2 038 605 -2 054 400 -1 355 800 -34,0

                               Vuosikate 8 459 683 7 415 900 5 337 800 -28,0
Suunnitelman mukaiset poistot -7 532 539 -7 315 900 -7 637 800 4,4

                               Tilikauden tulos 927 144 100 000 -2 300 000
* 2011 ei sisällä hankintayksikköä  

ralanissi
Konekirjoitusteksti

ralanissi
Konekirjoitusteksti
LIITE NRO 2

ralanissi
Konekirjoitusteksti
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LIITE 3 
 
LIITE NRO 3 
 
YHTEENVETO KUMPPANUUSNEUVOTTELUISTA 2012 

 
KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT

 
Eura Jatketaan päihde- ja mielenterveys-

suunnitelman juurruttamista alueelli-
sena, keskittyen erityisesti lasten ja 
nuorten mielen-terveystyöhön.  
SHP:stä osallistuu tarvittaessa projek-
tipäällikkö Alpo Komminaho, vastuu-
henkilönä Euran kunnasta sosiaalijoh-
taja Heikki Rautiainen ja johtava lää-
käri Terhi Holmström.   
 
Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitet-
tua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehit-
tämiseksi. Kootaan yhteen ja hyödyn-
netään KASTE -hankkeen kokemuk-
sia ikäihmisten hoito- ja palvelu-
ketjujen kehittämisessä. Erityisenä 
painopisteenä on suunnitelmallinen ja 
sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjes-
tämisessä huomioidaan myös paikal-
linen hyvä valmius ottaa potilaita vas-
taan varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsu-
ja) ja Euran kunnan osalta sosiaali-
palvelupäällikkö Katriina Uusitalo-
Perkola. 
 
Selvitetään Euran terveyskeskuksen 
kuvantamistoiminnan järjestämistä 
SataDiagin toimintana. Vastuuhenki-
lönä ja kokoonkutsujana toimii johtava 
lääkäri Terhi Holmström ja SataDiagin 
puolelta liikelaitoksen johtajan mää-
räämä henkilö.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
nan osalta yhteyshenkilönä toimii joh-
tava lääkäri Terhi Holmström.  
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Eurajoki  Mielenterveys- ja päihdetyön proses-
sien avaamisen jatkaminen eri toimi-
joiden kanssa. Päihde- ja mielenter-
veyssuunnitelmaa tarkistetaan ja sii-
hen lisätään erikoissairaanhoidon ke-
hittämistavoitteet. Vastuuhenkilöt: 
sosiaalijohtaja Pirkko Mäkinen (ko-
koonkutsuja), johtava ylilääkäri Jussi 
Laaksonen, aikuispsykiatrian ylilääkäri 
(avohoito) ja projektipäällikkö Alpo 
Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon yhteistyötä tiivistetään 
tavoitteena nykyistä kustannustehok-
kaampi toiminta hoidon porrastukses-
sa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat 
yhteisesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin, tavoitteena 
molemminpuolinen kustannussäästö. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin 
puolelta liikelaitoksen johtaja Joni 
Palmgren ja Keski-Satakunnan ter-
veydenhuollon kuntayhtymän yhtymä-
johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään 
KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-
misten hoito- ja palveluketjujen kehit-
tämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja 
suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus, 
tavoitteena sujuva tiedonkulku.  
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli (IMS-
toimintajärjestelmään), jossa kiinnite-
tään huomiota ikäihmisten fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvin-
vointiin sekä turvalliseen asuinympä-
ristöön. Vastuuhenkilönä sairaanhoi-
topiirin osalta toimii projektipäällikkö 
Hanna Nyfors ja Eurajoen kunnan 
osalta vanhustyönjohtaja Marjo Hami-
las 
 
Valmistellaan vuoden 2012 aikana 
kustannustietojen tarkennusta siten, 
että käytössä on asiakaskohtainen 
tieto vuoden aikana SHP:n kohdenne-
tuista kustannuksista. Sairaanhoitopii-
rin osalta vastuuhenkilönä toimii talo-
usjohtaja Tero Mäkiranta.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
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nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
tayhtymän osalta yhteyshenkilönä 
toimii johtava ylilääkäri Jussi Laakso-
nen (vs. ylilääkäri Mika Mulari).  
 

Harjavalta Mielenterveys- ja päihdetyön proses-
sien avaamisen jatkaminen eri toimi-
joiden kanssa. Päihde- ja mielenter-
veyssuunnitelmaa tarkistetaan ja sii-
hen lisätään erikoissairaanhoidon ke-
hittämistavoitteet. Vastuuhenkilöt: vt. 
perusturvajohtaja Juha Sandberg (ko-
koonkutsuja), johtava ylilääkäri Jussi 
Laaksonen, aikuispsykiatrian ylilääkäri 
(avohoito) ja projektipäällikkö Alpo 
Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon yhteistyötä tiivistetään 
mm. laboratorio- ja kuvantamistoimin-
nassa tavoitteena nykyistä kustannus-
tehokkaampi toiminta hoidon porras-
tuksessa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat 
yhteisesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin, tavoitteena 
molemminpuolinen kustannussäästö.  
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin 
puolelta liikelaitoksen Joni Palmgrén 
ja Keski-Satakunnan terveydenhuol-
lon kuntayhtymän yhtymäjohtaja Ju-
hani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään 
KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-
misten hoito- ja palveluketjujen kehit-
tämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja 
suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus.  
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors ja Harjavallan 
kaupungin osalta vt. perusturvajohtaja 
Juha Sandberg.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
tayhtymän osalta yhteyshenkilönä 
toimii johtava ylilääkäri Jussi Laakso-
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nen (vs. ylilääkäri Mika Mulari). 
Honkajoki Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 
Huittinen Jatketaan mielenterveys- ja päihde-

huollon suunnitelman juurruttamista. 
Vastuuhenkilönä SHP:stä projekti-
päällikkö Alpo Komminaho (koollekut-
suja), Huittisten kaupungista perustur-
vajohtaja ja terveyskeskuksesta avo-
terveydenhuollon ylilääkäri Linnea 
Kenni-Jussila.  
 
ALKU-hankkeessa aloitettua työtä 
kotiuttamiskäytäntöjen kehittämiseksi 
jatketaan. Kootaan yhteen ja hyödyn-
netään KAS-TE -hankkeen kokemuk-
sia ikäihmisten hoito- ja palveluketju-
jen kehittämisessä. Erityisenä paino-
pisteenä on suunnitelmallinen ja suju-
va kotiutus.  Jatkohoidon järjestämi-
sessä huomioidaan myös paikallinen 
hyvä valmius ottaa potilaita vastaan 
varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsu-
ja) yhdessä kirurgian, sisätautien ja 
neurologian ja keuhkosairauksien yli-
lääkäreiden kanssa. Huittisten osalta 
yhdyshenkilöt ovat ylilääkäri Linnea 
Kenni-Jussila ja kotiutushoitaja Pirkko 
Mäkinen. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
nan osalta yhteyshenkilönä toimii yli-
lääkäri Linnea Kenni-Jussila.  
 
Selvitetään vuoden 2012 aikana työ-
terveyshuollon tuottamien tutkimustu-
losten saattaminen muiden toimijoiden 
käyttöön. Yhteyshenkilönä sairaanhoi-
topiirin puolelta toimivat liikelaitoksen 
johtaja Joni Palmgren ja tietohallinto-
päällikkö Leena Ollonqvist. Kunnan 
osalta yhteyshenkilönä toimii atk-
päällikkö Päivi Uusitalo. 

  

Jämijärvi Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 
Kankaanpää Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman 

jalkauttaminen käytäntöön, vastuu-
henkilönä PoSasta aikuissosiaalityön-

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto tote-
si, että sairaanhoitopiiri valmistelee Poh-
jois-Satakunnan kunnille selvityksen 
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päällikkö Anna Rantanen ja aikuister-
veydenhuollon päällikkö Mirja Koivisto 
ja sairaanhoitopiiristä projektipäällikkö 
Alpo Komminaho. 
 
Jatketaan psykiatrisen potilaan (ver-
koston) hoitopolun valmistelua. Vas-
tuuhenkilö PoSasta mielenterveyshoi-
taja Terttu Männistö ja sairaanhoitopii-
ristä Kankaanpään mielenterveys-
toimiston ylilääkäri (koollekutsuja). 
 
Valmistellaan Kankaanpään psykiatri-
sen kuntoutusyksikön siirtämistä sai-
raanhoitopiiriltä PoSan toiminnaksi. 
Vastuuhenkilö sairaanhoitopiiristä 
toimialuejohtaja Niko Seppälä (ko-
koonkutsuja) ja PoSan puolelta ai-
kuispalvelujohtaja Tapani Santavirta. 
 
Jatketaan Toimintakykyisenä ikään-
tyminen-hankkeessa aloitettua työtä 
kotiuttamiskäytäntöjen kehittämiseksi. 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään 
KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-
misten hoito- ja palveluketjujen kehit-
tämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on suunnitelmallinen ja sujuva kotiu-
tus.  Jatkohoidon järjestämisessä 
huomioidaan myös paikallinen hyvä 
valmius ottaa potilaita vastaan varhai-
sessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsu-
ja) ja PoSan osalta senioripalvelupääl-
likkö Anne Tarhasaari. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
tayhtymän osalta yhteyshenkilönä 
toimii toimitusjohtaja Esa Hakala. 

siitä, millaisia sairauksia kuntalaiset sai-
rastivat viime vuonna, ja millaisia hoitoja 
heille annettiin. Tiedot voidaan tulostaa 
DRG-ryhmittäin tietosuojakysymykset 
huomioiden. Tiedot toimitetaan 
31.8.2012 mennessä. Yhdyshenkilönä 
toimii sairaanhoitopiirin puolesta talous-
johtaja Tero Mäkiranta ja Pohjois-
Satakunnan osalta PoSan toimitusjohta-
ja Esa Hakala. 
 
Vt. tilaajajohtaja Jaana Männikkö toivoi 
selvitettävän, paljonko kotihoitoon vaadi-
taan lisäresursseja, jos laitoshoitoa pu-
retaan. Johtajaylilääkäri Olli Wanne ker-
toi, että SataTila -hankkeessa voidaan 
tätä mahdollisesti vielä selvittää. 
 
Toimitusjohtaja Esa Hakala kertoi, ettei 
kehitysvammaisten palvelusäätiö ole 
saanut rahoitusta asumispalveluyksiköl-
le rahoitusta. Hakala tiedusteli, voiko 
tätä hakea sairaanhoitopiirin hankkeena. 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto eh-
dotti, että PoSa tekee sairaanhoitopiirille 
ehdotuksen siitä, että kehitysvammais-
ten asumispalveluyksikkö tehdään Kan-
kaanpäähän sairaanhoitopiirin toimesta. 
Kuitenkin palvelusäätiön kannattaa teh-
dä vielä hakemukset tästä, sillä sairaan-
hoito-piirillä on hankkeet jo suunnitteilla 
useammaksi vuodeksi.   
 
Sovittiin, että elokuussa pidetään kunti-
en ja sairaanhoitopiirin uusi neuvottelu. 
Kuntien edustajat totesivat, että kuntien 
on valmistauduttava neuvotteluihin pa-
remmin. 

Karvia Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 
Kokemäki Mielenterveys- ja päihdetyön proses-

sien avaamisen jatkaminen eri toimi-
joiden kanssa. Päihde- ja mielenter-
veyssuunnitelmaa tarkistetaan ja sii-
hen lisätään erikoissairaanhoidon ke-
hittämistavoitteet. Vastuuhenkilöt: 
perusturvajohtaja Eija Kuokka (ko-
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koonkutsuja), johtava ylilääkäri Jussi 
Laaksonen, aikuispsykiatrian ylilääkäri 
(avohoito) ja projektipäällikkö Alpo 
Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon yhteistyötä tiivistetään 
tavoitteena nykyistä kustannustehok-
kaampi toiminta hoidon porrastukses-
sa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat 
yhteisesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin, tavoitteena 
molemminpuolinen kustannussäästö.  
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin 
puolelta liikelaitoksen johtaja Joni 
Palmgrén ja Keski-Satakunnan ter-
veydenhuollon kuntayhtymän yhtymä-
johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään 
KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-
misten hoito- ja palveluketjujen kehit-
tämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja 
suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus.  
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors ja Kokemäen 
kaupungin osalta perusturvajohtaja 
Eija Kuokka.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
tayhtymän osalta yhteyshenkilönä 
toimii johtava ylilääkäri Jussi Laakso-
nen (vs. ylilääkäri Mika Mulari). 

Köyliö Jatketaan päihde- ja mielenterveys-
suunnitelman juurruttamista alueelli-
sena, keskittyen erityisesti lasten ja 
nuorten mielen-terveystyöhön. 
SHP:stä osallistuu tarvittaessa projek-
tipäällikkö Alpo Komminaho, vastuu-
henkilönä terveyskeskuskuntayhty-
mästä psykologi Pia Kukkonen. 
 
Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitet-
tua työtä kotiuttamiskäytäntöjen kehit-
tämiseksi. Kootaan yhteen ja hyödyn-
netään KASTE -hankkeen kokemuk-
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sia ikäihmisten hoito- ja palvelu-
ketjujen kehittämisessä. Erityisenä 
painopisteenä on suunnitelmallinen ja 
sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjes-
tämisessä huomioidaan myös paikal-
linen hyvä valmius ottaa potilaita vas-
taan varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors (kokoonkutsu-
ja) ja Köyli-ön kunnan osalta avopal-
veluohjaaja Monika Kari. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
nan osalta yhteyshenkilönä toimii pe-
rusturvajohtaja Ritva Vainio. 

Lavia Päätös peruspalveluiden tuottajaor-
ganisaatiosta Lavian kunnassa vas-
tuuhenkilönä kunnanjohtaja Pekka 
Heinonen. 

Kts. Pori/ Porin yta-alue 

Luvia Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
Merikarvia Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
Nakkila Mielenterveys- ja päihdetyön proses-

sien avaamisen jatkaminen eri toimi-
joiden kanssa. Päihde- ja mielenter-
veyssuunnitelmaa tarkistetaan ja sii-
hen lisätään erikoissairaanhoidon ke-
hittämistavoitteet. Vastuuhenkilöt: 
sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi 
(kokoonkutsuja), johtava ylilääkäri 
Jussi Laaksonen, aikuispsykiatrian 
ylilääkäri (avohoito) ja projektipäällikkö 
Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon yhteistyötä tiivistetään 
tavoitteena nykyistä kustannustehok-
kaampi toiminta hoidon porrastukses-
sa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat 
yhteisesti tehtyihin kustannus-
/tehokkuusselvityksiin, tavoitteena 
molemminpuolinen kustannussäästö.  
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin 
puolelta liikelaitoksen johtaja Joni 
Palmgrén ja Keski-Satakunnan ter-
veydenhuollon kuntayhtymän yhtymä-
johtaja Juhani Tiitinen. 
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Kootaan yhteen ja hyödynnetään 
KASTE -hankkeen kokemuksia ikäih-
misten hoito- ja palveluketjujen kehit-
tämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja 
suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus.  
Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors ja Nakkilan 
kunnan osalta sosiaalijohtaja Sanna 
Rautalammi.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
tayhtymän osalta yhteyshenkilönä 
toimii johtava ylilääkäri Jussi Laakso-
nen (vs. ylilääkäri Mika Mulari).  
 

Pomarkku Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
Pori Hoitoketjujen toimivuus edellyttää yh-

teisestä valmistelua ja varmistamista. 
Erityisesti väärällä paikalla jonottavien 
potilaiden problematiikka tulee ratkais-
ta yhteisesti.  Vastuuhenkilöinä ovat 
sairaanhoitopiirin osalta toimialuejoh-
tajat. Porin YTA-alueen osalta vas-
tuuhenkilö on perusturvajohtaja Terttu 
Nordman.  
 
Sairaanhoitopiiri on sopimuksiin tai 
uuteen lainsäädäntöön perustuen 
koonnut ja kokoamassa toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti merkittäviä toi-
mintakokonaisuuksia, esimerkkinä 
päivystys ja ensihoito. Toiminnan 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
kuntien rajalliset resurssit. Työnjakoa 
mm. vammais-palveluissa ja mielen-
terveystyöllä tulisi uudelleen arvioida. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt vuonna 2012. Vastuuhenki-
lö ja kokoonkutsuja on sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Vas-
tuuhenkilö Porin YTA-alueen osalta 
nimetään myöhemmin. 
 
Kustannusten kasvu ylittää kuntien 
voimavarat. Tulevaisuudessa suurim-
mat paineet kohdistuvat kuntien pe-

Sairaanhoitopiiri pyrkii jatkossa selkeyt-
tämään kuntalaskutusta. Sairaanhoito-
piirin puolelta vastuuhenkilö on talous-
johtaja Tero Mäkiranta. Laskutuksessa 
on otettava huomioon potilasturvallisuus 
ja potilassäännökset. Jäsenkuntien ul-
kopuolista tilintarkastusta toteuttavat, 
jäsenkuntien sisäistä tarkastusta toteut-
tavat ja jäsenkuntien asianomaiset vir-
kamiehet voivat virkavastuulla tarkastaa 
sairaanhoitopiirin kuntalaskutusta. 
 
Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis 
Laaksonen käytti puheenvuoron talou-
desta ja vuorovaikutuksesta. Talouden 
osalta sairaanhoitopiirin talousjohtaja 
Tero Mäki-ranta ja Porin YTA-alueen 
talouspäällikkö Ilkka Manninen hoitavat 
asiaa eteenpäin. Tarvitaan eriytynyttä 
tietoa taloudesta sekä järjestämisvas-
tuullisten että sopimusperusteiden toi-
mintojen osalta. Tällöin voidaan arvioida 
sopimusvastuulla olevien toimintojen 
järjestämistä jatkossa. Vuorovaikutuk-
sen osalta kerran vuodessa tapaaminen 
ei ole välttämättä oikein. Kumppanuus-
neuvottelujen kehittäminen on ajankoh-
taista kuntarakenteen muutospaineiden-
kin vuoksi. 
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ruspalveluihin ja vanhustyöhön. Eri-
koissairaanhoidon kasvu syö kuntien 
mahdollisuutta huolehtia perustehtä-
västään. Talous vaatii yhteistä ponnis-
tusta, joka tulee erikseen organisoida. 
 
Talouden osalta vuodesta 2011 jäi 
paljon yhdessä pohdittavaa ja paran-
nettavaa. Taloushallinnon prosessit 
tulee uudistaa niin, että kunnilla on 
toimintavuoden aikana mahdollisuus 
arvioida talouden toteutuminen. Las-
kutukseen ja laskujen selkeyteen tu-
lee paneutua. 
 
Kustannuksista tulee olla eriteltyä tie-
toa toiminnoittain ja kuntakohtaisesti 
eriteltynä. Jaottelua tarvitaan ainakin 
seuraavien toiminta kokonaisuuksien 
osalta: erikoissairaanhoito (oma ja 
Erva), sosiaalipalvelut, apteekki, vä-
linehuolto, laboratorio, apuvälinehuol-
to, päivystys, logistiikka, kuvantami-
nen, kehittämistyö ja hankkeet sekä 
perusterveydenhuollon yksikkö. 
 
Vastuuhenkilöinä em. talousasioissa 
toimivat sairaanhoitopiirin osalta talo-
usjohtaja Tero Mäkiranta ja Porin 
YTA-alueen osalta talouspäällikkö 
Ilkka Manninen. Vastuuhenkilöiden 
kokoama valmisteluryhmän tehtävänä 
on miettiä talouden järjestelmää ja 
laskutusta. Sama ryhmä miettii myös 
tiedon erittelyä. 
 
Kuntien ja sairaanhoitopiiri valmistele-
vat terveydenhuollon järjestämissuun-
nitelman yhteisesti. Vastuuhenkilöinä 
ovat sairaanhoitopiiristä hallintoylihoi-
taja Paula Asikainen ja Porin YTA-
alueelta apulaiskaupunginjohtaja Aulis 
Laaksonen.    

Rauma Työnimenään MediRauma -nimeä 
käyttävä hanke on käynnistynyt. 
Rauman kaupungilla ja sairaanhoito-
piirillä on yhteinen ohjausryhmä. Han-
ke valmistuu 31.12.2011. Hankkeen 
vastuullinen johtaja on sosiaali- ja 
terveysjohtaja Pekka T. Jaatinen ja 
ohjausryhmän puheenjohtaja johta-
jaylilääkäri Olli Wanne.   

Rauman sosiaali- ja terveysjohtaja Pek-
ka Jaatinen pyysi kuntaprofiilien tieto-
kantatietoja yhtenäisessä muodossa. 
Hankekoordinaattori Mari Niemi totesi, 
että sairaanhoitopiirin laskentapalvelui-
den asiasta vastaava henkilö on yhtey-
dessä sosiaali- ja terveysjohtajaan tähän 
liittyen. 
 
Todettiin, että aloitetaan neuvottelut 
Rauman seudun psykiatristen palvelujen 
järjestämisestä. Yhdyshenkilönä sai-
raanhoitopiirin puolelta toimii johtajayli-
lääkäri Olli Wanne ja Rauman kaupun-
gin osalta sosiaali- ja terveysjohtaja 
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Pekka Jaatinen. 
 
Sairaanhoitopiiri toimittaa kesäkuun 
2012 loppuun mennessä Rauman kau-
pungille selvityksen, mitkä ovat perus-
terveyden-huollon yksikön arvioidut kus-
tannukset kuluvana vuonna ja ensi 
vuonna. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Piston 
esityksestä kirjattiin, että tämän vuoden 
neljän kuukauden toteuman perusteella 
järjestetään erityinen tarkistus operatiivi-
sen toimialueen toimialuejohtaja Jorma 
Hannukaisen ja Rauman ylilääkäri Mar-
ja-Leena Alhon kesken, miten sairaan-
hoitopiirissä operatiivista, erityisesti leik-
kaushoitotakuuta, pystytään toteutta-
maan. Selvitys toteutetaan 15.6.2012 
mennessä. 

Siikainen Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 
Säkylä Jatketaan päihde- ja mielenterveys-

suunnitelman juurruttamista alueelli-
sena, keskittyen erityisesti lasten ja 
nuorten mielen-terveystyöhön. 
SHP:stä osallistuu tarvittaessa projek-
tipäällikkö Alpo Komminaho, vastuu-
henkilönä terveyskeskuskuntayhty-
mästä psykologi Pia Kukkonen.  
 
Jatketaan KASTE-hankkeen Toimin-
takykyisenä ikääntyminen –
osahankkeessa aloitettua kehittämis-
työtä kotiutuskäytäntöjen parantami-
seksi. Painopisteenä on suunnitelmal-
linen ja sujuva kotiutus erikoissai-
raanhoidosta perusterveydenhuoltoon 
ja perusterveydenhuollosta kotiin. Si-
toudutaan 1.10.2012 alkavaan KAS-
TE-jatkohankkeeseen, jonka aikana 
juurrutetaan käytäntöön ensimmäisen 
KASTE-hankkeen aikana aloitettuja 
kotiutusneuvotteluja terveyskeskus 
sairaalassa sekä kehitetään kotiutus-
hoitajamallia. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii projekti-
päällikkö Hanna Nyfors ja Säkylän 
kunnan osalta vanhustyönohjaaja Ar-
mi Kreivilä. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset 
järjestelyt SataTila-hankkeen raportin 
pohjalta vuonna 2012. Vastuuhenkilö-
nä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopii-
ristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kun-
nan osalta yhteyshenkilönä toimii yli-
lääkäri Markku Kumlander. 
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Sähköisen asioinnin, mm. lähete-
palaute-järjestelmän, toteuttamisen 
suunnittelu vuoden 2012 aikana. Sai-
raanhoitopiirin puolelta yhdyshenkilö-
nä toimii tietohallintopäällikkö Leena 
Ollonqvist ja kunnan osalta ylilääkäri 
Markku Kumlander. 

Ulvila Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
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LIITE NRO 4 
 
Kuntien johdolle 24.8.2012 pidetyn tilaisuuden ja ns. kuntainfon pvm 18.9.2012 muistiot 

 
 

   MUISTIO 
     24.8.2012 
 
 

INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN  
VUOSIEN 2013–2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA  
SEKÄ VUODEN 2013 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA 
 
Viite: Kunnallisjohtajien kirje 1.7.2012 

 
Aika 24.8.2012 klo 13.00-14.50 
 
Paikka 
 

 
Satakunnan keskussairaalan auditorio 

Osallistujat 
 

liite 
 

 
1. Tilaisuuden avaus 

 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo avasi tilaisuuden. 
 

2. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 ja investointiohjelma vuoteen 2018 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 läh-
tökohdat sekä investointiohjelman vuoteen 2018.  
Esitys luettavissa www.satshp.fi Tietotopankki  Kuntainfo 24.8.2012. 
 
Esityksen lisäksi Pisto informoi Satalinnankiinteistöt Oy:n myyntilanteesta ja psykiatrisen 
hoidon toimialueen lääkäritilanteesta ja rekrytoinnista. 

 
3. Vuoden 2013 talousarvio 

 
Talousjohtaja Tero Mäkiranta esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2013, mikä poikkeaa 
yhtymähallituksen hyväksymästä laadintaohjeen raamista: 
 
- oman tuotannon bruttokasvu (erityissairaanhoito ilman erityistason ostopalveluja ja so-

siaalipalvelut) + 6,6 %  +6,3 %, ehdotus ei sisällä poistosuunnitelman tarkistusta  
- jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvutavoite ilman uusia toimintoja on enintään + 

4,0 % verrattuna talousarvioon 2012  kasvu 4,3 % 
- sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilikauden tulostavoite on + 0,1 Me  

talousarvioehdotus on 2,3 Me alijäämäinen. 
 
Sairaanhoitopiirin ja toimialuiden tuloslaskelmat, merkittävimpien toiminnallisten muutosten 
kustannusvaikutukset ja kuntakohtaiset arviot vuoden 2013 kuntalaskutuksesta on 
luettavissa www.satshp.fi Tietotopankki  Kuntainfo 24.8.2012. 
   
Rauman edustaja Tomi Suvanto pyysi selvittämään poistosuunnitelman poistoaikojen tar-
kistamisesta / muutoksen noudattamisesta aiheutuvat mahdollista lisäkustannusta kunnille. 
Samalla annettiin palautetta talousarvioesityksen raamikasvusta ja raportoidusta karsinta-
vaiheesta.   
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Toimialoista erityisesti ensihoidon palvelutasopäätökseen liittyen käytiin keskustelua. Ensi-
hoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja Eija Vaula vastasi mm. Matti Lahtisen, Eura ja Tomi 
Suvannon, Rauma esittämiin kysymyksiin 
- yksityisen sairaankuljetuksen kustannuksissa on nousupainetta 
- kiireettömän sairaankuljetuksen osuus vielä selvittämättä, asia etenee syksyn aikana 
- viikolla 35 selvitetään Pelastuslaitoksen kanssa kuntien siirtyvät euromääräiset TA-

osuudet sairaanhoitopiirille; tieto myös kunnille.    
 

4. Lasten- ja naistentalo 
 
Erikoissuunnittelija Minna Alhonen esitteli Lasten- ja naistentalon rakennusprojektin ja ny-
kyvaiheen. 
 
Konservatiivisen toimialueen johtaja Jouko Remes totesi valmistuvan rakennuksen olevan 
uudenlainen sairaala, joka tuo lisäarvoa myös potilaiden omaisille ja on tulevaisuudessa 
rekrytointietu sairaanhoitopiirille. 
 
Kommentoitiin rakennuskustannusarviota ja tarvetta ratkaista Satakunnan keskussairaalan 
alueen pysäköintijärjestelyt.   

 
5. Keskustelu ja johtopäätökset 

 
Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa käytti kuntaedustajien puheenvuoron. 
Sairaanhoitopiirin esitys ja tiedot talousarvioesityksen sisällöstä olivat avoimia, mutta talo-
usarvion 6,3 % nousu huomioiden kuntien tämänhetkinen taloudellinen tilanne on liian suu-
ri. Kuntien lausuntokierroksen aikataulu ei anna riittävää vaikutusmahdollisuutta talousarvi-
on laadintaprosessissa. 
 
Jaana Karrimaa esitti, että jatkossa kuntajohtajille annetaan mahdollisuus osallistua sai-
raanhoitopiirin talousarvion laadintaan jo raamien määrittelyvaiheessa ja koko prosessin 
ajan.     
 
Ahti Pisto pyysi kuntia tekemään esityksen kirjallisena sairaanhoitopiirin yhtymähallituksel-
le.  
 

6. Tilaisuuden päättäminen 
 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo kiitti osallistujia kan-
nanotoista ja päätti tilaisuuden. 
_____ 
  
Muistion kirjoitti 
 
 Karolina Hentunen 
 talouspäällikkö 
 
Liite: osallistujalista 
 
Jakelu:  paikalla olleet 
 sairaanhoitopiirin internet-sivusto 
 tiedoksi yhtymähallitus   .2012 
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      MUISTIO 
      18.9.2012 

 
 

KUNTAINFO 
 
 

Aika 18.9.2011 klo 13.00 - 15.00 
 
Paikka 
 

 
Satakunnan keskussairaalan auditorio 

Osallistujat 
 

liite 
 

 
 

1. Tilaisuuden avaus 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. 
 
Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
 

2. Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 ja investoin-
tiohjelma vuoteen 2018 sekä talousarvio vuodelle 2013 

 
Ahti Pisto alusti asiasta käyden läpi muun muassa sairaanhoitopiirin lakisääteiset palvelut 
ja maksusitoumuspalvelut, talousarvion 2012 toteutumisen tähän mennessä sekä jäsen-
kuntien palvelumaksujen muutokset viiden viimeisen vuoden ajalta. Pisto kävi läpi toiminta- 
ja taloussuunnitelmaa vuosille 2013-2015 sekä talousarviota 2013. Pisto toi esille sairaan-
hoitopiirin näkemyksen kunta- ja sotepalvelu rakenneuudistuksen osalta, että Satakunnan 
sairaanhoitopiiri tulee säilymään sairaanhoitopiirinä lähivuosien ajan ja että Varsinais-
Suomen, Satakunnan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit jatkavat verkostoitumista ”Länsiranni-
kon miljoonapiirinä”.  
 
Pisto esitteli sairaanhoitopiirin tämänhetkiset toimintayksiköt sekä suunnitelman niiden 
työnjaosta sekä toimitilasuunnittelun vuoteen 2018 mennessä. Tähän liittyen Pisto toi esiin 
investointien keskittämisen Satakunnan keskussairaalan alueelle. Investointihankkeina Pis-
to mainitsi erityisesti lasten- ja naistentalon sekä akuuttipsykiatrian ja psykiatrian päivystys-
toiminnan siirtämisen Satakunnan keskussairaalan alueelle ja sen vaatiman uudisrakenta-
misen ja yhteispäivystysrakennuksen (K-rakennuksen) korottamisen kahdella kerroksella. 
Em. liittyen tarpeettomiksi tiloiksi jäävät Satalinnan sairaalan lisäksi Harjavallan sairaala tu-
levina vuosina. Lisäksi Pisto toi esiin kehitysvammaisten asuntolarakentamisen liittyviä asi-
oita. 
 
Vuoden 2013 talousarvion painopisteet ovat ensihoitopalvelujen järjestämisvastuun siirty-
minen sairaanhoitopiirille, Huittisten kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen, Effica –
potilaskertomuksen käyttöönotto sekä lasten- ja naistentalon rakentamisen eteenpäinvienti.  
 
Lisäksi Pisto kävi läpi konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille, erityi-
sesti koskien Tyke Oy:n ja Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy:n sekä Satalinnakiin-
teistöt Oy:n tulevaisuutta.  
 
Eero Mattsson, Pomarkku esitti huolensa tämän vuoden toimintakulujen toteutumisesta 
suunnitelman mukaan vuonna 2012. Pisto ilmoitti arvioivansa esittävänsä syksyn aikana 
yhtymähallitukselle valtuustolle päätettäväksi 2,5-3 prosenttiyksikön toimintakuluylityksen 
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samalla kun sairaanhoitopiirissä on kuluvana vuonna otettu käyttöön käyttösuunnitelmien 
säästösuunnitelmia ja pyritään mahdollisuuksien mukaan rajaamaan toimintakuluja. 
 
Markus Ojakoski, Kokemäki pohti ja toi esille kunnallisjohtajien kannan siitä, että miten jat-
kossa tulisi käydä keskusteluja kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä. Asian liittyen kunnallis-
johdolta tulee sairaanhoitopiirille kirjallinen ehdotus.  
 
Aulis Laaksonen, Pori käytti puheenvuoron kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä tiedotta-
misesta ja aidon vuorovaikutuksen kehittämisestä koskien talouden suunnittelua ja toteu-
tumista.  
 
Olli Wanne, SATSHP toi esiin viimeaikaisen kehityksen, jossa sairaanhoitopiirin rakenne on 
muuttunut suuntaan jossa puhtaan erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin toimin-
naksi on siirretty kuntien aiempia tehtäviä perusterveydenhuollosta, mikä merkitsee toimin-
takulujen lisäyksiä sairaanhoitopiirille. 
 
Arto Saarinen, Ulvila esitti toiveen, että kumppanuusneuvotteluissa entistä enemmän kuul-
taisiin kuntia ja selvitettäisi sairaanhoitopiirin taloudenpitoa kuntien edustajille. 
 
Jouko Remes, SATSHP toi esiin seikan, että kaikki asiat eivät ole salissa istuvien käsissä 
miltään osin. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi, että kalliiden yksittäisten potilaiden sairausta-
pausten vaikutus talouteen on suuri. Samoin sairaanhoitopiiriin sisälle tulevien lähetteiden 
määrän koko ajan kasvaessa on lähes mahdotonta hallita taloutta, kun kaikki lähetteet kui-
tenkin tulevat jo lainkin mukaan käsiteltäviksi ja ne aiheuttavat vääjäämättä sairaanhoitopii-
rin omasta toiminnasta riippumattomia toimintakuluja. 
 
Ahti Piston esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntainfo 

 
3. Sairaanhoitopiirin tietohallinnon kehitysnäkymät 

 
Tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist kertoi sairaanhoitopiirin tietohallintostrategiasta si-
sältäen muun muassa yhteistyösopimuksen sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välillä ns. 
KanTa –palveluihin liittymisestä. Ollonqvist esitteli alueellisen yhteistyön käytännön toteu-
tuksen, sekä kustannukset ja aikataulun. KanTa –palveluun kuuluvan eResptiliitynnän käyt-
töönoton takaraja on 1.4.2013 ja hanke on hyvin aikataulussa ja toteutunee suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Lisäksi Ollonqvist esitteli vuoden 2013 tietohallinnon hankkeita, sisältäen potilastietojärjes-
telmän eli Efficakokonaisuuden käyttöönoton, taloushallinnon sekä sähköpostijärjestelmän 
uusimisen ja sähköisen asioinnin kehittämisen. Lisäksi liikelitos SataDiag tulee uusimaan 
laboratoriojärjestelmänsä.  
 
Esitettiin kysymys suunniteltujen projektien yhteensovitettavuudesta valtakunnan muihin 
tietojärjestelmäuudistuksiin, jonka Ollonqvist ilmoitti olevan yhden tulevaisuuden tavoitteista 
eli että järjestelmät olisivat kansallisesti yhteensopivat. Aulis Laaksonen tiedusteli tietohal-
linnon budjetista, jonka Ollonqvist ilmoitti olevan noin 10 Me vuositasolla. Pisto huomautti 
1980-luvulta asti käytössä olevan päätekäyttöisen potilastietojärjestelmän, Mustin, olevan 
auttamattomasti vanhentunut ja uusimisen tarpeessa. 
 
Juhani Tiitinen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky esitti tulevaisuudennäkymänä Effi-
can mahdollisesti olevan jo heti alussa vanhentuneen ja uusien ohjelmistojen ja ajatteluta-
pojen tulevan lähivuosina markkinoille. Aiheesta käytiin tilaisuudessa keskustelua laajem-
min. Ollonqvist totesi sairaanhoitopiirin seuraavan tulevaisuuden kehitystä ja että Effican 
käyttöönotto mahdollistaa uusien tulevien toimintojen potentiaalisen liittämisen sairaanhoi-
topiirin järjestelmiin. 
 
Leena Ollonqvistin esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kun-
tainfo 
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4. Medbit Oy 
 

Toimitusjohtaja Jukka Markkanen Medbit Oy:stä kertoi edustamastaan yrityksestä ja sen 
tavoitteista. Markkasen mukaan yrityksen tavoitteena on olla TYKS:n erityisvastuualueen 
laajuinen sairaanhoidon ja terveydenhuollon ICT-palveluja tarjoava yritys, jonka omistajina 
on tällä hetkellä 15 kuntaa tai kuntayhtymää. Yrityksen liikevaihto on 38 Me ja sen palve-
luksessa on 160 työntekijää Turun ja Porin alueella. Yritys ei tavoittele liiketaloudellista 
(merkittävää) voittoa. 
 
Markkanen toi esiin ajatellun suunnatun osakeannin Satakunnan alueelle, joka kohdiste-
taan potentiaalisiin kuntaomistaja-asiakkaisiin ja joka on voimassa 31.10.2012 asti.  
 
Markkaselle esitettiin kysymyksiä yhtiön viime vuoden taloudesta sekä tulevaisuuden nä-
kymistä ja taseen rakenteesta. Markkanen kertoi liikevaihdon kasvaneen merkittävästi uu-
sien omistaja-asiakkaiden liittymisen vuoksi tuloksen olleen lievästi positiivinen. Markkanen 
kertoi yrityksen toimivan vuokratiloissa ja hankkivansa järjestelmiä pääasiallisesti leasing-
menettelyin, minkä vuoksi taseen loppusumma on maltillinen. Emolle/VSSHP:lle yhtiö ei 
maksa peruspääomalle korkoa eikä osinkoja ole jaettu. 
 
Jukka Markkasen esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kun-
tainfo 
 

5. Tilaisuuden päättäminen 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto kiitti osallistujia kannanotoista ja päätti tilaisuuden. 
 
_____ 
 
  
Muistion kirjoitti 
 
 
 Liisa Kotka 
 hallintopäällikkö 
 
Liite: osallistujalista 
 
Jakelu:  paikalla olleet 
 poissa olleet kunnat 
 sairaanhoitopiirin internet-sivusto 
 tiedoksi yhtymähallitus 29.10.2012 
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LIITE NRO 5 
 

Yhteenveto kuntien antamista lausunnoista sairaanhoitopiirin vuosien 2013 - 2015 toiminta- ja talous-
suunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2013 talousarvioluonnoksesta 
 

JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2013 – 2015 TOIMIN-
TA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA 
 

JÄSENKUNTA  
EURA 
KH 24.9.2012 § 200 
 

Euran kunta on ostanut osan erikoissairaanhoidon palveluistaan Rauman 
kaupungilta 1.1.2012 alkaen. Tämä vaikuttaa ostopalvelukustannusten koh-
dentumiseen eri toimijoille. 
 
Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaa-
lipalvelujen menojen kasvu vuodelle 2013 voisi olla uusimpien käytettävissä 
olevien kuntatalouden kehitysarvioiden mukaan enintään noin 2 %:n luokkaa 
verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Nyt kasvuksi on arvioitu yli 4 %. Pe-
ruskunnissa näitä kasvulukuja ei voida toteuttaa talousarviossa. 
 
Vuoteen 2018 asti ulottuvaa investointiohjelmaa tulee tarkastella kriittisesti 
vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. 

EURAJOKI 
KH 2.10.2012 § 239 

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Eurajoen kunnalla ei ole lausutta-
vaa Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013-
2015, talousarviosta 2013 ja vuoteen 2018 ulottuvasta investointiohjelmasta. 

HARJAVALTA  
KH 24.9.2012 § 204 

Kuntaliiton arvion mukaan Suomen kuntien verotulot kasvavat vuonna 2013 
3,3 %:lla ja kunnallisverotulot 3,5 %. Sairaanhoitopiirin talousarviossa kus-
tannusten nousu on 6,3 %, joten verotulojen kasvun ja talous-arvion menojen 
kasvun välinen ero on huomattava. Esitetty kustannusten nousu ylittää Sata-
kunnan kuntatalouden mahdollisuudet eikä tue kuntien talouden kestävää 
kehitystä. 
 
Harjavallan kaupungin osalta kustannusten muutos verrattuna vuoden 2012 
talousarvioon on sairaanhoidon osalta +0,4 %, sosiaalipalveluiden osalta 
+23,3 % ja perusterveydenhuollon päivystyspalveluiden osalta +85,5 %. Ko-
konaisuudessaan esitys verrattuna vuoden 2012 talousarvioon on +3,1 %. 
 
Ensihoidon lainsäädännön ja toiminnallisten muutosten aiheuttamat kustan-
nusmuutokset sekä perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset tulee 
pitää erillään, jotta ensihoidon muutosta voidaan selkeämmin arvioida. Pe-
rusterveydenhuollon päivystyksen keskimääräisen suoritehinnan nousu 
+34,1 % on mittava muutos yhdelle vuodelle. 
 
Harjavallan kaupunki ei pidä kaikilta osin tarkoituksenmukaisena toimintayk-
siköiden suunniteltua työnjakoa sairaanhoitopiirin nykyisten tilojen käytöstä ja 
uusien toimintojen suunnittelusta. Suunnitelman mukaan sairaanhoitopiiri 
luopuu kokonaan Harjavallan ja Satalinnan sairaalakiinteistöjen käytöstä, 
joka ei ole toivottava kehityssuunta. Sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaan 
investointeja toteutettaisiin vuosina 2013-18 kaikkiaan 96,07 milj. € edestä. 
Summa on jo sinällään huomattava ja sen lisäksi tulee myös nykyisten ra-
kennusten purkukustannuksia ja kunnallistekniikkaan liittyviä kustannuksia. 
Harjavallan kaupunki ei pidä perusteltuna psykiatrian uudisrakennusta (kus-
tannusvaikutus 21 milj. € vuosina 2014-2017) näin kiireellisellä aikataululla. 
Ensin on tarkasteltava olemassa olevien kiinteistöjen käyttöä. Vasta sen jäl-
keen on perusteltua ryhtyä toteuttamaan uudisrakennuksia. 
 
Harjavallan sairaalan sairaalakiinteistön osalta talousarviossa todetaan, että 
sen uusiokäyttöä suunnitellaan yhdessä Harjavallan kaupungin kanssa. On 
huomattava, että Harjavallan sairaalan sairaalakiinteistö on kaikkien Sata-
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kunnan sairaanhoitopiirin kuntien yhdessä omistama ja sen uusiokäyttöä 
tulee suunnitella kaikkien kuntien kanssa. 
 
Viime vuosina ns. kumppanuusneuvottelumenettelyä on kehitetty, mutta 
edelleen siihen liittyvät tilaisuudet ovat suuressa määrin sairaanhoitopiirin 
taholta tulevaa informaatiota kuntiin päin. Menettelyä tulee kehittää nykyistä 
tiiviimmän vuoropuhelun suuntaan. 
 
Kuntataloudessa näyttää olevan edessään nykyistäkin haastavammat ajat, 
joten myös erikoissairaanhoidon kustannusten nousun tulee tulevaisuudessa 
olla viime vuosia maltillisempaa. 

HONKAJOKI 
26.9.2012 § 133 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisena liitteenä olevan lausunnon Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelmas-
ta ja vuoden 2013 talousarvioluonnoksesta.  
(KANKAANPÄÄ PTL 26.9.2012 § 73). 

HUITTINEN 
KH 24.9.2012 278 § 

Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 jäsenkuntien palvelumaksujen 
muutosarvio vuoteen 2012 verrattuna sairaanhoidossa on piiritasolla +4,5 % 
(ilman 1.1.2013 lukien sairaanhoitopiirin tehtäväksi siirtyviä ensihoitopalvelu-
ja) ja sosiaalipalveluissa +3,2 %. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri ei ole huomioinut riittävällä tavalla kuntatalou-
den tilaa vuoden 2013 talousarviovalmistelussaan. Kuntien ennustettu tulo-
kehitys ei kestä sairaanhoitopiirin suunnittelemaa palvelumaksujen kasvua. 
Lisäksi edellytämme, että kuntien edustajille varataan jatkossa parempi vai-
kuttamismahdollisuus sairaanhoitopiirin talousarvion valmisteluprosessissa 
kuin nykyinen pelkkä lausunnonantajan rooli antaa mahdollisuuden. 
 
Huittisten kaupungin erikoissairaanhoidon meno-osuudeksi on sairaanhoito-
piiri arvioinut vuodelle 2013 yhteensä 9.945.000 euroa (3,4%:n korotus), joka 
pitää sisällään ensihoitopalveluiden 274.000 euroa siirtymisen sairaanhoito-
piirin toiminnaksi 1.1.2013 alkaen. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueen Huittisten 
asumisyksikkö (15 paikkaa) valmistuu keväällä 2013. Asukasvalinnat ovat 
parhaillaan menossa. Suurin osa asukkaista tulee olemaan huittislaisia. Huit-
tisten kustannukset tarkentuvat asukasvalintojen jälkeen. 
 
Huittisten kaupungilla ei ole muuta huomauttamista Satakunnan sairaanhoi-
topiirin vuosien 2013 - 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, 
vuoden 2013 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta vuo-
teen 2018. 

JÄMIJÄRVI 
 

KANKAANPÄÄ PTL 26.9.2012 § 73 

KANKAANPÄÄ 
PTL 26.9.2012 § 73 

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki, 
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat perusturvalautakunnan 
nimissä seuraavan yhteisen lausunnon: 
 
Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset erikoissairaanhoi-
don sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti si-
ten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet kehittyvät tasaisesti ja 
maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen mahdollistamissa puit-
teissa). Palveluiden hinnoissa tulee tavoitella enintään +2,5 %:n hinnan nou-
sua vuoteen 2012 verrattuna 
 
Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee: 
 
- Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja taloudelliseen 
tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. oikein toteutettu hoidon por-
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rastus / hoitoprosessien sujuvuus esh vs. pth). 
 
- Jatkaa eri toimialueillaan kehitystyötä toimintojen parantamiseksi ja tehos-
tamiseksi (rekrytointi; virkalääkärit / ammattitaitoinen hoitohenkilökunta sekä 
ensihoitopalvelujen järjestäminen 1.1.2013). 
 
- Seurata tarkasti 1.1.2013 aloittavaa ensihoitopalvelujen monituottajamallin 
kustannustehokkuutta, sekä järjestää seurantapalaveri noin puolen vuoden 
kuluttua toiminnan siirtymisestä. Lisäksi tulee suunnitella keskitetysti kiireet-
tömien ennalta suunniteltujen ambulanssilla tapahtuvien kuljetusten logisti-
sointi. 
Toimintamalliin ja -suunnitelmiin tulee tehdä tarvittaessa ripeästi muutoksia, 
mikäli näiden palvelujen kustannuskehitys kunnille poikkeaa yleisestä sote-
palvelujen kustannuskehityksestä. Palvelutason nosto nykytasosta (v. 2012 
tasosta) ei ole Pohjois-Satakunnan alueella ykkösprioriteetti, ellei se tapahdu 
nykyisten (taloudellisten) resurssien uudelleenjärjestelyn puitteissa. 
 
- Vastata konservatiivisen hoidon toimialueella ns. polikliiniseen hoitotakuu-
velvoitteeseen -> 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 hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset hoitoketju 
kokonaisuuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä kysymyk-
sistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta palvelu-
verkosta -> siirtoviivemaksujen minimointi). 
 
Lausunnossa ei ole huomautettavaa investointisuunnitelmaan. 

KARVIA 
KH 26.9.2012 § 189 

Kunnanhallitus osaltaan hyväksyi liitteenä olevan, yhteistoiminta-alueen kun-
tien yhteisen lausumaluonnoksen ehdotuksesta sairaanhoitopiirin toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi 2013–2015 ja vuoden 2013 talousarvioksi sekä inves-
tointisuunnitelmaksi vuoteen 2018. 
(KANKAANPÄÄ PTL 26.9.2012 § 73). 

KOKEMÄKI 
KH 1.10.2012 § 215 

Kokemäen kaupunki ei hyväksy Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähalli-
tuksen esittämää kuntaosuuksien nousuprosenttia. Kokemäen kaupungin 
tulokertymä ei ole jatkossa sellainen, että se mahdollistaisi nyt esitetyt nou-
suprosentit. Kaupunginhallitus esittää, että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 
talousarvio tulisi laatia sellaiseksi, että vuoden 2013 kuntaosuuksien nousu-
prosentti olisi 1,7 % ilman ensihoitopalveluiden kustannusnousua. 
 
Sairaanhoitopiirin investointisuunnitelma sisältää mm. 21 miljoonan euron 
uudisrakennushankkeen vuosille 2015- 2017. Hanke pitää sisällään uusien 
tilojen rakentamisen psykiatrian osastoja varten. Tällöin Harjavallan sairaalan 
tilat jäisivät käytännössä tyhjiksi. Kokemäen kaupunki kiinnittää huomion 
siihen, että hankkeen kustannukset ovat kohonneet huomattavasti. Voimas-
saolevassa taloussuunnitelmassa ko. hankkeen rakennuskustannuksiksi 
arvioitiin 17,3 miljoonaa euroa. Kokemäen kaupunki esittää, että sairaanhoi-
topiirin hallitus siirtäisi hankkeen suunnittelua, jotta jäsenkunnille kyettäisiin 
paremmin perustelemaan hankkeen aiheuttamat kustannussäästöt ja toimin-
nalliset hyödyt. Hankkeen suuruutta kuvaa se, että Kokemäen kaupungin 
maksuosuus tulee olemaan siihen noin miljoona euroa. 
 
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tulee, kuten toiminta- ja taloussuunnitelma-
luonnoksessa todetaankin, jatkossa olla entistä tiiviimmässä yhteydessä pe-
rusterveydenhuoltoon ja muihin hoitojärjestelmiin. Etenkin lasten ja nuorten 
psykiatrien osalta on tiivis ja varhainen yhteistyö myös kaupungin sosiaali-
toimen ja lastensuojelun kanssa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaista. Ko-
kemäen kaupunki kehittää lapsiperheiden palveluja ja tukea myös mielenter-
veysasiakkaille ja heidän perheilleen. Myös psykogeriatrian osalta peruster-
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veydenhuollon ja sosiaalitoimen osaamista ja toimintamalleja kehitetään. 
Siinä Kokemäki toivoo hyvää vuorovaikutteista yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa. Kaupungin tavoitteena on asiakkaiden psykiatrisen erikoissairaan-
hoidon tarpeen vähentäminen, oikea-aikaisuus, turvallisen kotiuttamisen no-
peuttaminen ja avohoidon palveluiden turvaaminen. Yhteistyö psykiatrian 
asiakasta hoitavan yksikön kanssa parantaa myös asiakkaan ja hänen per-
heensä tukemista ja palvelutarpeen selvittämistä mahdollisemman varhai-
sessa vaiheessa. Kokemäen kaupunki esittää, että vuoden 2013 aikana psy-
kogeriatriassa hoidonporrastuksesta sekä avohoidon tarpeesta ja kehittämi-
sestä tehdään selvitys. Asiakkaita pyritään entistä enemmän hoitamaan 
omana toimintana yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. 
 
Erityisesti menokasvua koskeva tavoitteen johdosta Kokemäen kaupunki 
toivoo pikaisella aikataululla sairaanhoitopiiriltä konsultaatiota tavoitteen to-
teuttamiseksi. 

KÖYLIÖ 
KH 17.9.2012 § 214 

Pienen jäsenkunnan näkökulmasta katsottuna erikoissairaanhoidon kustan-
nusten vaihtelu eri vuosina ja kustannustason nousu on erityisen haasteellis-
ta. Lausuntopyynnössä mainittujen riskien lisäksi näemme tällä hetkellä riski-
nä myös sen, että todellisia kustannusvaikutuksia ensihoidon siirtyessä sai-
raanhoitopiirille on vaikea arvioida. Tätä epävarmuutta lisää se, että kiireet-
tömien sairaanhoitokuljetusten osuus on vielä kokonaan selvittämättä. 
 
Sairaanhoitopiirin yhteistyö ja verkostoituminen Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa (ns. miljoonapiiri) on myöntei-
nen asia, joka oletettavasti parantaa potilaiden mahdollisuutta saada parasta 
mahdollista hoitoa. Hoidon käytännön toteuttamisessa on haasteita eri sai-
raaloiden pitkien välimatkojen takia. Kustannustasoon liittyviä vaikutuksia on 
vaikea arvioida kunnassa. 
 
Sosiaalipalveluiden asiakkaiksi on viime vuosina tullut enenevässä määrin 
myös muita kuin kehitysvammadiagnoosin omaavia asiakkaita. Lähinnä kyse 
on nuorista, jotka eivät ole valmiita siirtymään itsenäiseen asumiseen ja opis-
kelu- tai työelämään. He ja heidän perheensä tarvitsevat tukea oppimisessa, 
ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohjauksessa. Pienen kun-
nan ainoa mahdollisuus näissä tilanteissa on ostopalvelujen käyttäminen. 

LAVIA 
KH 17.9.2012 § 239 

Lavian kunta lausuu Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarviosta vuodelle 
2013 seuraavaa: 
 
1. Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset erikoissairaan-
hoidon sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 
siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet kehittyvät jäsenkuntien 
yleisen resurssikehityksen mahdollistamissa puitteissa. 
 
2. Perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen käyttö on Lavian osalta vuo-
den 2012 aikana kasvanut erittäin voimakkaasti. Vuonna 2013 toiminta on 
järkeistettävä niin, että siitä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä Lavian osalta 
ko. vuonna 30 000 euroa. 
 
3. Lavian kunta pidättää itsellään oikeuden neuvotella Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin kanssa ensihoitopalvelun järjestämisvastuusta siten, että ambu-
lanssin sijoituspaikka olisi edelleen Lavia, kuten kuluvana vuonna 2012. 
 
4. Siirtoviivemaksujärjestelmän tulisi muuttaa niin, että se ottaa huomioon 
asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista palveluketju-
jen toiminnanohjausta ja –kehittämistä sekä perusterveyden- että erikoissai-
raanhoidossa. 
 
5. Lääkärien riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja palkattava 
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erityisesti lääkäreitä ns. pullonkaula-alueille, joissa lääkärityövoiman riittämät-
tömyys aiheuttaa kohtuuttomia odotusaikoja tai palveluiden huonoa saata-
vuutta potilasasiakkaille. 
 
6. Palkkojen kasvun tulisi pysyä enintään 3 %:ssa, paitsi silloin, jos niiden 
kasvu perustuu riittämättömien lääkäriresurssien palkkaamiseen. 
 
7. Sisäisten palveluiden tuottamisen osalta sairaanhoitopiirin tulee toteuttaa 
toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia mm. 
työn tehokkuuden seurannalla, oikein toteutetulla hoidon porrastuksella ja 
hoitoprosessien sujuvuudella, jossa linkitetään kustannustehokkaasti ja hoi-
dollisesti erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toisiinsa. 
 
8. Sairaanhoitopiirin talousarviossa esitetty kustannusten nousu ei tue Sata-
kunnan kuntien kuntatalouden kestävää kehitystä verotulojen ja talousarvion 
välisen eron ollessa huomattava. 
 
9. Sairaanhoitopiirin on jatkettava tehokasta sopeuttamista MediRauma-
hankkeesta aiheutuneisiin toimintojen volyymin pienenemisiin, hallinnon te-
hostamista ja päällekkäisten toimintojen karsimista. 
 
Lavian kunta lausuu Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunni-
telmasta vuosille 2013–2015 seuraavaa: 
 
1. Suunniteltujen investointien laajuus ja niiden aiheuttama velkojen lisäys 
tulee pitää tasolla, joka on siedettävä jäsenkuntien talouden ja sen tulevan 
kehityksen kanssa, eli yli-investointeja on vältettävä. 
 
2. Tehokkuuden ja toiminnan seurantavälineitä (tasapainotettu tuloskortti ym. 
mittarit) on kehitettävä. 
 
3. Kumppanuusneuvottelumenettelyä ja raportoinnin edelleen kehittämistä 
sekä yhteisten tavoitteiden sopimisen metodiikkaa on edelleen kehitettävä. 

LUVIA 
KH 24.9.2012 § 196 
 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että erikoissairaanhoidon kustannukset 
tulevat nousemaan Luvian kunnassa vuonna 2012 suuremmiksi mitä talous-
arviossa on varauduttu. Näin ollen vuodelle 2013 arvioitu 2,6 %:n korotus on 
alimitoitettu. Talousarvion kustannusten arvioinnissa tulisi entistä tarkemmin 
huomioida tulevaa talousarviovuotta edeltävän vuoden kustannuskehitys. 
Myös kuntien vaikuttamismahdollisuuksia talousarvioprosessin aikaisem-
massa vaiheessa tulee mahdollistaa entistä paremmin huomioiden yhteistyö 
perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. 
 
Investointiohjelman toteuttamisessa tulisi noudattaa tarkkaa harkintaa varsin-
kin kun huomioidaan uudet yleisohjeet suunnitelmien mukaisista poistoista. 

MERIKARVIA 
KH 15.1.2012 § 348 

Merikarvian kunnan maksuosuus on voimakkaasti kasvanut vuodesta 2011 
vuoteen 2012 eikä kunnan talous kestä tämänkaltaisia kuntaosuuksien nou-
suprosentteja. Kunnanhallitus esittää, että sairaanhoitopiirin vuoden 2013 
talousarvio tulisi laatia sellaiseksi, että vuoden 2013 kuntaosuuksien kasvu 
mitoitetaan kuntien taloudellisen tilanteen mukaiseksi. Kunnanhallitus haluaa 
korostaa myös hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Sairaanhoitopiirillä on suunnitel-
missaan mittavia investointeja, samanaikaisesti valtio suunnittelee sairaan-
hoitopiirien lakkauttamista. Tässä tilanteessa olisi mielekästä tarkasti harkita 
investointien ajoitus oikein. 

NAKKILA 
KH 17.9.2012 § 268 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että erikoissairaanhoidon kustannukset 
kuluvana vuonna kasvavat huomattavasti enemmän kuin kunnan talousarvi-
ossa on varauduttu. Samoin sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan Nakkilan 
kunnan kustannukset kasvavat vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 700.000 
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euroa. Kustannusten kasvuvauhti ylittää kunnan kantokyvyn. 
 
Rakennusinvestointiohjelma on mittava ja aiheuttaa rakennuskustannusten 
lisäksi uusia merkittäviä poistoeriä vuosittaisissa talousarvioissa varsinkin 
kun huomioidaan uudet yleisohjeet suunnitelman mukaisista poistoista. Uu-
sissa tilahankkeissa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa. 
 
Jatkossa kuntajohtajille tulisi luoda mahdollisuus osallistua sairaanhoitopiirin 
talousarvioraamien määrittelyyn sekä koko talousarvioprosessiin. 

POMARKKU 
KH 24.9.2012 § 189 

Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvio ei ota riittävästi huo-
mioon kuntien nopeasti heikentynyttä taloudellista tilannetta ja mahdollisuuk-
sia rahoittaa palveluja. Mm. henkilöstömenojen kasvu vuodelle 2013 on koh-
tuuttoman suuri, kun tiedossa olevan kuntien ansiotasoindeksin nousu vuo-
delle 2013 on 2,3 %. 
 
Perusterveydenhuollon päivystyksen menojen kasvu on poikkeuksellisen 
suurta ja tämän toiminnan osalta pitäisi uudelleen harkita henkilöstön ja mui-
den resurssien mitoitus ko. toimintaan. Myös ensihoidon järjestelyt nostavat 
kuntien kokonaiskustannuksia (mukaan lukien ns. kiireettömät kuljetukset) 
pelätyllä tavalla eli n. 30 %. Vähintä mitä tilanteen jälkikäteiseksi korjaami-
seksi voisi tehdä, on purkaa kaikki mahdolliset päällekkäisyydet sairaanhoi-
topiirin ja pelastuslaitoksen osalta sairaankuljetuksessa. 
 
Investointitahti on liian nopea ja niiden määrä on liian suuri. Investoinneissa 
tulisi olla muutama välivuosi. 
 
Vuoden 2012 kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä käydyt keskustelut osoitta-
vat, että kuntien omistamaohjausta sairaanhoitopiirin suhteen tulisi tehostaa. 
Nykyisellä vuorovaikutuksen keinoilla eli kumppanuusneuvotteluissa ja yhty-
mävaltuustolla eivät omistajakunnat pysty sairaanhoitopiirin toimintaan vai-
kuttamaan kuin kosmeettisesti. Tähän vuorovaikutukseen tarvitaan uusia 
tehokkaampia rakenteita. 

PORI 
KH 1.10.2012 32 §  

YLEISESTI 
 
Julkiseen talouteen ja julkisiin palveluihin kohdistuu riskejä ja paineita, joihin 
kuntien tulee varautua. Erikoissairaanhoito, vaativa vammaistyö ja sosiaali-
palvelut, kuntien peruspalvelut, vastuu hyvinvoinnin edistämisestä, palvelu-
järjestelmiä varten toimivat tukipalvelut sekä kaiken toiminnan rahoitus muo-
dostaa kokonaisuuden, jossa tarpeet ja mahdollisuudet tulee suunnitella yh-
denmukaisin perustein. 
 
Kuntien varautuessa väestön ikääntymiseen tulee suurimmat kustannuspai-
neet kohdistumaan vanhuspalveluihin sekä kuntien vastuulla oleviin perus-
palveluihin. Viime vuodet erikoissairaanhoidon kasvu on ollut nopeampaa 
kuin perustehtävien, mikä on ollut omiaan vääristämään palvelurakennetta. 
Sen vuoksi sairaanhoitopiirin tulisi vakavasti harkita myös palvelutasomäärit-
teitään. Pori on uudistamassa Kaupunginsairaalan tiloja ja akuuttisairaanhoi-
tonsa toimintamalleja. Yhteinen haaste on kehittää palveluprosesseja niin, 
että ne muodostavat eheän toiminnallisen kokonaisuuden. 
 
Tietojärjestelmien kehittäminen, mikä palvelee päätöksentekoa ja tiedolla 
johtamista on yksi keskeisimpiä haasteita myös Satakunnassa. 
 
YKSITYISKOHTAISEMMIN 
 
TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2015 
 
Länsirannikon terveydenhuolto 
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”Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä 
Vaasan sairaanhoitopiirin kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2013 
aikana toiminnallisia yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osa-
puolia ja niiden potilaita sekä veronmaksajia hyödyttävää verkostoitumista” 
 
”Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä 
Vaasan sairaanhoitopiirin) kesken valmistellaan terveydenhuoltolain tarkoit-
tama erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, joka käsitellään Satakunnan 
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa kesällä 2013” 
 
Porin kaupunki edellyttää, että valmistelut tehdään yhteistyössä omistajakun-
tien kanssa ja että verkostoitumisessa huomioidaan ja rakentavasti arvioi-
daan valtakunnalliset vaihtoehdot perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden 
ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Porin perusturvan yhteistoiminta-
alueella palvelut on organisoitu kuuden lähipalvelualuemallin mukaisesti, joka 
tulee huomioida myös erikoissairaanhoidon prosessien mallintamisessa ja 
taloudellisessa vastuussa. 
 
Sairaanhoitopiirin kunnat ovat aloittaneet terveydenhuoltolain edellyttämän 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimisen Porin kaupungin toimi-
essa laadintatyön vetovastuussa. Sairaanhoitopiirin ja erityisesti siihen perus-
tetun perusterveydenhuollon yksikön tulee toimia suunnitelmaa laadittaessa 
aktiivisesti kuntia tukevalla tavalla.  Tämä laadittavan suunnitelman tarkoituk-
sena on mm. järkiperäistää resurssien käyttöä, lisätä konkreettista yhteistoi-
mintaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä 
sekä vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä. 
 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit 
 
”Yhtymähallitus on määritellyt vuoden 2011 tilinpäätöksen toimintakertomuk-
sessa sairaanhoitopiirin keskeisiksi tulevaisuuden toiminnan ja talouden ris-
keiksi: osaamisen ja osaajien varmistamisen, toiminnan jatkuvuussuunnitte-
lun, tiedonhallinnan ja kuntatalouden.” 
 
Osaamisen ja osaajien varmistaminen edellyttää hyvää henkilöstö- ja rekry-
tointipolitiikkaa sekä järkevää työnjakoa perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon välillä. Pori kaupunki edellyttää, että työnjakoa, rajapintoja ja lä-
hetekäytäntöä selkiytetään ja henkilöstön yhteisiä voimavaroja ja osaamista 
hyödynnetään järkevästi, ilman palkkakilpailua.  Perusterveydenhuollon hoi-
toprosessien jatkuvuuden varmistamiseksi edellytetään terveydenhuoltolain 
mukaista erikoissairaanhoidon konsultatiivista apua. 
 
Toiminnan jatkuvuussuunnittelu korostuu strategisessa johtamisessa ja 
kumppanuus-menetelmässä. Strategisessa johtamisessa edellytetään yhtei-
sen tahtotilan mukaista etenemistä ja sen säännöllistä raportointia niin talou-
den kuin toiminnankin suhteen kriittisten menestystekijöiden edellyttämällä 
tavalla. Taloudellisen tilanteen kiristyessä ja rekrytoinnin vaikeutuessa on 
syytä tarkastella kriittisesti erikoissairaanhoidon (mukaan lukien sosiaalipal-
velut) perustehtävää. Edelleen tulisi arvioida kumppanuus-menetelmän riittä-
vyyttä nykyisissä, muuttuneissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisissa 
toimintaympäristöissä. 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 yh-
teinen haaste ja toimiessaan takaa potilaiden ja asiakkaiden kustannuste-
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hokkaan ja turvallisen hoidon. Tulevaisuudessa potilaan ja asiakkaan tiedot 
ovat sähköisessä muodossa ja ne voivat syntyä missä tahansa maantieteelli-
sellä alueella, myös oman organisaation ulkopuolella. Tämä tuo erityisen 
haasteen järjestelmien väliselle yhteistoiminnallisuudelle, tietotekniikkainfra-
struktuurille sekä tietojen arkistoinnille. Porin kaupunki edellyttää, että tieto-
hallinnassa edetään yhteistyössä kohti kansallisen arkiston vaatimia toimen-
piteitä. 
 
Kuntatalous ja kuntien yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen seuraa-
vien vuosien aikana edellyttää kriittistä talouden tarkastelua ja säännöllistä 
käyttöön perustuvaa tuloskohtaista talouden raportointia. Porin kaupunki 
edellyttää, että erikoissairaanhoidon lasku ei ole pelkästään ennakkoon pe-
rustuva summa kuukausittain, vaan se sisältää toteutuneet suoritteet toimi-
alueittain. NordDRG:n käyttöönotossa (2013 alusta lukien) edellytetään yh-
teistyötä perusturvan kanssa. Hinnaston pitävyyteen ja kuntalaskutukseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelujen tehtävien jakoa ja perustehtävää tulee tarkastella kriittises-
ti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota asumispalvelujen toteuttamisessa ja 
järjestämisessä kehitysvammaisille. Laitoshoidon purkautuessa tulee sopeut-
taa myös henkilökunnan määrää ja hallinnon kuluja.  Porin kaupunki edellyt-
tää, että kehitysvammaisten asumispalveluiden toteuttamisessa ja järjestä-
misessä huomioidaan perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintamalli ja jär-
jestämisvastuu. 
 
Apuvälineet 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen alueelliset apuvälinepalvelut toteutetaan sai-
raanhoitopiirintehtävänä, konservatiivisen toimialueen apuvälinekeskuksen 
toimintana ja jäsenkuntien hyväksymien sopimusten mukaisilla periaatteilla.  
Porin perusturvan näkökulmasta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden 
hankinta on lisännyt kustannuksia, uusi laki ja asetus 1.1.2012 tulivat voi-
maan. Tämä on ennen kuulunut sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri tulkit-
see, että heidän kuuluu tarjota apuvälineet jotka edistävät ainoastaan asiak-
kaan terveydentilaa ja liikkumista. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia perustur-
valle 800 000 euroa, mutta vastaavaa vähennystä ei ole sairaanhoitopiirin 
konservatiivisella tulosalueella. 
 
Ensihoitopalvelut  
 
Terveydenhuoltolain 39 §:n ja 79 §:n 1 momentin mukaisesti sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoito viimeistään 1.1.2013 
alkaen. Laki määrittää ensihoitopalvelun sisällöksi kiireellisen sairaankulje-
tuksen, ensihoidon ja lääkinnällisen pelastustoiminnan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa kiireettömien potilassiirtojen eriyttämistä ensihoidosta. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri on hyväksynyt sosiaali- ja terveysministeriön 
ensihoitopalvelusta antaman asetuksen 4 §:n tarkoittaman palvelutasopää-
töksen vuosille 2013 – 2015. Porin perusturvakeskuksen yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa tekemät sopimukset sairaankuljetuspalveluista on tehty 
perustason sairaankuljetuksesta, eivätkä ne sellaisinaan vastaa sairaanhoi-
topiirin palvelutasopäätöksen edellytyksiä ja vaatimuksia. Tämän vuoksi nii-
den mahdollisen siirtämisen yhteydessä sairaanhoitopiirin tulee sopimusten 
siirtämisen jälkeen, niin katsoessaan, sopia omaan lukuunsa palveluntuotta-
jien kanssa palvelutason nostamisesta ja sen ehdoista. 
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Porin kaupunki edellyttää, että palvelutason nostosta johtuvat sopimushinto-
jen korotukset eri kunnissa toimivien palvelutuottajien kanssa tulisi määrittää 
yhtenevin periaattein siten, etteivät kustannukset nousisi kohtuuttomasti. Tie-
to kustannuksista ilmoitetaan sopimusten valmistuttua perusturvalle. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2013–2015 
ja talousarviossa 2013 (kohta 2.4.1 sivulla 41) todetaan, että vuonna 2013 on 
tavoitteena aloittaa myös kiireettömien ennalta suunniteltujen ambulanssilla 
tapahtuvien kuljetusten logistointi keskitetysti sairaanhoitopiirin organisoima-
na. Tältä osin toimintasuunnitelma ei jäljempänä kerrotuin tavoin vastaa Po-
rin perusturvakeskuksen näkemystä siitä, miten kiireetön sairaankuljetus tuli-
si jatkossa järjestää. 
 
Perusturvakeskuksen voimassa olevat palvelusopimukset sisältävät myös 
kiireettömään sairaankuljetukseen liittyviä tehtäviä, jotka terveydenhuoltolain 
uudistuksen myötä eriytetään ensihoitopalvelusta lukuun ottamatta ensihoi-
toasetuksen 1 §:n tarkoittamia tilanteita, joissa potilaan tilan edellyttämän 
hoidon ja valvonnan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää ensihoi-
toyksikön ambulanssia. Muilta osin Porin perusturvakeskuksen yhteistoimin-
ta-alueella kiireetön sairaankuljetus, jolla tarkoitetaan ennalta sovittuja tai 
muuten kiireettömiä sairaankuljetuksia hoitolaitosten välillä, on tarkoitus jär-
jestää yhteistoiminta-alueen omana toimintana yhdessä pelastuslaitoksen 
kanssa. 
 
Ensihoitopalvelut on liitetty sairaanhoitopiirin palveluhinnastossa erityisvel-
voitteisiin. Kustannuksia on kirjattu ilmeisesti myös ”muihin kuluihin”. uuden 
toiminnan alkaessa olisi tärkeää, että kustannuksia voidaan seurata, rapor-
toida ja tulevaisuudessa tuotteistaa. Porin kaupunki edellyttää, että kaikki 
ensihoitoon liittyvät kustannukset kirjataan samaan kustannuspaikkaa ja siitä 
tiedotetaan kunnille säännöllisesti. 
 
TALOUSARVIO 2013 
 
Sairaanhoitopiirin talousarviossa esitettyä perusterveydenhuollon päivystyk-
sen, sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteensä kustannusten nousuksi on 
arvioitu 6,9 %. Porin kohdalla nousu on 6,7 %. Vuosien 2011–2013 välillä 
nousua on yhteensä -0,4 % ja Porin kohdalla nousua on 4,8 % vastaavana 
ajankohtana. Ilman ensihoitopalvelujen kustannuksia jäsenkuntien palvelu-
maksujen muutos on 4,5 % verrattuna talousarvioon 2012 ja -2,7 % verrattu-
na tilinpäätökseen 2011. 
 
Talousarvioon sisältyvien toiminnallisten muutosten yksityiskohtainen talou-
dellinen tarkastelu puuttuu ja niiden vaikuttavuuden merkitystä nykytilantee-
seen ei ole riittävästi arvioitu.  Talousarvo on laadittu 2,3 Me alijäämäiseksi, 
eikä sitovia sopeuttamistoimenpiteitä ole laadittu. Tuloslaskelmassa, esim. 
muut kulut ovat nousemassa n. 2 milj. € (25 %).  Poin kaupunki edellyttää, 
että sairaanhoitopiiri laatii talouden sopeuttamissuunnitelman sekä tarkentaa 
tuloslaskelmaa. 
 
Porin kaupungin tarkastuslautakunta on todennut vuoden 2011 arviointiker-
tomuksessaan, että ostopalvelupanokset, niiden kehitys ja yhteys peruster-
veydenhuollon tuotantoon täytyy voida kuvata paremmin. Kun erikoissai-
raanhoidon taloudellinen paino on suuri, on syytä edellyttää yksilöidympää 
raportointia. Tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin on kehitettävä talousarviossa 
annettavaa tietoa siten, että määrärahan ja hintojen lisäksi saadaan arvio 
palveluista, muutoksista palveluissa ja palvelujen muutosten vaikuttavuus.

 
RAUMA Kaupunki antaa seuraavan lausunnon: 
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KH 
17.9.2012 
§ 511 

 
1. Satakunnan ensimmäinen terveydenhuoltolain edellyttämä terveydenhuol-
lon järjestämissuunnitelma on valmistumassa. Siinä sovitut työnjakokysymyk-
set antavat hyvän pohjan suunnitelmalliselle yhteistyölle. 
 
2. Sairaanhoitopiirin käyttötalouden toimintakate saa taloussuunnitelmavuosi-
na kasvaa vain maakunnan peruskuntien erikoissairaanhoidon palvelujen 
ostamiskyvyn kehittymisen mukaisesti.  
 
3. Kuntarakenteen ja siihen kytkeytyvän sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
teen ollessa vielä auki, on sairaanhoitopiirin syytä pidättäytyä sellaisista ra-
kentamis- ja muista merkittävistä investointihankkeista, jotka eivät ole jo 
käynnistyneet.  
 
4. Rauma puoltaa ajatusta Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotosta sai-
raanhoitopiirissä. Tämä luo pohjan Satakunnan yhteiselle potilastietojärjes-
telmälle, koska Effica on laajasti käytössä Satakunnan terveyskeskuksissa ja 
vanhuspalveluissa. 
 
5. Rauma on valmis neuvottelemaan Raumalla olevan sairaanhoitopiirin kiin-
teistön ostamisesta tai yhteisen kiinteistöyhtiön muodostamisesta. 
 
6. Rauma tiedostaa, ettei Rauman vastuulle siirtyneen Rauman alue-
sairaalan ja sairaanhoitopiirille jäävän erikoissairaanhoidon kustannusten 
jakosuhde onnistunut toivotulla tavalla, vaan sairaanhoitopiirin vastuulla ole-
vaan erikoissairaanhoitoon on varattava vuodelle 2013 suhteessa korkeampi 
osuus kuin mitä on vuoden 2012 TA:ssa.  Rauma toteaa tyytyväisyydellä, että 
sairaanhoitopiiri on aktiivisesti hakenut kustannusten säästöä. Kuitenkin 
Rauman sosiaali- ja terveysvirasto on omassa vielä vahvistamattomassa ta-
lousarviossaan varannut sairaanhoitopiirille 3 % suuremman summan kuin 
mitä on tämän hetken tilinpäätösennuste Rauman osalta. Varattu summa on 
n 1M€ pienempi kuin sairaanhoitopiirin talousarvioissa on Rauman mak-
suosuudeksi arvioitu. Summassa on mukana n 0,3M€:n vähennys sairaanhoi-
topiirin menoissa seurauksena sille, että Rauman kaupunki vahvistaa vastaa-
valla summalla omaa mielenterveys- ja päihdehuollon avohoitotoimintaansa 
ja tätä kautta pystyy vähentämään palvelun ostoa piiriltä. 
 
7. Rauma ei ole tyytyväinen siihen, että sairaanhoitopiirin ottaessa tervey-
denhuoltolain mukaisesti vuoden 2013 alusta alkaen vastuun ensihoidon jär-
jestämisestä ovat kunnille tästä muutoksesta aiheutuvat kokonaiskustannuk-
set vielä joiltain osin epäselviä. Muutos näyttää aiheuttavan kunnille sovituista 
ensihoidon järjestämisen kustannuksista suuremmat kokonaiskustannukset, 
koska kaksi maakunnan kuntien omistamaa / yhteisesti hallinnoimaa yhteisöä 
eivät ole pystyneet sopimaan ensihoidon toteuttamistavan aiheuttamasta kus-
tannusjaon muutoksesta. 

SIIKAINEN 
KH 17.9.2012 § 250 

Kunnanhallitus hyväksyy, että Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen 
jäsenkunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) antavat 
perusturvalautakunnan nimissä seuraavan yhteisen lausunnon. 
 
(KANKAANPÄÄ PTL 26.9.2012 § 73). 

SÄKYLÄ 
PTL 25.9.2012 § 48 
 
Kunnanhallitus 
8.10.2012 § 205 

1. Vuoden 2013 talousarviossa jäsenkuntien palvelumaksujen muutos vuo-
teen 2012 verrattuna on +4,5 % (ilman 1.1.2013 lukien Sairaanhoitopiirin teh-
täviksi siirtyviä ensihoitopalveluja) ja sosiaalipalveluissa + 3,2 %. Satakunnan 
sairaanhoitopiiri ei ole vuoden 2013 talousarviosuunnitelmassaan ottanut riit-
tävällä tavalla huomioon kuntatalouden tilaa. 
 
2. Taloussuunnitelmavuosina sairaanhoitopiirin menot eivät saisi ylittää kun-
nissa muiden menojen keskimääräiseksi nousuksi hyväksyttävää tasoa. Kus-
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tannusten nousua tulisi käytettävissä olevin keinoin pyrkiä hillitsemään. Li-
säksi jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuutta sairaanhoitopiirin talousarvion 
valmisteluprosessissa tulisi vahvistaa. 
 
3. Säkylän kunta puoltaa sosiaalipalveluiden suunnitelmaa kehittää jalkautu-
via palveluja yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon kanssa ja toivoo, 
että malli leviäisi myös muille tulosalueille. 
 
4. Säkylän kunta tiedostaa sairaanhoitopiirin tarpeet potilastietojärjestelmän 
uudistamiselle. Sairaanhoitopiirin tulisi kuitenkin paremmin huomioida ne jä-
senkunnat, joiden potilastietojärjestelmä on eri kuin sairaanhoitopiirin valitse-
ma Effica. 

ULVILA 
KH 1.10.2012 § 285 

Lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirille sen vuoden 2013 
talousarvioehdotuksesta Ulvilan kaupunginhallitus toteaa, että 
esitetty sairaanhoitopiirin kokonaismenojen kasvu ilman uutta 
ensihoitopalvelujen menoerääkin vuoteen 2012 verrattuna ylit-
tää selvästi keskimääräisen kuntien tulokasvun. Esitetty meno-
kasvu heikentää merkittävästi kuntien mahdollisuuksia tasapai-
nottaa talouttaan. Ulvilan kaupungin osalta esitetty menokasvu 
merkitsisi talouden alijäämäisen kehityksen voimistumista. Tä-
män vuoksi kaupunki esittää, että sairaanhoitopiirin toimintame-
nojen kasvu voi olla enintään kuntien keskimääräisen tulokehi-
tyksen mukainen. 
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LIITE NRO 6 
 
Yhteistyötoimikunnan lausunto sairaanhoitopiirin vuosien 2013 - 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma-
luonnoksesta ja vuoden 2013 talousarvioluonnoksesta 

 

   27.9.2012 
 
 
Yhtymähallitus 
 
 
LAUSUNTO VUOSIEN 2013 - 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA SEKÄ VUODEN 2013 
TALOUSARVIOSTA 
 
 Sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen kohdan 3 mukaan yhteistoimin-

tamenettelyyn kuuluu mm. sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 
sekä talousarviota ja sen täytäntöönpanoa koskevat esitykset. 

 
 Vuosien 2013 – 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2013 talous-

arvion laadintaohjeen mukaan  
- talousarviota ja suunnitelmaa käsitellään vastuualueiden johtoryhmissä, 

joissa henkilöstön edustaja on läsnä 
- toimialueiden johtoryhmät sekä liikelaitos käsittelevät ennen lopullisen esi-

tyksensä tekoa talousarviota ja – suunnitelmaa kokouksessaan, jossa 
henkilöstön edustaja on läsnä 

- yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus talousarvioksi 
ja -suunnitelmaksi käsitellään yhteistyötoimikunnassa 27.9.2012. 

 
 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on viimeksi käsitellyt ehdotusta vuosien 

2013 – 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2013 talousarvioksi 
kokouksessaan 27.8.2012. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimi-
kunnan lausunnot on pyydetty 1.10.2012 mennessä. 

 
 Sairaanhoitopiirin johtaja on esitellyt luonnosta toiminta- ja taloussuunnitel-

maksi 2013 – 2015 ja vuoden 2013 talousarvioksi viimeksi yhteistyötoimikun-
nan kokouksessa 30.8.2012.  

 
 Ehdotus vuosien 2013 – 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 

2013 talousarvioksi on toimitettu yhteistyötoimikunnalle kokouksen 27.9.2012 
esityslistan liitteenä. 

 
 Lausuntonaan yhtymähallitukselle yhteistyötoimikunta esittää ehdotuksesta 

vuosien 2013 – 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2013 ta-
lousarvioksi seuraavaa: 

 
 

1. Yleistä 
 

Suunnitelmassa on esitetty sekä kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset 
muutoshankkeet että sairaanhoitopiirin sisäiset muutoshankkeet. Hyvä ja ra-
kentava yhteistyö jäsenkuntien kanssa on tärkeää sairaanhoitopiirin tulevai-
suuden kannalta. Muutoksissa onnistuneita ratkaisuja saadaan aikaan vain, 
kun ne tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.  
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Suunnitelman valmistelu on toteutettu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 
Luonnosta on käsitelty sairaanhoitopiirin ja toimialueiden sekä liikelaitoksen 
johtoryhmissä, joissa myös henkilöstön edustaja on ollut läsnä. 

 
 

2. Arvot ja hyvä henkilöstöpolitiikka 
 
Sairaanhoitopiirin arvoja tulisi arvioida henkilöstön kanssa suhteessa käytän-
nön toimintaan ja perustehtävän toteutumiseen. Tiukassakin taloustilanteessa 
perustehtävä pitää voida hoitaa suunnitelmassa mainittujen arvojen ja eettis-
ten toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikka on kehittynyt hyvään suun-
taan. Avoin ja toimiva neuvottelukulttuuri ja nopea päätöksenteko palvelus-
suhde- ja palkkausasioissa on toivottavaa. Työn alla olevat työn vaativuuden 
arvioinnit (TVA) ja yhteensovitukset loppuun saatettuna helpottavat päätök-
sentekoa palkantarkistustilanteissa. Tämänhetkiset henkilöstöhallinnon re-
surssit ovat riittämättömät palvelemaan esimiehiä palkka- ja palvelussuhde-
asioissa. Työkyvyn tukiohjelman toteutuminen varhaisen tuen ja osatyökykyis-
ten työntekijöiden uudelleensijoitusten osalta on hyvää arvojen toteuttamista. 
 
Olemassa olevia, hyväksyttyjä periaatteita ja ohjeistuksia palvelussuhdeasi-
oissa, tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyssä ja henkilökohtaisten lisien 
myöntämisessä tulee noudattaa, jotta oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
henkilöstön kohtelu toteutuu.  

 
3. Henkilöstöasiat ja henkilöstöbudjetti  

 
Suunnitelma-asiakirjassa esitetään, että: 
 

”Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien määrän tu-
lee vuonna 2013 olla pienempi kuin vuonna 2012. Huomioon otetaan kun-
tayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuussopimuksissa sovitut 
henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä 
muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus”.  

 
Talousarvio vuodelle 2013 on laadittu alijäämäiseksi. Vuoden 2012 talousar-
vion palkkabudjetti ylittyy ja erityisesti tämän vuoksi eräiden toimialueiden 
palkkabudjetit vuodelle 2013 ovat riittämättömät, mikä huolestuttaa. Palkanko-
rotukset vuoden 2013 talousarvioehdotukseen on budjetoitu sopimusten mu-
kaisesti. Kannustavasta palkkausjärjestelmästä on radiologian tulospalkkaus-
järjestelmä käytössä liikelaitoksessa. Kannustavan palkkausjärjestelmän ke-
hittäminen ja laajentaminen koskemaan koko sairaanhoitopiiriä on toivotta-
vaa.  
  
On tärkeää, että tiukan taloustilanteen vuoksi ei säästetä sellaisissa asioissa, 
jotka myöhemmin voivat tulla kalliiksi, kuten riittävä resursointi potilasturvalli-
suuden takaamiseksi sekä työturvallisuuden kannalta tarpeelliset apuvälineet 
ja tarvikkeet. 

 
Henkilöstön täydennyskoulutukseen on varattu vähintään 0,6 % toimialueen 
vuoden 2013 palkka- ja henkilöstökuluista, mikä on positiivinen signaali täy-
dennyskoulutuksen arvostamisesta tiukasta taloustilanteesta huolimatta.  
 
Henkilöstösuunnitelma on budjettikirjassa kovin suppea. Henkilöstön eläköi-
tymisestä pitäisi olla arvioita ammattinimikkeittäin, jotta voidaan ennakoida tu-
leva työvoiman tarve. Erityisesti esimiesten osalta olisi varmistettava, että 
saatavilla on tulevaisuudessakin hyvin koulutettuja, motivoituneita esimiehiä. 
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Työsopimuslain 1 luvun 3 § mukaan ”Toistuvien määräaikaisten työsopimus-
ten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä 
tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa 
työvoimatarpeen pysyväksi.” Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöstä n. 
22 % on edelleen määräaikaisessa työsuhteessa. Tuo osuus on vuosia ollut 
yli 20 prosenttia, joten voidaan todeta, että sairaanhoitopiirissä on työsopi-
muslain tarkoittama jatkuva pysyvän työvoiman tarve. Henkilökunnan va-
kinaistamista tulisi edelleen jatkaa ja sijaishenkilöstöä korvata varahenkilöstöl-
lä. Aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelutarkastuksia sairaanhoitopiirin työ-
yksiköissä ja kiinnittänyt asiaan huomiota. Sairaanhoitopiirin toimialueita ja lii-
kelaitosta pyydetään tarkistamaan pysyvän työvoiman tarve ja määräaikaisten 
työsuhteiden laillisuusperusteet 31.12.2012 mennessä siten, että yksittäisen 
työntekijän työhistorian lisäksi tarkastellaan toimialueen ja myös koko sai-
raanhoitopiirin kokonaistilannetta määräaikaisuuksien suhteen. Selvityksen 
tulos tulee antaa koordinoivien pääluottamusmiesten arvioitavaksi.  
 
Tavoitteena tulee olla varahenkilöstöjärjestelmä, joka palvelee toimintayksi-
köitä nykyistä laajemmin huomioiden osaamisvaatimukset. Toimiva rekrytointi 
vaatii edelleen pelisääntöjen sekä toimintamallien päivitystä yhdessä sairaan-
hoitopiirin johdon, toimialueiden/liikelaitoksen johdon sekä rekrytointiyksikön 
kanssa. Toimivan varahenkilöstöjärjestelmän avulla mahdollistettaisiin myös 
henkilöstön nykyistä parempi osallistumismahdollisuus sekä sisäisiin että ul-
koisiin koulutustilaisuuksiin sekä turvattaisiin henkilöstölle mahdollisuus loma-
kautena yhdenjaksoiseen vuosilomaan. Viimeksi mainittuun asiaan on Alue-
hallintovirasto kiinnittänyt myös huomiota. 

 
Ongelmana on edelleen ESS-järjestelmän kautta saatavat raportit sekä henki-
löstöhallinnon resurssipula, joka aiheuttaa turhia työpaineita ja viiveitä. Rapor-
tointiluvuissa olisi hyvä huomioida myös tasa-arvolain vaatimat raportit. 
 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit tulisi koota riskienhal-
lintapolitiikan muotoon. Riskeistä etenkin tietohallintariskien- ja turvallisuusris-
kienhallintaa tulisi korostaa. Riskienhallinnan kehittämisalueissa on nostettu 
esille myös tytäryhtiöiden toiminnan ohjauksen tehostaminen sekä valvonta. 
Tässä kohdin toiveena olisi arvioida myös sitä, että sairaanhoitopiirin tytäryh-
tiöissä henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöasiat toteutuvat hyvän henkilöstöpoli-
tiikan ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti.  
 

 
4.  Muutoshankkeet ja niiden valmistelu 
 
Toimialueiden ja liikelaitoksen toiminnallisten muutosten valmistelu on toteu-
tettu/toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien osallistuessa mm. 
muutosta valmisteleviin työryhmiin. Yhteistoimintalaki edellyttää neuvotteluja, 
pelkkä henkilöstön informointi ja kuuleminen eivät täytä lain tarkoitusta. Erityi-
sen tärkeätä on huomioida mm. työterveyshuollon sekä työsuojelun mukaan 
ottaminen peruskorjaus- sekä uudisrakennushankkeissa.  

 
Henkilökuntaa koskevia muutoshankkeita ovat erityisesti seuraavat: 

  
- Lasten- ja naistentalo 
- Effica-käyttöönottoprojekti 
- toiminnalliset sekä alueelliset muutokset psykiatrian ja sosiaali-

palvelujen toimialueilla  
- Länsirannikon miljoonapiiri  
- yhteistoiminnassa toivotaan toteutettavan myös liikkeenluovutuk-

set, joissa sairaanhoitopiiri on saajaosapuolena 
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Sairaanhoitopiirin internet- ja intranet-sivut tulee päivittää pikimmiten hyvän 
työnantajakuvan varmistamiseksi. 
 

 
5. Tiedottaminen henkilöstölle ja työhyvinvointia edistävä toiminta 
 
Henkilöstön informointia uusista asioista ja muutoksista tulee toteuttaa mah-
dollisimman varhain toimialueiden sekä liikelaitoksen suullisissa informaatioti-
laisuuksissa kirjallisten tiedotteiden lisäksi. Voidakseen vaikuttaa asioiden 
valmisteluun, tulee henkilöstöllä olla riittävät tiedot valmistelussa olevista asi-
oista. Vuonna 2013 henkilöstön edustajan roolia viestinnän osalta kehitetään.  

 
Toimialueiden ja liikelaitoksen käytössä oleva ns. tyky-määräraha on 23 eu-
roa / työntekijä vuonna 2013. Määrärahaa tulisi nostaa jatkossa. Työhyvin-
vointiohjelman toteuttamiseksi toivotaan, etteivät säästötoimet kohdistuisi toi-
mialueilla ja liikelaitoksessa työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin. Terveys-
liikunnan vaikuttavuutta tulee saada mitattavaan muotoon esittelemällä kes-
keiset tunnusluvut vuosittain henkilöstökertomuksessa ja kohdentaa toimintaa 
vähän liikkuvien suuntaan.   
 
 
6. Yhteenveto 

 
 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 - 2015 sekä talousarvion vuodelle 2013 

lopullisena tarkoituksena on saavuttaa onnistuneita ratkaisuja sekä mahdolli-
simman hallittua muutostyötä yhdessä työskennellen.  

 
Yhteistoimintalain sekä sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen sisällön 
tuntemisen ja noudattamisen merkitys korostuu asioiden valmistelussa, joh-
tamisessa ja päätöksenteossa.  

  
Yhteistyötoimikunta esittää vuosien 2013 – 2015 toiminta- ja talous-
suunnitelman sekä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen hyväksymistä em. 
kannanotoin. 
 
 
Porissa 27.9.2012  
 
 
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 

 
 

 
 
 
 
 




