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1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 

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 taloussuun-
nitelmassa. 
 
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 2014 - 2016 ja vuoden 2014 talousarvio laadi-
taan ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - 
kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - 
suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat.  
 

 

1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2014 lukien   

 
Kunta- ja soterakenneuudistushanke on vireillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisla-
ki säädettäneen vuonna 2014 ja tullee voimaan 1.1.2015– 
 
Pääministeri Kataisen hallituksen kunta- ja sotelinjanveto on, että: ”sairaanhoitopiirit voivat 
jatkaa toimintaansa 31.12.2016 asti, jonka jälkeen ne puretaan, mikäli jäsenkunnat eivät 
ennen tätä toisin päätä”. 

 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa sairaanhoitopiirin kuntayhtymänä. 
 

 
Suunnitelmassa ja talousarviossa Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia vuonna 2014 
ovat kunnat tilanteen 1.1.2013 mukaan; 20 jäsenkuntaa. Muut kunnat voivat käyttää Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston 
mukaisilla perusteilla. 

 

1.1.3 Länsirannikon miljoonapiiristrategia ja Tyksin erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 

 
TYKS erva-alueella toimii kolme sairaanhoitopiiriä, joiden yhteisenä tavoitteena on varmis-
taa Porin, Turun ja Vaasan alueella kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuot-
tavaa sairaalaa. 
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Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken toteutetaan sairaan-
hoitopiirien yhdessä hyväksymää ”Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa” ja sairaanhoitopii-
rien vuonna 2013 hyväksymää ”Tyksin erva-alueen järjestämissopimusta kaudelle 2013–
2016”. 

 

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 2012 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja 
talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: 

 
- Osaamisen ja osaajien varmistaminen 
- Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 
- Tiedonhallinta 
- Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-)  

 

1.1.5 Keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2014–2016 

 
Arvioinnin perusteella kehittämisalueet ja -toimet ovat seuraavat: 

 
1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitok-

sessa 
 
Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saate-
taan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sai-
raanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa  
 

2. kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun var-
mistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 
 

3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen 
tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten ”Satakunnan sai-
raanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 – ” 
edellyttää ja 
 

4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön 
pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 
 

5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuus-
ton yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi 

 
6. päivitetään hoitotoimenpiteiden kirjaamista. 
 

1.1.6 Kuntatalous vuosina 2012 – 2014  

 
Kuntaliiton mukaan Suomen talous on vuoden 2012 taantuman jälkeen kääntymässä 
vuonna 2013 nousuun. Noususuhdanne jatkuu myös vuonna 2014, mutta nousutahti on hi-
das. Vuosivälin 2013 - 2014 bruttokansantuotteen kasvuksi ennakoidaan 1,5 – 2,5 % ver-
rattuna vuoteen 2012. Inflaatio on n. 2,5 %:n vuositasolla ja 12 kk:n euribor vuosikeskikor-
ko pysynee alhaisella vuodet 2014 - 2015 tasolla. Peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan 
muuttuvan +2,3 % vuonna 2013 ja +2,3 % vuonna 2014.  
 
 



 
 

7 

 
  
Kuntaliiton (varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 22.10.2013 Porissa) arvion mukaan kun-
tien verotulojen tilitykset kasvavat keskimäärin seuraavasti: 
 
vuosi 2013  + 5,4 % 
vuosi 2014  + 2,2 %. 
vuosi 2015  + 2,2 % 
 
Kuntien tulokehitystä hidastavat valtionosuusleikkaukset. Valtionosuusleikkauksia kompen-
soidaan kunnille noin puolet mm. yhteisöveroon ja jäteveroon kohdistuvin muutoksin.    
 
Vuonna 2014 kuntien valtionosuudet vähenevät 1,1 miljardia euroa ja tämä vastaa lasken-
nallisesti 1,25 %:n suuruista kunnallisveroprosentin nousua. Satakunnan kuntia ajatellen 
valtionosuusleikkaus on laskennallisesti peräti yli 45 Me. 
 
Sairaanhoitopiirin kannalta on tärkeää pysyä v 2013 talousarviossa ja valmistella vuosien 
2014 – 2016 talousarviot ja niiden toteutus kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalo-
us mahdollistaa. 
 

1.1.7 Väestönkehitys 

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

 

Väestö 
31.12.2012 

Väestö 
30.4.2013 

Vuosi 
2020 

Vuosi 
2030 

Vuosi 
2040 

Muutos-% 
2012-2020 

Muutos-% 
2012-2040 

        Eura 12 406 12 408 11 919 11 538 11 189 -3,9 % -9,8 % 

Eurajoki 5 922 5 929 5 838 5 800 5 700 -1,4 % -3,7 % 

Harjavalta 7 486 7 468 7 190 6 924 6 671 -4,0 % -10,9 % 

Honkajoki 1 832 1 830 1 652 1 545 1 458 -9,8 % -20,4 % 

Huittinen 10 623 10 595 10 463 10 460 10 456 -1,5 % -1,6 % 

Jämijärvi 1 986 1 998 1 815 1 713 1 647 -8,6 % -17,1 % 

Kankaanpää 11 957 11 934 11 385 10 952 10 566 -4,8 % -11,6 % 

Karvia 2 545 2 540 2 356 2 199 2 082 -7,4 % -18,2 % 

Kokemäki 7 893 7 862 7 535 7 318 7 120 -4,5 % -9,8 % 

Köyliö 2 750 2 743 2 656 2 604 2 576 -3,4 % -6,3 % 

Lavia 1 916 1 912 1 726 1 657 1 625 -9,9 % -15,2 % 

Luvia 3 360 3 366 3 411 3 392 3 315 1,5 % -1,3 % 

Merikarvia 3 269 3 252 3 015 2 832 2 709 -7,8 % -17,1 % 

Nakkila 5 747 5 738 5 840 5 819 5 703 1,6 % -0,8 % 

Pomarkku 2 373 2 351 2 270 2 165 2 096 -4,3 % -11,7 % 

Pori 83 285 83 331 84 597 85 702 86 052 1,6 % 3,3 % 

Rauma 39 842 39 793 39 192 38 726 38 020 -1,6 % -4,6 % 

Siikainen 1 641 1 645 1 526 1 449 1 386 -7,0 % -15,5 % 

Säkylä 4 631 4 596 4 397 4 265 4 171 -5,1 % -9,9 % 

Ulvila 13 470 13 473 13 373 13 097 12 704 -0,7 % -5,7 % 

Yhteensä 224 934 224 764 222 156 220 157 217 246 -1,2 % -3,4 % 

 
Lähteet: THL/ SOTKAnet, Tilastokeskus 
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Satakunnan väestö ikäryhmittäin 2011, 2012 ja ennuste 2020 
 

 
 
 

Satakunnan 
asukasluku 
31.12.2012 josta 0-6-v. 

josta 65-. 
tai yli 

Ennuste 
2020: 65-v. 
tai yli 

Arvioitu 
lisäys vrt. 
v. 2012 
tasoon 

0-6-v.  
%-osuus 

65-v.  
tai yli  
%-osuus 

yli 65-v. 
%-osuus 
koko 
maassa 

224 934 15 769 50 871 60 873 10 002 

v. 2012 v. 2012 v. 2012 

7,0 % 22,6 % 18,8 % 

v. 2020 v. 2020 v. 2020 

7,0 % 27,2 % 22,6 % 
 
Lähde: Tilastokeskus; THL/Sotkanet 
 
 
Väestönkehitys Satakunnassa on edelleen voimakkaasti ikääntyvä.  
 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 men-
nessä +10 002 henkilöllä.  
 
Syntyvien lasten ja 0-6-vuotiaiden suhteellinen osuus säilyy samana vuoteen 2020 men-
nessä. Lasten absoluuttinen määrä laskee jonkin verran, sillä Satakunnan väkiluvun ennus-
tetaan laskevan.  
 
Väestönkehityksen muutoksilla, erityisesti ikääntyneiden määrän kasvulla, on merkittävä 
vaikutus sairaanhoitopiirin palvelutuotantoon, rakenteeseen ja sisältöön. 

1.1.8 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys 

 
Sairaudet 
 
Vuonna 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja (sis. yleislääketie-
teen päivystyksen) yhteensä noin 86 000 satakuntalaiselle potilaalle/asiakkaalle: 
 

- somaattinen sairaanhoito: 78 425 eri potilaalle/vuosi (joista vuodeosastopotilaita   
20 754 ja avohoitopotilaita 57 671) ja 

 
- psykiatrinen sairaanhoito: 7 500 eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita 1 404 ja 

avohoitopotilaita 6 096). 
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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 = 101,2 v. 2012). Tarkasteltaessa sairauksia erik-
seen esimerkiksi diabetesta (10,9 %), verenpainetautia (14,3 %:a) ja nivelreumaa (5 %:a) 
esiintyy Satakunnassa muuta maata enemmän. Sen sijaan astmaa esiintyy huomattavasti 
koko Suomen indeksilukua vähemmän (-19,3 %:a).  Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakun-
nassa enemmän terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastohoitoja kuin Suomessa 
keskimäärin (Suomi = 100, Satakunta = 140, v. 2011). Myös päihdehuollon avohuolto 
kuormittaa Satakunnassa enemmän kuin maassa keskimäärin. Sen sijaan päihdehuollon 
laitoksissa hoidettavien määrä on muuta maata vähäisempi. 
 
Satakunnan seutukunnissa on havaittavissa sairastavuuseroja. Esimerkiksi Pohjois-
Satakunnan kunnissa kansantautien esiintyvyys on Kankaanpäätä lukuun ottamatta merkit-
tävän korkea (jopa 46 %:a korkeampi kuin maassa keskimäärin). Korkein kansantautien 
esiintyvyys on Laviassa (51 %:a keskimääräistä korkeampi). Tämä yhdistettynä keskimää-
räistä alhaisempaan asukkaiden tulotasoon aiheuttaa haasteen sairauksien hoitoon ohjat-
tavien voimavarojen suuntaamiselle.  
 
Monen kansansairauden esiintyvyyttä voidaan alentaa panostamalla ennaltaehkäisyyn. On 
kuitenkin huomioitava, että lisäpanostus tuottaa taloudellisen hyödyn vasta muutaman 
vuoden kuluttua, ja lyhyellä aikavälillä siis vain lisää kustannuksia. Toisaalta ellei ennalta-
ehkäisyyn panosteta, nousevat sairastavuudesta aiheutuvat kustannukset kunnille kestä-
mättömiksi. 
 
 
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. 800 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. 



 
 

10 

 

1.1.9 Kumppanuus  

 
Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteiseksi yhdessä sovittavien kehittämishankkeiden 
suunnittelu- ja päätöksentekomenettely otettiin käyttöön vuodesta 2006 lähtien ns. kump-
panuussopimusjärjestelmä.  
 
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. 
 
Vuoden 2013 neuvottelut ja etukäteisinfo 
 
Ennen maaliskuun neuvotteluja pidettiin 14.2.2013 kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terve-
yskeskuksille ja kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta erityisesti vv 2013 - 2014 toiminnasta ja 
taloudesta ja kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) 
kanssa vuonna 2013 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden aineisto löytyy 
osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. 
 
Lisäksi yhtymähallituksen 10.12.2012/225§ mukaisesti on pidetty 10.4.2013 ja 12.6.2013 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 ja talousarvion 2014 valmistelun käynnistämi-
seen liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuudet, joissa oli mukana Satakunnan kuntajohta-
jien nimeämät edustajat. 
 

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, mikä kesti 31.12.2013 asti. 
 
Sairaanhoitopiiri ei irtisano vuonna 2014 tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen joh-
dosta vakituisessa virka- tai palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Viran- ja toimenhalti-
joilla on kuitenkin tarvittaessa velvoite tehdä 1.1.2014 lukien muutakin heille soveltuvaa 
tehtävää kuin tilanteessa 31.12.2013. Toiminnan uudelleen järjestelyt voivat johtaa työteh-
tävien siirtymiseen toiselle työnantajalle ja työsuhteen päättämiseen sairaanhoitopiirissä, 
jolloin sairaanhoitopiiri edellyttää toiminnan vastaanottavalta taholta, että ao. työnantaja ot-
taa henkilöstön vastaan ns. vanhoina työntekijöinä. 
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Sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiä sisältöalueita ovat: 
 

- hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkauspolitiikka 
- hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta 
- hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta 
- hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta. 

 
Henkilöstösuunnitelma 
 
Sairaanhoitopiirin hallituksen 29.11.2007 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 4 kohdan 
tarkoittama henkilöstösuunnitelma; 
 
Sairaanhoitopiiri käyttää määräaikaisia työsuhteita vain työsopimuslain mahdollistamissa 
tarkoituksissa.  
 
Sairaanhoitopiiri mahdollistaa virka- ja työsuhteisen henkilöstön osalta osa-aikaistamista 
lain säätämissä ja sairaanhoitopiirille tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. 
 
 
Henkilöstösuunnitelma v 2014 
 
Yhteenveto sisältää uusien vakanssien, nimikemuutosten sekä ennen vuotta 2014 budje-
toimattomien vakanssien palkkavaraukset vuoden 2014 talousarviossa. 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue   Palkkavaraus 
 Ensihoitopäällikkö  ensihoidon ylilääkäri 36 000 
 Varahenkilö 1.6. alkaen (eh-keskus) 23 000 
 12 sairaanhoitajaa Kankaanpään sair. kulj. 536 000 
 Kiireetön siirtokuljetus, 1 sh + 1 lähih. (väh. ostop.) 64 000 
 Sijaismäärärahan lisäys 90 000 
 
Konservatiivisen hoidon toimialue 
 Ihotautilääkäri 46 700 
 Lastentautilääkärien päivystyskorvaukset 49 500 
 sisät. nimikemuutokset (1 os. ylil. & 1 erik. lääk.) 49 500 
 Fysiatria os. ylilääkäri 70 % + palkkioita 89 000 
 Kehittämistoiminta 2 lääkäriä ja 0,5 sair. hoit. 104 400 
 Puhevammaisten tulkki (40 %) 12 800 
 Hengityshalvaustiimi, vähennetty, 1 sh + 4 lähih. -130 000 
 Fysiatria, vähennetty 2 sh + 3 perush -168 000 
 Geriatria, vähennetty 1 erik. lääk. -50 000 
 
Operatiivisen hoidon toimialue 
 Toimialuejohtaja (puuttui v. 2013 TA:sta) 168 000 
 Ylihoitaja, hallinto 54 000 
 Sairaanhoitaja, leikkaussali (1.9. alk.) 16 500 
 Sairaanhoitaja, kirurgia 32 500 
 Sairaanhoitaja, silmätaudit 32 500 
 Os. ylilääkäri, ortopedi 90 000 
 Erikoislääkäri, verisuonikirurgi 82 000 
 Erikoislääkäri, ortopedi 82 000 
 Ortopedian päivystyksen lisäys (1.9. alk.) 80 000 
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Yhtymähallinto 
 Arkistopäällikkö (arkistosihteeri -50%) 42 000 
 Projektipäällikkö (25 %  50 %) 26 000 
 Kemikaalivastaava 60 % (siirto) 28 000 
 Potilasturvallisuuskoordinaattori 50 % 19 500 
 Palkkasihteeri (eläköityminen v. 2014 aikana) 33 500 
 Toimistosihteeri, potilaskertomusarkisto 27 400 
 Johtava työterveyslääkäri +50 % 42 500 
 Työterveyshoitaja + 50 % 20 000 
 
Liikelaitos SataDiag 
 Radiologipalkat 400 000 
 Apulaisosastonhoitajan viran täyttö 40 000 
 
Sosiaalipalvelut 
 Eläköityvien avoimet vakanssit 8 henkilötyövuotta -281 000 
 Kuntoutusohjaus kunnille 6 htv -187 500 
 Työhönkuntoutuspalvelut , vähennys suojatyöpaikat -123 400 
 Hallinnon ja lääkärin palkkakulut, vähennys -100 000 
 
Yhteensä     1 377 400 
 
 
Henkilöstöohjelma 
 
Sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelma on hyväksytty ja tullut voimaan 2001. Henkilöstöoh-
jelmassa on määritelty sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikan tavoitteet pitkällä aikavälillä. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettavat tavoitteet perustuvat henkilöstöohjelmaan. 
Henkilöstöohjelma päivitetään ja siinä tavoitteet saatetaan ajan tasalle vuonna 2014. 
 
Henkilöstön määrä 
 
Tavoitteena henkilöstömäärässä ja sen käytössä on seuraavaa: 

 

 
Sairaanhoitopiirin käytettyjen työpanosten / henkilötyövuosien määrän tulee vuonna 2014 
olla pienempi kuin vuonna 2013. 
 
Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuussopimuk-
sessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä 
muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus. 
 

 
Henkilöstön rekrytointi 
 
Rekrytointia tehostetaan ja toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin alueisiin, joihin on 
tavanomaista vaikeampaa saada osaavaa työvoimaa. 
 
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. 
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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 2014 
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. 

 

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 Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2014 alkaen 
 
Sairaanhoidon tuotteistuksen standardointihankkeen (ns. SaTu-hanke) tavoitteiden mukai-
sesti 1.1.2012 lähtien kaikkien Suomen sairaaloiden on tullut kyetä tuottamaan oman toi-
mintansa potilas-/tuotekohtainen kustannustieto. 
 
Satakunnan sairaanhoidon palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta perustuu NordDrg   
-järjestelmään.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin somaattisen sairaanhoidon vuodeosastojen ja päiväkirurgian 
kuntalaskutus on perustunut 2000-luvun puolivälistä lähtien DRG-hinnoitteluun, joka on to-
teutettu pääosin HUS:n tuottamilla DRG kustannuspainokertoimilla. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin omaan kustannusaineistoon perustuva DRG -
tuotehinnoittelu otetaan käyttöön kuntalaskutuksessa vuoden 2014 alusta lukien. Käytän-
nössä tällä muutoksella palveluhinnat kuvaavat jatkossa oman tuotannon aiheuttamia kus-
tannuksia. Omiin kustannuspainoihin siirtyminen aiheuttaa muutosta joissakin yksittäisissä 
hinnoissa, mutta se ei vaikuta kuntalaskutuksen lopputulokseen.   
 
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 pääasiassa 
sairaalan kustannuslaskennassa, palvelutuotannon suunnittelussa ja kustannusten koh-
dentamisessa. 
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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 
säännöllisesti sekä palvelujen käyttäjäasiakkailta että tilaaja- / maksaja-asiakkailta. Mittaus-
tuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 
 
1.1.2012 käyttöön otettu tuloskortti (BSC) 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 2012–2020. 
 
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 käsittelee ao. toimialueen johtaja sekä ko. toimialu-
een johtoryhmä. Johtajaylilääkäri osallistuu toimintaan vain silloin, kun vahinkoilmoi-
tus/muistutus/kantelu koskee toimialuejohtajaa. 
 
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.  
 



 
 

15 

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. 2012. 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  

 
Arvot, toiminta-ajatus sekä päämäärät käytiin lävitse yhtymähallinnon seminaarissa 
12.4.2013, eikä niihin esitetä tässä talousarviossa tarkistuksia. 

1.2.1 Arvot 

 

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

 
 Toteutetaan 
  

- kuulemalla potilasta/asiakasta (asiakas on: potilas, kehitysvammainen henkilö, sisäinen 
asiakas ja kuntayhtymän jäsenkunta sekä muu yhteisö) sekä ottamalla saatu palaute 
huomioon, 

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

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

 

 
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 palkitse-

misella.  
 

 
Johtamisen kehittäminen 
 

 
Sairaanhoitopiirin johtamista kehitetään: 

 
- sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja johtajiston työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään 
- toteutetaan johtamiskoulutusta.  

 
Sairaanhoitopiirin arvot tarkistetaan vuonna 2014 sairaanhoitopiirin koko henkilöstölle 
suunnattavan verkkokyselyn pohjalta. 

 

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 sekä 
tuottaa jäsenkuntien väestön sosiaalipalveluja yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin 
kunnat eivät järjestä niitä muulla tavalla. 
 
Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaa-
lipalvelujen tehtäviä. 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkun-
tien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 
 

 

1.2.4 Päämäärät 

 

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

 

 
Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat potilashoito- ja asiakaspalvelut järjes-
tetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja asiakkaiden sekä kuntien tarpeet.    
 

 

 
Potilashoito- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avohoitopalvelut, joilla tuetaan 
ja varmistetaan satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona selviytymistä. 
 

 

 
Palvelukeskukset (huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspalveluita tuottavien 
yksiköiden työtä. Tarpeettomasta omaisuudesta ja hallinnoinnista luovutaan. 
 

 
Henkilöstön osaamista varmistetaan tarjoamalla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia 
sekä edistetään työhyvinvointia työn vaativuutta vastaavaksi. 
 

 

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

 
Päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja selvityksillä ja niitä toteutetaan vuoden 2014 
talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla.  
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1.2.5 Kuntayhtymän tunnuslause 

 

 
Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä”. 
 

 

1.3 Strategia 

 

 
Se, ”mitä me teemme” ilmenee sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksessa. Strategia taas 
kertoo sen ”miten me sen yhdessä teemme”. 
 

 
Sairaanhoitopiirin strategia muodostuu tämän suunnitelma-asiakirjan sisältämistä: 
sairaanhoitopiirin arvoista ja päämääristä, tunnuslauseesta, Länsirannikon miljoona-
piiristrategiasta, sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden tavoitellusta työnjaosta vuoteen 
2020, toiminta- ja taloussuunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ja selvityksistä 2014 
ja vuotuisesta talousarviosta sekä sen sisältämistä talousarvion sitovista toiminnalli-
sista ja taloudellisista tavoitteista. 
 

 

1.3.1 Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tulevaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä 

 
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 2013 jäsenkuntien 
kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa ja sovittu kumppanuussopimuksissa. 
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1.3.2 Sairaanhoitopiirin strategiakartta 

 
 

 
 
 
 
Sairaanhoitopiirin strategiakarttakaavio yllä ilmentää sairaanhoitopiirin toiminta-
ajatuksen/tavoitteen toteuttamista ja toteutumista osa-ohjelmilla/keinoilla. 
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1.3.3 Satakunnan keskussairaala 2020 

 
1. Perusteet 

 
Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen vuo-
den aikana noin 1 100 sairaansijasta alle 500 sairaansijaan. Sairaansijojen määrä suh-
teutettuna väestöpohjaan on muihin Suomen sairaanhoitopiireihin nähden edelleen hieman 
keskitasoa korkeammalla tasolla niin somatiikassa kuin psykiatriassakin – ja niiden määrää 
on edelleen tarve ja 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 laitoshoitotarpeita. 

 
2. Satakunnan keskussairaalan toimintamalli; päivystys- ja opetussairaala 

 

 
 
Toimintamalli edellyttää päivystyksellisiä (24/7) somaattisia ja psykiatrisia sekä opetukselli-
sia valmiuksia että saumatonta yhteistyötä perus- ja erityistasolle. 
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3. Satakunnan keskussairaala vuonna 2020 

 

 
 
 Satakuntalaisten erikoissairaanhoidon sairaalan nimi on: Satakunnan keskussairaala. 
 

1.4 Selvitykset ja toimenpiteet vuonna 2014 

 

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 sekä päivys-
tysasetusta 1.5.2014 lukien varmistetaan vuoden 2014 talousarviolla erityisesti ortopedian 
päivystyksen ja 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. vakanssipankkia hyödyntämällä 
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- 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 2014. 

 
Sairaanhoito 

 
- suunnitellaan ja toteutetaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivys-

tys- ja vuodeosastotoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan 31.12.2018 men-
nessä  

 
- suunnitellaan alueellisen kuntoutustoiminnan järjestelyt ja toteutetaan ao. toiminto-

jen siirto Satalinnasta Satakunnan keskussairaalaan 31.12.2018 mennessä 
 

- Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan, sosiaalipalveluiden ja liikelai-
toksen sekä logistiikkakeskuksen palveluita tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulko-
puolisille kunnille ja Puolustusvoimille. 

 
Sosiaalipalvelut 

 

 
Valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti tavoitteena on, että pitkäaikainen asuminen Antin-
kartanon kuntoutuskeskuksessa (laitoksessa) lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä kui-
tenkin 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 
 

2013 valmistuneen valtakunnallisen suunnitelman tarkistuksen alueellinen systemaattinen 
toteuttaminen (Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestämiseksi 2012–
2015): 

 
- Porin ryhmäkodin toteutus v 2014–2015 
- Ulvilan ryhmäkodin ja rivitalon (tukiasuminen)  toteutus v 2014–2015 
- Pihlaja-Vaahteran siirtäminen Porista Antinkartanoon v 2014  
- Harjavallan ryhmäkodin toteutus 2015–2016 
- A-talon uudisrakentaminen Ulvilaan (pienryhmäkoti, Kamutupatilat ja 2 rivitaloa v 

2015–2016 
 

Asiantuntijapalvelut 
 

- kuntoutusohjaus jäsenkuntien toiminnaksi 
- jalkautettavien erityispalvelujen lisääminen ja kehittäminen ja 
- ns. perus- ja erityistason työnjaon selkiyttäminen 
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Kehittäminen 

 
- kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – tarvekartoitus ja alueellinen suunni-

telma 2012–2020 sekä Laitoksista yksilölliseen asumiseen – Valtakunnallinen 
suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön ohjaavat keskeisesti sosiaali-
palvelujen toiminnan kehittämistä suunnitelmakaudella 

 
 

1.4.2 Muut toteutettavat hankkeet ja selvitykset 

 
Harjavallan sairaalan sairaalakiinteistö 

 
- suunnitellaan Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä yhdessä Harjavallan kaupungin 

kanssa ja kiinteistöyhtiöitetään toiminta sairaanhoitopiirin tytäryhtiöksi 1.1.2015 lu-
kien. 

 
Rauman sairaalakiinteistö 

 
- sairaalan kiinteistö siirtyy Rauman kaupungin omistukseen tai vaihtoehtoisesti sai-

raanhoitopiirin ja Rauman kaupungin kesken toteutetaan sairaanhoitopiirin tytärkiin-
teistöosakeyhtiö 1.1.2015 lukien, jonka tehtävänä on omistaa Rauman aluesairaa-
lan tontti ja siellä olevat rakennukset ja toteuttaa rakennusten mahdolliset peruskor-
jaukset ym. hankkeet ja vuokrata tiloja omistajien ja muiden toimijoiden käyttöön 
 

Sairaanhoitopiiri toteuttaa sairaanhoidon (somatiikka ja psykiatria) potilaskertomuksen ja 
potilashallinnon tietojärjestelmän uusintaa ns. Effica -järjestelmälle 

 
- sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön vaiheittain Effica potilastietojärjestelmän vuoteen 

2014 mennessä (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 2016 mennessä Satakunnan alueella sairaanhoitopiirin ja perustervey-

denhuollon sekä sosiaalitoimen yhteinen potilastietojärjestelmäkantainen tiedonhal-
lintaratkaisu 

 

Länsirannikon miljoonapiirin sairaanhoidolliset palvelut 
 

- tehdään jatkoselvitys ja tehdään ratkaisut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ”Sa-
pan” ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ”SataDiag” -liikelaitoksen sekä Vaasan sai-
raanhoitopiirin vastaavien osien / kokonaisuuksien yhteisistä kehittämistoimista. 

 
Laskentapalvelut 

 
- 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. 

 
Tuottavuus- ja kannustava palkkaus – DRG-pisteen hinta 
 

- vuoden 2014 aikana valmistellaan somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuuden 
tavoite- ja seurantamenettelyn käyttöönottoa 1.1.2015 lukien. DRG-pisteen hinta 
mahdollistaa erikoissairaanhoidon kokonais- ja henkilöstötuottavuuden seurannan. 
Järjestelmää voidaan käyttää myös kannustavan palkkauksen perustana. 
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1.5 Alueellinen palvelurakenneuudistus / terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erikoissairaan-
hoidon järjestämissopimus 

 
1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 

 
Jäsenkuntien toimesta Porin kaupungin johdolla valmistellaan terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelma, jonka valmisteluun sairaanhoitopiiri osallistuu. Suunnitelma hyväksyttänee 
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa marraskuussa 2013. 
 
Sairaanhoitopiirin puolelta suunnitelmaan esitettäviä seikkoja ovat olleet erityisesti seuraa-
vat: 

 
- Porin perusturvan terveyskeskuspäivystys siirtyy 1.1.2014– täysin (24/7) sairaanhoi-

topiirin toiminnaksi 
 

- ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyissä otetaan huomioon terveydenhuolto-
lain mukainen ensihoitopalveluiden keskitetty järjestäminen, joka toteutetaan yhty-
mävaltuuston vuonna 2012 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 
 

- ns. kiireettömän hoidon kirurgisten alueellisten kriteerien toteuttamista varmistetaan; 
Porin kaupungin kirurginen toiminta siirtyy 1.1.2014 alkaen sairaanhoitopiirin toi-
minnaksi ja sairaanhoitopiiri turvaa Porin perusturvalle kirurgian polikliinisiä ja päi-
vystyspalveluja 
 

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

 
- sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön vaiheittain Effica potilastietojärjestelmän vuoden 

2014 kuluessa (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 2016 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 
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- sairaanhoitopiirin liikelaitos toteuttaa sairaanhoidollisia palveluita sosiaali- ja terve-
ystoimille: 

 
- laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2014 men-

nessä 
- kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2014 men-

nessä 
- apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu 31.12.2014 men-

nessä 
 

2. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 
 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä Vaasan sai-
raanhoitopiirin) kesken on valmisteltu terveydenhuoltolain tarkoittama erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimus, joka käsitellään Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa 
marraskuussa 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. päivystystoimintojen ja ensihoitopalveluiden järjestämisessä ja toteuttami-
sessa Länsirannikon miljoonapiirialueella. 

 
 

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.”  
 
Jäsenkuntien kanssa vuonna 2013 käytyjen kumppanuussopimushankkeen mukaisten tah-
to-osaneuvotteluiden mukaisesti sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot sairaanhoi-
topiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2014 – 2016 ja vuoden 2014 talousarvi-
osta 30.9.2013 mennessä ja saadut lausunnot sekä toimenpiteet niiden johdosta sisältyvät 
tähän asiakirjaan ja muutoin asiaan liittyvään yhtymähallituksen päätökseen. 
 
Ns. kuntainfo pidettiin 18.9.2013 ja tilaisuuden muistio sisältyy tähän asiakirjaan. 

 



 
 

26 

 

1.7 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2014 – 31.12.2016 

 

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 

- henkilökunnan edustajat (2)
- sairaanhoitopiirin johtajan nimeämät

pysyvät asiantuntijat

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

- Fysiatria ja 

kuntoutus
- Iho- ja 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-

psykiatria
- 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 (45)

YHTYMÄHALLITUS

- jäsenet (9)

Sairaanhoitopiirin 
johtaja

Yhtymähallinto

VASTUUALUEET

- Keskustoimisto
- Henkilöstö- ja 

laskentakeskus

Terveydenhuollon 

tietohallinnon 
neuvottelukunta

 
Lasten ja naistentalon organisaatiosta 1.1.2015 lukien päätetään kesään 2014 mennessä. 
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2 TALOUSARVIO 2014  

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 

 
1. Talousarvioehdotus 2014, laadintaohjeet 
 

 
Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito 
ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutet-
tuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista sairaanhoidon/sosiaalipalvelujen alijäämää. 
 

 
Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toi-
mintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. 

 

 
Tavoitteena on laatia vuoden 2014 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelu-
maksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +3,5 % verrattuna vuoden 
2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Tämä pitää sisällään Kankaanpäähän 
sijoitettavan vaativan hoitotason yksikön.  
 

 
Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen vuoden 2014 tilikauden tulostavoite on –0,5 Me 
 

 
Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja muun välttämättömän henkilöstön palk-
kausmäärärahat. 

 

 
Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. 
 
Vuosien 2014 - 2016 aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/lainaa erityisesti Lasten- 
ja naistentalo ja K1 – K2 uudisrakennus hankkeiden rahoittamiseen. 
  

 
Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä 
ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosi-
aalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaa-
miseksi.  

 
Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja 
sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon 
tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen 
ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista. 
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2.1.2 Käyttötalouden määrärahojen perusteet 

 
Menot  
 
Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin perusmie-
hityksen osalta niin, että laskelma tehdään todellisen tilanteen 1.4.2013 mukaisesti. Henki-
löstöbudjettiin otetaan mukaan vakituiset sekä tarvittavat määräaikaiset työntekijät. Mah-
dollisten avointen tai täyttämättömien vakanssien määrärahat sisältyvät talousarvioehdo-
tukseen.  
 
Palkkabudjetti on tehty 0,8 % kasvulla, josta 
 
- 0,2 % 1.2.2013 voimaan tulleiden VES/TES sopimusten vaikutus vuonna 2014 
- arvio vaikutuksesta on 0,25 % eli varaus on riittämätön kattamaan lisäkuluarvion 
- 0,2 % henkilöstön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvat lisäpalkkauskulut 
- 0,2 % vuosilomalain muutos 1.10.2013 
- 0,2 % VES/TES/Lääkäri/Teknisten sopimuksista aiheutuvat arvioidut uudet 1.3.2014 

sopimuksen mukaiset lisäkustannukset. 
 
Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,016 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee var-
hemaksu 1,0 Me ja sairaanhoitoon 6,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yh-
teensä 28,8 %. 
 
Toimialueille ja liikelaitokselle on annettu ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisää-
teiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus suuruudeltaan vähintään 0,7 % (osallis-
tumismaksut, matkat ja majoitus) toimialueen palkka- ja henkilösivukuluista. 
 
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 on budjetoi-
nut ulkoiset lääkehankinnat, ja sopinut toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä 
kohdistamisesta talousarviota varten.  
 
Vaativan erityistason ostopalveluihin on varattu 29,750 Me (tilinpäätös 2012 28,8 Me ja ta-
lousarvio 2013 28,5 Me).  
 
 

 
Tuotot  

 
Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot  arvioidaan tavoitel-
lun tuloksen mukaisesti. 
 
Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. 

 

2.1.3 Palveluhinnasto 

 
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. 
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Vuoden 2014 palveluhinnoittelu 
 
Sairaanhoidon palveluhinnoittelussa ja vuoden 2014 palveluhinnastossa otetaan huomioon 
suunniteltu alijäämä. 
 
Vuonna 2014 potilastietojärjestelmä vaihtuu Efficaan, joka otetaan käyttöön somaattisessa 
sairaanhoidossa 1.5.2014 lukien. Kuntalaskutus tuotetaan potilastietojärjestelmästä. Järjes-
telmän vaihtaminen edellyttää myös palveluhinnaston rakenteellista uudistamista 1.5.2014 
lukien, mutta tällä ei ole kustannusvaikutusta jäsenkuntalaskutukseen.    
 
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. Vuonna 2014 ote-
taan käyttöön omaan kustannusaineistoon perustuva DRG –tuotehinnoittelu. 
 
Porin kaupunginsairaalaan tiloissa tuotettavat päiväkirurgian palvelut tuotteistetaan oma-
kustannusperiaatteen mukaisesti ja hinnoitellaan erikseen. 
 
Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kustan-
nukset. 
 
Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 
9.12.2013. 

 
Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset 

 
Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousarvioi-
hin. 
 
Vuonna 2014 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialuei-
den ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2012 tilin-
päätöksen sekä vuoden 2014 talousarvion perusteella. 
 
Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään ta-
lousarvion suuruiset. 
 
Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2013 
mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja tai liikelaitoksen 
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 jäsenkunnil-
ta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan.  
 
Ostopalveluina sairaanhoitopiirin lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopal-
velut (esim. Tyks ja HUS) laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottaji-
en veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena). 
 
Erityistason ostopalvelut budjetoidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannuspaik-
kaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti.  
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Näistä raportointivelvoite johtajaylilääkärille neljä kertaa / vuosi. Mikäli palveluntuottajaa 
muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. 
 
Palveluseteli 

 
Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit fysioterapia-, toimintaterapia- ja apuvä-
linepalvelujen ostossa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi. Palveluseteli-
käytäntöä jatketaan vuonna 2014. 

 
Erityisvelvoitteet 
 
Erityisvelvoitemaksuosuudella 50,02 euroa /asukas (38,67 euroa/asukas ta 2013) katetaan 
seuraavien toimintojen kustannuksia: 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: 
 
- ensihoitopalvelut 7 377 800 euroa (ta 2013 5 810 000 euroa) 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 150 000 euroa (ta 2013 153 400 euroa )  
- potilassiirtokuljetukset 171 500 euroa (ta 2013 124 000 euroa) 

 
Konservatiivisen hoidon toimialue:  

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 211 000 euroa (ta 2013 71 800 euroa )  
- erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus 201 000 euroa (50 % kustannuk-

sista) (ta 2013  192 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 327 000 euroa (ta 2013 320 000 euroa) 

 
Operatiivisen hoidon toimialue: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1 133 000 euroa (ta 2013 765 700 euroa) 
- kuntoutusohjaus 70 000 euroa (ta 2013 95 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 251 000 euroa (ta 2013 233 000 euroa) 

 
Psykiatrisen hoidon toimialue: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 6 000 euroa (ta 2013 9 100 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 50 000 euroa (ta 2013 43 000 euroa) 

 
Yhtymähallinto: 

 
- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta 65 000 euroa (ta 2013 60 000 

euroa) 
- osuus perusterveydenhuollon yksikön kuluista 255 600 euroa (ta 2013 172 700 euroa) 
- osuus professuureista ja lääketieteen opetus 197 500 euroa (ta 2013 175 000 euroa) 
- sähköisen reseptin (e-resepti) käyttömaksut 58 000 euroa (uusi, 0,254 euroa/asukas) 
- sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut 200 000 euroa (uusi, 0,89 euroa/asukas) 

 
Liikelaitos:  

 
- ruumiinavaukset 217 000 euroa (ta 2013 217 000 euroa) 
- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 200 000 euroa (ta 2013 250 500 euroa) 
- laadunvarmennus 80 500 euroa (ta 2013 30 000 euroa) 
- lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa 30 000 euroa (uusi) 



 
 

31 

 
Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion 2014 mukaisena kuukau-
sittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan jäsenkunnilta 
tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa 
suhteessa. 
 
Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2014 talousarviossa yhteensä 
11 251 900 euroa (ta 2013 8 712 400 euroa). 
 

2.1.4 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2014 talousarvioon 

 
 1. Sairaanhoito: 

 
+ Päivystysasetuksen edellyttämät järjestelyt 1.5.2014 alkaen 
 
+ Ensihoitopalvelut; vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikkö Kankaanpäähän  
 
+ Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja Kanta-palveluluihin liittyminen 1.9.2014 lu-
kien ja näiden edellyttämät välttämättömät lisäresurssit 
 
2. Sosiaalipalvelut: 

 
+ Porin 15-paikkainen ryhmäkoti 
 
-  Kuntoutusohjaus kuntien toiminnaksi 
 
3. Muut muutoshankkeet: 

 
-  Harjavallan sairaalan ja Rauman aluesairaalan kiinteistöihin liittyvät järjestelyt 
 
-  Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit uusiin tms. välttämättömiin toimintoihin hoidetaan 
ensisijassa toimialueen /liikelaitoksen sisäisin tai niiden välisin resurssisiirroin 

 

2.1.5 Investoinnit 

 
Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Investoinnit esitetään 
määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestointeihin. 
 
Merkittävät investoinnit keskitetään Satakunnan keskussairaalaan Satakunnan keskussai-
raala 2020 -suunnitelman sekä yhtymävaltuuston 11/2012 vahvistaman vuoteen 2018 ulot-
tuvan ja tarkistettavan investointisuunnitelman mukaan. 

 
Investointien rahoitus 

 
Rahoitusosassa otetaan kantaa investointien rahoitukseen ja määritellään mahdollinen lai-
natarve.  
 
Turhasta käyttöomaisuudesta luovutaan ja varat käytetään investointien rahoitukseen. 

 

2.1.6 Investointien poistot ja rahoitus 

 
Yleistä 
 
Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestoin-
teihin.  
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Poistosuunnitelma 
 
Poistosuunnitelma on päivitetty vuoden 2013 aikana ja uusi poistosuunnitelma astui voi-
maan 1.1.2013. 
 
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 (10–15 v) lainoilla. 
 

2.1.7 Peruspääoman korko 

 
Peruspääoman koron määräksi arvioidaan vuodelle 2014 0,7 % (talousarviossa 2013 1,3 
%, tilinpäätöksessä 2012 1,1 %). 
 

2.1.8 Tilivelvolliset  

 
Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaanhoi-
topiirin tilivelvolliset vuonna 2014 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. 
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2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 
Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoit-
teet viidestä näkökulmasta. 

 
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. 

 
1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

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

1. Päivystyksen ja en-
sihoidon toimialue: 
 
Ensihoitopalveluiden 
saatavuus 

 
 
 
 
31.12.2015 mennessä 
 

Koskee SatKs:n 
päivystyspotilaita 
 
 
1.1. - 31.12.2014 
 

 
 

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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2. Sairaanhoidolliset 
toimialueet (ensihoito ja 
päivystys, konservatii-
vinen, operatiivinen ja 
psykiatrinen) 
 
Lähetteiden käsittely 
 
 
Ns. hoitotakuupotilai-
den hoitotoimenpiteet 
 
3. Sairaanhoidolliset 
toimialueet ja liikelaitos 
 
4. Psykiatrisen hoidon 
toimialue 
 
 
 
 
5. Sosiaalipalveluiden 
toimialue 

 
 
 
 
 
 
Erikoisalat käsittelevät lä-
hetteet 3 viikon kuluessa 
 
Toimenpiteet toteutetaan   
6 kuukauden kuluessa 
 
Ns. polikliininen hoitotakuu 
toteutuu 3 kk:n kuluessa 
 
Lasten ja nuorten (alle 23 -
vuotiaiden) henkilöiden 
psykiatrian palvelujen ns. 
hoitotakuu toteutuu 3 kk:n 
kuluessa 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset tavoitetasolla ≥ 3.5 
(skaalaus 1 - 5) 
 
ISO 9001:2008 laatujärjes-
telmä 

 
 
 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
kuukausittain 
 
 
kuukausittain 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
 
 
31.12.2014 
 
 
 
auditointisuunnitel-
man mukaisesti 
 

 

Liikelaitos 
 
1. Kuvantamispalvelut 
järjestetään ja tuote-
taan huomioiden poti-
laiden ja kliinisten yksi-
köiden tarpeet 

 
 
Poliklinikan päivys-
tyspotilaat  
 
 
Ajanvarauspotilaat  
 

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

 
 
1 -  4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 31.12.2014 
 

2. Alueellinen palvelu-
tuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2014 men-
nessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2014 men-
nessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoitopii-
rin alueella on alueellistettu liike-
laitokselle 31.12.2014 mennes-
sä 

31.12.2014 
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2. PROSESSIEN SUJUVUUS 
 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Sairaanhoitopiirin palvelu-
tuotanto on vaikuttavaa ja 
tuottavaa 

Operatiivisen ja 
konservatiivisen 
hoidon toimialuei-
den tuottavuus 

Kirurgian ja sisätautien eri-
koisalojen tuottavuus on Sta-
kesin vuotuisessa benchmar-
king selvityksessä parempi 
kuin Suomen sairaanhoitopii-
rien ko. erikoisalojen keskiar-
votuottavuus. 

1.1.-31.12.2014 

 
 
3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 
 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Toimialueet ja liikelaitos: 
 
Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään työn 
vaativuutta vastaavaksi 
 
Henkilötyövuosien ja työ-
panoksen tuloksellinen 
käyttö 
  
 
 
Sairauspoissaoloja vähen-
netään erityisesti johtamista 
kehittämällä 
 
 
 
Henkilöstön osaamista ke-
hitetään työn vaativuutta 
vastaavaksi 

 
 
Kehityskeskustelut käydään ≥ 60 %:sti (vakituinen 
ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö)  
 
 
Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat edellis-
tä vuotta pienempinä 
 
 
 
 
Sairauspoissaolopäivien määrää vähennetään sai-
rauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna 
edelliseen vuoteen verrattuna; (erikseen 1 - 3 päi-
vää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot) 
 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista 
seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 

 
 
1.1. - 31.12.2014 
 
 
 
1.1. - 31.12.2014 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.2014 
 
 
 
 
 
1.1. -31.12.2014 

 
 
4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN 
 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

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

 
 
Kehittämishankkeiden hyödyn-
täminen käytännössä 

 
 
Valmistuneiden 
projektien käyt-
töönotto ja hyödyt 

 
 
1.1. - 31.12.2014 



 
 

36 

5. TALOUS 
 
 

Tavoitteet Toiminta ja mittarit: 
 
 

Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

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

Sairaanhoitopiiri (ja toimialueet, 
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 
31.12.2014 
 
31.12.2014 

  
 
Sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta 
 
 
Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos 

Tilikauden tulos 
 
Enintään -2,34 
Me alijäämäinen 
 
Enintään -2,84 
Me alijäämäinen 

 
31.12.2014 

 Taseyksiköt; 
 
Sosiaalipalvelut 
Logistiikkakeskus 

 
 
Tilikauden tulos 
 ± 0 euroa 

 
31.12.2014 

 Nettobudjetoidut yksiköt; 
 
Tutkimus- ja kehittäminen 
 
Apuvälinekeskus 
Välinehuolto 
Yleislääketieteen päivystys 
Ensihoitopalvelut 
Hankintapalvelut 

 
Omarahoitus-
osuus riittää 
 
Tilikauden tulos 
 ± 0 euroa 

 
31.12.2014 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  
”SataDiag” 
 
 
 
Liikelaitoksen investoinnit 

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

 
31.12.2014 
 
 
 
31.12.2014 
 
31.12.2014 
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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 liikelaitoksen, 

taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden 
(apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankin-
tapalvelut) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiik-
kakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Yhtymähallinnon tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain 
omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. 

 
- investointimäärärahan riittävyys; investoinnit yhteensä. 

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

 
- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja 

logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Toimialueiden 
menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä ja nettobudjetoitujen yksiköiden 
(apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankin-
tapalvelut) 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, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankinta-
palvelut 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 nettobudje-
toitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoito-
palvelut 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 2013 TA 2014

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) 100 000 -2 840 000

Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitok-

selta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 246 367 776 254 715 554

Investoinnit 7 320 000 20 800 000

Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2013 TA 2014

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 12 179 606 13 436 038

    Ulkoiset toimintakulut 15 890 600 17 545 600

        Yleislääketieteen päivystys -3 996 300 -4 030 500

        Ensihoitopalvelut -5 801 200 -7 172 600

     Ostot liikelaitokselta 5 495 363 6 343 486

     Ostot logistiikkakeskukselta 485 161 567 235

     Ostot hankintapalveluilta 105 982 182 817

Konservatiivisen hoidon toimialue 82 696 639 84 520 988

    Ulkoiset toimintakulut 60 916 400 62 379 500

        Apuvälinekeskus -3 196 900 -3 292 000

        Muut vastuualueet 57 719 500 59 087 500

     Ostot liikelaitokselta 19 994 869 20 709 548

     Ostot logistiikkakeskukselta 1 968 287 1 853 763

     Ostot hankintapalveluilta 3 013 983 2 870 177

Operatiivisen hoidon toimialue 70 658 704 74 469 592

    Ulkoiset toimintakulut 54 948 000 58 177 800

        Välinehuolto -2 566 500 -2 572 000

        Muut vastuualueet 52 381 500 55 605 800

     Ostot liikelaitokselta 9 977 859 10 884 067

     Ostot logistiikkakeskukselta 3 278 956 3 513 499

     Ostot hankintapalveluilta 5 020 389 4 466 226

Psykiatrisen hoidon  toimialue                       31 940 818 32 819 128

    Ulkoiset toimintakulut 31 179 400 32 079 100

     Ostot liikelaitokselta 418 238 449 896

     Ostot logistiikkakeskukselta 185 338 140 075

     Ostot hankintapalveluilta 157 842 150 057

Huoltokeskus 35 912 467 36 486 908

    Ulkoiset toimintakulut 58 644 500 58 781 400

        Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -13 411 500 -13 709 500

        Hankintapalvelut -10 191 400 -9 561 000

        Muut vastuualueet 35 041 600 35 510 900

     Ostot liikelaitokselta 4 407 2 487

     Ostot logistiikkakeskukselta 720 896 778 858

     Ostot hankintapalveluilta 145 564 194 663

Yhtymähallinto 11 623 742 12 185 851

    Ulkoiset toimintakulut 13 856 000 13 840 200

       Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -2 519 000 -1 998 700

     Ostot liikelaitokselta 128 265 148 736

     Ostot logistiikkakeskukselta 69 915 55 868

     Ostot hankintapalveluilta 88 562 139 747

Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen 

taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 245 011 976 253 918 505

Korko- ja rahoituskulut 1 355 800 797 049

Käyttötalouden määrärahat yhteensä 246 367 776 254 715 554

Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2013 TA 2014

Tase- ja nettoyksiköt

Perusterveydenhuollon päivystys (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0

Ensihoito (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0

Apuvälinekeskus (konservatiisen hoidon toimialue) 0 0

Välinehuolto (operatiivisen hoidon toimialue) 0 0

Hankintapalvelut (huoltokeskus) 0 0

Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 0

Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 0

Liikelaitos SataDiag 100 000 -500 000

Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2013 TA 2014

100 000 -500 000  
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2.4 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet 

 

2.4.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 

 
Toimialuejohtaja Eija Vaula 20.8.2013: 
 
Päivystystoimintaa kehitetään kokonaisuutena pyrkien perinteisen erikoissairaanhoidon ja 
yleislääketieteen päivystyksen rajan asteittaiseen hälventämiseen. Tavoitteena on hoitolin-
ja-ajattelu esim. nopea-, konservatiivinen-, operatiivinen- ja akuutti-hätätilahoitolinjat. V. 
2013 aloitettua akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutusta jatketaan. Yhteistyötä terveys-
keskusten kanssa tiivistetään potilashoidon eri tasoilla. Toimialue osallistuu yhteisten hoi-
toketjujen suunniteluun ja laadintaan.  
Vuonna 2014 varaudutaan Porin päiväpäivystyksen siirtoon Satakunnan keskussairaalaan. 
Kyseistä toimintaa ei ole vielä huomioitu toimialueen budjetissa. Edellytyksenä siirtoon on, 
että lääkärityöpanosta saadaan Porin yhteistoiminta-alueelta toimintaan.    
 
Vuoden 2014 aikana potilas-asiakaspalvelua parannetaan edelleen eri keinoin. 
 
Ensihoitopalvelun osalta vuoden 2014 alussa aloittaa sairaanhoitopiirin valtuuston kesällä 
2012 hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-
liikelaitos ky yhteyteen perustettava vaativan hoitotason ambulanssi. Ensihoitokeskukseen 
esitetään perustettavaksi ensihoidon ylilääkärin virka. Kun vakituinen viranhaltija saadaan, 
niin ensihoitopäällikön virka jätetään täyttämättä. Vaativan hoitotason yksiköihin ja lääkä-
riyksikköön esitetään perustettavaksi varahenkilöiden toimet 1.6.2014 alkaen. Tällä varmis-
tetaan yksiköiden toimintavarmuus, vältetään ylitöiden aiheuttamat kustannukset ja mah-
dollistetaan entistä parempi työn kierto ensihoitoyksiköiden ja myös ensihoidon ja päivys-
tyksen kesken.  
Ensihoidon palvelutasoa tarvittaessa tarkistetaan saatujen seurantatietojen perusteella.  
 
V. 2014 esitetään aloitettavaksi sairaanhoitopiirin oman siirtokuljetusambulanssin toiminta 
siten, että yksikkö hoitaisi keskussairaalasta lähtevät kiireettömät siirtokuljetukset esim. klo 
8 – 18 välisenä aikana. Toiminnan aloituksen arvioidaan säästävän sairaanhoitopiirin kus-
tannuksia. Muiden siirtokuljetusten osalta arvioidaan kilpailuttamistarve ja yhteistyömahdol-
lisuudet alueellisesti ja erva-alueella selvitetään. 
 
Suoritteita arvioidaan kertyvän erikoissairaanhoidon päivystyksestä 22 000, yleislääketie-
teen päivystyksestä 34 000 lääkärikäyntiä ja 6 000 hoitajakäyntiä. Päivystysosaston hoito-
päivien (sisältää selviämishoitoyksikön) arvioitu hoitopäivien määrä on n. 6 400.  
 
Toimialueen toimintakulujen arvioidaan v. 2014 olevan n. 17,6 milj. € 
kuluista 7,17 milj. € kohdistuu ensihoitopalveluun. Ensihoitopalvelun kustannusten nousu 
johtuu yllämainituista uusita asioista ja lisäksi siitä, että v. 2013 yksityisten palveluntuottaji-
en valmiuskorvaukset osoittautuivat budjetoitua suuremmiksi (n. 0,3 milj. €). Palveluntuotta-
jille maksettavien X-tehtävien (esim. potilas hoidettu kohteessa) korvauksia (n.0,4milj. €) ei 
ole huomioitu v. 2013 budjetissa.  Ensihoitopalvelun kustannukset kunnilta peritään erityis-
velvoitemaksuin. 
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2.4.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 

 
Toimialuejohtaja Jouko Remes 13.8.2013 
 
Polikliininen toiminta jatkuu vilkkaana, ja ei-kiireellisen hoitoon pääsyn lakisääteinen velvoi-
te pakottaa erityis-järjestelyihin useilla erikoisaloilla. Vuodeosastojen kuormitukset ovat vii-
me aikoina olleet poikkeuksellisen pienet, ja sairaansijojen lukumäärää on ollut mahdollista 
pienentää keuhkosairauksien, lastentautien ja sisätautien osalta.  
 
Vuoden 2014 talousarvio ei sisällä varausta uusien virkojen tai toimien perustamiseen. Uu-
det tarpeet hoidetaan virka- ja toiminimikemuutoksin; nimikkeet ovat vapautuneet käyttöön 
pääosin hengityshalvauspotilaiden hoitajilta potilasmäärän pienennyttyä.  
 
Pitkään jatkunut pula erikoistuvista lääkäreistä sisätautien erikoisalalla ja erikoislääkäriva-
jaus lastentautien erikoisalalla on helpottunut, mutta erikoislääkärivajaus hankaloittaa toi-
mintaa erityisesti keuhkosairauksien, neurologian, syöpätautien, munuais-, sydän-, ja veri-
sairauksien erikoisaloilla. Sairaanhoitopiirin ainoa geriatrian erikoislääkäri on siirtynyt mui-
hin tehtäväiin, joten geriatrinen kuntoutus- ja muistipoliklinikkatoiminta, sekä vuodeosastol-
la tapahtunut arviointitoiminta on jouduttu keskeyttämään. Tärkeä rakenteellinen muutos on 
iho- ja keuhkosairauksien vastuualueiden yhdistäminen yhteisen hallinnon alaiseksi.  
 
Talousarvion menoja kasvattavat erityisesti lisäykset potilasvahinkovakuutuksen (+0,2 M€), 
tietopalvelujen (+0,2 M€) ja erityistason ostopalvelujen (+0,9 M€) kustannusten kasvu. Mi-
käli laajoja infektioepidemioita ei satu toimintavuodelle 2014, talousarvion varaukset riit-
tänevät nykyisen laajuisen toiminnan toteuttamiseen. Kuitenkin uusien tietojärjestelmien 
(Effica -potilastietojärjestelmä, eResepti, eArkisto) sisäänajosta aiheutuva ylimääräinen työ 
on merkittävä riski palkkabudjetin toteutumiselle. Jos vuodeosastojen kuormitusluvut pysy-
vät alhaisina, joudutaan sairaansijojen määrää ja henkilöstöä pienentämään entisestään. 
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2.4.3 Operatiivisen hoidon toimialue 

 
Toimialuejohtaja Sari Sjövall 5.6.2013: 
 
Vuoden 2014 talousarviolla pyritään turvaamaan lakisääteinen päivystyksellinen, kiireelli-
nen ja kiireetön (hoitotakuu) hoito. Merkittävänä uutena toimintana on lakisääteinen kirurgi-
an kova/pehmeä ympärivuorokautinen päivystys 1.4.2014 alkaen. 
 
Silmätaudit 
 
Silmätaudeille tulee avohoitokäyntejä hiukan lisää. Päiväkirurgisten kaihileikkausten osuus 
on edelleen suuri, n. 2700 vuodessa. Suunnitelmissa on lisätä polikliinisen toiminnan hoita-
japainotteisuutta (karsastus, macula, glaukooma). Tarvittavat 2 tutkimushuonetta on saatu 
viereisen keuhkosairauksien poliklinikan puolelta.  
 
Ostopalveluita pyritään vähentämään, ja samalla lisääntyvät anestesiaa vaativat toimenpi-
teet K-salissa. Suurin budjettiin vaikuttava lisäys on entisen 50% silmälääkärin tilalle palkat-
tava kokoaikainen silmälääkäri ja yksi uusi hoitaja toteuttamaan uutta hoitajapoliklinikkaa. 
 
Korvataudit 
 
Korvatautien toiminnassa ei tapahdu suuria muutoksia. Suurin muutos on pyrkimys muut-
taa osasto A2 viikko-osastoksi ja lisätä muuten osaston kuormitusta. Kuulonhuollon osto-
palveluista ja kuulo kojeiden hinnanlaskusta tulee säästöä. 
 
Kirurgia 
 
Hoitotakuu sanelee leikkauspöytien salijakoa eri erikoisaloille. Kirurgista toimintaa tiiviste-
tään ja tehostetaan paremmalla suunnittelulla. Ennakoiva laadunseuranta aloitetaan tallet-
tamalla potilaan kotiutuessa ns. laatupisteet. Uusi kokopäiväinen verisuonikirurgi saadaan 
vuoden alusta. Kirurginen oma toiminta lisääntyy ja ostolääkärit vähenevät. 
 
Kirurgian poliklinikkaa kehitetään aloittamalla eturauhassyövän mobiiliseuranta. Tätä toi-
mintaa varten tarvitaan uusi sairaanhoitaja korvaamaan aiemmat n. 1000 lääkäripoliklinik-
kakäyntiä. Polikliinisesti aloitetaan myös lasersuonikohjuleikkaukset.  
 
Lastentalon tulevaa toimintaa ennakoidaan siirtämällä lastenkirurgiset potilaat viikonloppui-
na lasten-tautien osastolle.  
 
Uusi kattava pehmeä/kova kirurginen 24/7 päivystys aiheuttaa uusia päivystysjärjestelyjä 
huhtikuun alusta alkaen. Toimintaa varten varataan rahat 2 uudelle ortopedille.  
 
Määrärahoja mahdolliseen Porin päiväkirurgian siirtymiseen Satakunnan sairaanhoitopiirin 
vastuulle vuoden 2014 alusta, ei ole sisällytetty kirurgian budjettiin. 
 
Teho ja tehovalvonta 
 
Potilasvalinta on tehohoidossa oleellisin asia. Noin puolet hoidetuista potilaista tulee kon-
servatiiviselta toimialueelta, ja konsultoiva yhteistyö korostuu hoitolinjauksissa ja hoitoko-
kouksissa. Teholla aloitetaan radiologimeetingit 2 kertaa viikossa. Tehon henkilökunnan 
(lääkärit, hoitajat) erilliskorvauksiin varataan riittävä resurssi.  
 
Leikkausyksiköt 
 
Leikkausosaston käyttöön saadaan uusi ohjausjärjestelmä 2014 alusta. Tavoitteena on 
saada sen avulla parempi leikkaustoiminnan seurattavuus, kattavat raportit ja mahdollisuus 
leikkausajan antamiseen heti, kun hoitopäätös on tehty. Heräämöön remontoidaan eris-
tyshuone infektiopotilaiden postoperatiivista seurantaa varten.  
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Päiväkirurgiaa lisätään mahdollisuuksien mukaan, ja suunnitellaan jatkossa sen mahdollis-
tuminen uusien rakennettavien tilojen myötä.   
 
Ortopedisen kattavan päivystyksen alkaminen edellyttää tarkkaa työvuorosuunnittelua, ja 
toteutusta varten tarvitaan 1.4. alkaen yksi leikkaussalihoitaja lisää. 
 
Naistentaudit ja synnytykset 
 
Toiminta säilyy ennallaan naistentaudeilla, ja synnytyksiä on n. 2000 vuodessa. Naisten-
taudeilla on jo kehitetty pitkälle toimintatapojen muutoksia, ja siellä korostuu lyhythoitoisuus 
ja uusien menetelmien käyttöönotto. Pyrkimyksenä on yhdistää vuodeosastojen toiminta 
kokonaan samalle osastolle, mitä on 2013 toteutettu jo pidennettyjen viikonloppujen aika-
na. Tällöin soveltuva osa gynekologisista potilaista hoidetaan yhdistelmävuodeosastolla 
A2. 
 
Valmistautuminen uuteen naisten- ja lastentaloon siirtymiseen 2015 jatkuu sopeuttamalla 
kaikkea toimintaa siihen suuntaan.  
 
Hammas-, suu- ja leukasairaudet 
 
Hammaslääkärivajausta on tilapäisesti oikomishammaslääkärin yliopistokoulutuksen aika-
na, jolloin osa hänen työpanoksestaan hoidetaan sijaisvoimin, mikä lisää hiukan palkka-
budjettia. Toimintaan ei kuitenkaan tule muutoksia lukuun ottamatta muutamia uusia toi-
menpidetyyppejä ostopalvelun sijasta. Myös hammassairauksien uusia tilaratkaisuja suun-
nitellaan. 
 
Välinehuolto 
 
Kun oma ja Porin välinehuolto yhdistettiin, tuli yksikköön 2 osastonhoitajaa. Jatkossa pärjä-
tään yhdellä osastonhoitajalla, ja toinen muutetaan välinehuoltajan viraksi. Pomarkku on 
jäänyt pois toiminnasta ja työntekijä on yhteisessä yksikössä. 2014 selvitellään maitokeitti-
ön tarvitsemaa välinehuoltopalvelua. Välinehuollon tilat ovat riittävät tuleviinkin tarpeisiin, 
mutta laitteistoa pitää lisätä ja uudistaa.  
 
Toimintakuluihin tulee 2014 n. 1 % nousu.   
 
Sosiaalityöntekijät 
 
Somaattisessa sosiaalityössä keskitytään edelleen moniongelmaisiin potilaisiin. Tuotteistus 
jatkuu, ja sisäistä laskutusta uusitaan. Yhteistyön suunnittelu psykiatrian kanssa jatkuu. 
 
Hallinto 
 
Vastuiden jakamista on tarkistettu, ja hallinnossa toimii edelleen toimialuejohtaja ja aiempi-
en kahden ylihoitajan lisäksi kolmas ylihoitajan virka on vakinaistettu. Tehtävänä on huo-
lehtia osasta henkilöstö-hallintoa, ja suunnitella ja toteuttaa lasten- ja naistentalosta aiheu-
tuvia toiminnallisia ja yhteistyöhön liittyviä henkilöstöasioita. 
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2.4.4 Psykiatrisen hoidon toimialue 

 
Toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 4.6.2013: 
 
Suunnitelmakaudella jatketaan avohoitopalvelujen monipuolistamista ja kehittämistä.  Avo-
hoito-palvelut tarjotaan tarvittaessa päivystysluontoisesti ja intensiivisesti käyttäen Harja-
vallan sairaalan alueella toimivaa tehostetun avohoidon yksikköä tai aluepoliklinikoiden 
vastaanottoryhmiä. Toimintaa kehitetään rakentaen yhteistyössä perustason kanssa hoito-
ketjuja alkaen ahdistus-masennuspotilaan hoitoketjusta. 
 
Porin poliklinikan ja päiväosaston toiminta palautui vuoden 2013 alusta Attendolta sairaan-
hoitopiirille. Vuoden 2013 ajan toteutetaan edelleen avohoidon kehittämis- ja tutkimushan-
ketta (Zappa). Jatkossa toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon Zapan tutkimustulok-
set liittyen pitkä-aikaispotilaiden hoidon järjestämiseen. Huomioon otetaan myös psykiatris-
ten potilaiden suuri somaattinen sairastavuus. 
 
Psykiatrian erikoissairaanhoidon konsultaatioita perustasolle lisätään. Vuonna 2013 on 
käynnistetty Raumalla sairaanhoitajakonsultaatiot terveyskeskuspäivystykseen illalla virka-
ajan jälkeen. Vuonna 2014 sairaanhoitajan konsultaatioita lisätään Porin yhteispäivystyk-
seen. 
 
Aluepoliklinikat tarjoavat erikoissairaanhoidon palveluja hajautetusti viidellä paikkakunnalla.   
Vuonna 2014 perustetaan keskitetty aikuisten moniammatillinen, neuropsykiatrinen polikli-
nikka, minkä toiminta niveltyy yleissairaalapsykiatrian poliklinikan yhteyteen. Tämän jälkeen 
neuropsykiatrian palveluja on saatavilla Satakunnassa kaikille ikäryhmille. 
 
Psykiatrian palvelurakenne on käynyt läpi suuret muutokset. Sairaansijamäärää on supis-
tettu. Viimeksi suljettiin syksyllä 2012 Rauman akuuttiosasto. Sairaansijamäärä on tällä 
hetkellä 137 (0,61 %) sisältäen myös lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian sairaansijat. 
 
Suunnitelmissa on perustaa yksi 20-paikkainen psykogeriatrian osasto nykyisten kahden 
osaston tilalle. Toiminnan kehittämistä jarruttaa tilojen huono muuntuvuus uudenlaiseen 
toimintaan.  
 
Kokonaissairaansijamääräksi tulee 128 (0,57 %). Vanhuspsykiatrian kehittämisestä on 
suunnitelma ”Toimintakykyisenä ikääntyminen”- hankkeessa. Sairaansijamäärän supista-
minen vaatii panostamista perustason laitosten tukemiseen. Suunnitelmana on nykyisen 
psykogeriatrian poliklinikan muuttaminen ”IKÄ-klinikaksi”, minkä tavoitteena on tukea poti-
laita, joilla on ikääntymiseen liittyviä monitahoisia ongelmia.  
 
Aiemmissa toimintasuunnitelmissa on ollut kuntoutusyksikköjen toiminnan siirto kunnille. 
Kankaanpäässä tämä toteutui vuoden 2013 alusta alkaen. Suunnitelmakaudella neuvotel-
laan Porin kaupungin kanssa Jopin yksikön palvelujen siirtämisestä perustasolle.  
 
Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa on sairaansijamäärät puolitettu ja viety läpi 
suuret toiminnalliset muutokset. Nyt painopiste on monipuolisissa avohoidon palveluissa ja 
niiden jatkokehittämisessä.  
 
Psykiatrian rakennemuutos on ollut suuri ja muutokset ovat olleet jatkuvia. Tulevaisuuden 
tavoitteena on siirtää aikuispsykiatrian, vanhuspsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vuodeosas-
totoiminnat ja osin myös kaikkien erikoisalojen poliklinikkatoimintoja Satakunnan keskus-
sairaalaan ”Psykiatrian järjestelyt” - väliraportin mukaisesti. Tämä synnyttää synergiaetuja 
niin psykiatrian erikoisalojen kuin somatiikan erikoisalojen kanssa. 
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Psykiatrian toimialueella on ollut ja on edelleen lääkärivaje – minkä voittamiseksi on tehty 
paljon. Rekrytoijan palkkaaminen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, ja joitakin uusia lää-
käreitä on saatu palkattua. Myös psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on muut-
tunut aikaisempaa vaikeammaksi ja viime aikoina myös sairaanhoitajien rekrytoinnissa on 
ollut nähtävissä merkkejä alkavista hankaluuksista. Tämä vaatii heti aktiivista reagoimista 
työvoiman turvaamiseksi tulevaisuudessa.  
 
Suunnitelmakaudella pureudutaan Kevan työhyvinvointikyselyn antaman informaation avul-
la työhyvinvoinnin parantamiseen. Riittävän koulutuksen ja työnohjauksen mahdollistami-
nen on psykiatrian toimialueella kynnyskysymyksiä. Toiminta tähtää työnantajakuvan pa-
rantamiseen myös viestinnän ja sosiaalisen median keinoin.
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2.4.5 Sosiaalipalvelujen toimialue 

 
Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 21.5.2013: 
 
Asumispalvelut 
 
Vuoden 2014 keväällä aloittaa toimintansa 15–paikkainen asumisyksikkö Porissa, jolloin 
laitoshoidon yksikkö siirtyy avohuollon yksiköksi. 
 
Vuoden 2012 marraskuun ARA –hakuun lähteneistä kahdesta uudesta asumisyksiköstä 
(Ulvila ja Säkylä) myönteinen päätös on saatu Ulvilan yksikön osalta. Rakentaminen alkaa 
keväällä 2014 ja toiminta alkaa keväällä 2015. 15–paikkaisen ryhmäkodin naapuriin raken-
netaan 5 asuntoa käsittävä rivitalo tukiasumisen tarpeisiin. 
 
Uutena kohteena kiinteistö Oy Satakruunu hakee syksyllä 2013 Harja-vallan 15-paikkaista 
ryhmäkotia ja Ulvilassa sijaitsevan ns. A-talon uudisrakentamista, joka käsittää 5-
paikkaisen haasteellisesti käyttäytyvien henkilöiden piensolun sekä Kamu-tupa toiminnan 
(Porin Kamutuvan siirtäminen Ulvilaan) sekä kahden á 5 asunnon rivitalon rakentamisen. 
 
ARA:n ennakkopäätöksistä saadaan tieto helmikuussa 2014. 
 
”Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-
telma 2012–2020” sekä kehitysvammaisten asumisen valtakunnallinen suunnitelma tulevat 
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 85 pitkäaikaisasukasta, joista 75 kehitysvamma-
diagnoosilla ja 10 pitkäaikaisessa kuntouttavassa laitoshoidossa (1-5 vuotta), lähinnä nuo-
ria aikuisia.  Lisäksi aikuisiässä vammautuneita 6,  lastensuojelun asiakkaita 3 sekä muita 
kuntoutujia 6 henkilöä eli yhteensä 100 henkilöä (15.5.2013). 
 
Valtakunnallisena tavoitteena on, että pitkäaikainen asuminen laitoksissa lakkautetaan vuo-
teen 2020 mennessä kuitenkin siten, ettei pakkosiirtoja tehdä huomioiden ihmisten ikä ja 
elämäntilanne. 
 
Vuoden 2014 aikana on tavoitteena pitkäaikaisasukkaiden määrän väheneminen noin 15-
20:llä asukkaalla Porin asumisyksikön valmistuminen ja muu poistuma huomioiden.  Kes-
keisenä tavoitteena on myös estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vastaavasti kehittää ja li-
sätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Aikuisiässä vammautuneiden määrä on kasvussa ja 
näiden asiakkaiden tilajärjestelyt edellyttävät koko yksikön (palvelukoti Mänty) käyttömah-
dollisuutta tähän tarkoitukseen ja kehitysvammaisten siirtymistä kyseisestä yksiköstä avo-
huollon yksiköihin. 
 
Keväällä 2014 palvelukoti Kuusen muuttaessa Poriin avohuollon yksiköksi, siirtyy Porissa 
sijaitseva vaikea- ja monivammaisten kehitysvammaisten palvelukoti Pihlaja-Vaahtera An-
tinkartanoon Kuuselta vapautuviin tiloihin (24 paikkaa). Tähän muutokseen liittyy myös lai-
toksessa tilapäishoidossa olevien vaikeavammaisten lasten tilajärjestelyt. 
 
Kuntoutuksen oikea-aikaisuuden, tavoitteellisuuden ja pitkäjänteisyyden korostaminen sekä 
oman henkilöstön että yhteistyötahojen työskentelyssä on tärkeää. 
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Kotiutumisyksikkö Mökin (konservatiivinen toimialue / kuntoutus) käyttöasteen kohottami-
nen. 
 
Muun asumisen osalta tavoitteena mm. Kamu-tupien päiväaikaisen käytön lisääminen. 
 
Asiantuntijapalvelut 
 
Erityisosaamiskeskus toimii alueen kehitysvamma-alan erityisosaaja-keskittymänä.  Tär-
keimmät toiminnat ovat vastaanottotoiminta ja yhteis-työ asumisen ja kuntoutuksen vas-
tuualueiden kanssa. Keskeisenä haasteena on edelleen kehittää jalkautuvia palveluja yh-
teistyössä alueen perusterveydenhuollon kanssa.  Sisäisessä yhteistyössä painottuu erityi-
sesti kuntoutussuunnittelu, asiakkaiden/asukkaiden yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin vastaa-
minen ja laitoshoidon kehittämisohjelman toteuttaminen. 
 
Kuntoutusohjauksen siirtyminen kuntien omaksi toiminnaksi 1.1.2014 (neuvottelut kesken 
21.5.2013). Yhteistyötä lastenneurologian ja lasten- 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 eril-
lisen auditointisuunnitelman mukaisesti.  Vuosittain asetetaan sekä toimialueen että vas-
tuuyksiköiden laatutavoitteet, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti. 
 
Tuloskortin (BSC) ja TOIMI-menetelmän (asiakkaan psykososiaalisen toimintakyvyn ku-
vaaminen) edelleen kehittäminen ja hyödyntäminen toiminnassa. Keskeisenä tavoitteena 
on vaikuttaa toimintayksikön tarkoituksenmukaiseen henkilöstöresursointiin ja –
rakenteeseen. 
 
Yhteistoiminnan edelleen kehittäminen sairaanhoitopiirin muiden toimi-alueiden kanssa se-
kä työnjaon selkeyttämistä perustason sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. 
 
Henkilöstö 
 
Vuoden 2014 aikana eläköityy kahdeksan (8) työntekijää ja vv 2014–2016 yhteensä 22 
työntekijää.  Uusia vakansseja ei oteta käyttöön Porin asumisyksikössä eikä todennäköi-
sesti myöskään Ulvilan asumisyksikköön. Vuosi 2014 tulee olemaan erityisen haasteellinen 
henkilöstö-resurssien suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä laitoshoidon sisällä että lai-
toshoidon ja asumispalvelujen välillä. 
 
Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on asumisen muutos sekä edelleen 
perhe- ja verkostotyö.   Henkilöstön hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on hoidolli-
sesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haastavien 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 28.5.2013: 
 
Huoltokeskus 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huoltokeskuksen 
hallinto sisältäen hankintapalvelut (nettobudjetoitu), logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruo-
kapalvelukeskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa 
asiakkaiden tarvitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen 
tehtäviin sisältyy myös kuntayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säilymi-
sestä huolehtiminen. 
 
Huoltokeskuksen hallinto 
 
Lasten ja naistensairaalan uudisrakennuksen rakennustyöt jatkuvat koko talousarviovuo-
den. Rakennus valmistuu tammikuussa 2015 ja toiminta käynnistyy vaiheittain 2015 alku-
vuodesta. Keskussairaala 2020 suunnitelmaa työstetään toiminnallisiksi tarveselvityksiksi 
ja hankesuunnitelmiksi.   
 
Tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta pyritään pääsemään eroon. Pysäköintitalon suun-
nittelua jatketaan yhdessä Porin kaupungin kanssa tai yksin. 
 
Hankintapalvelut keskittyy entistä enemmän kilpailutukseen ja siinä ominaisuudessa yhteis-
työtä Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan. Tavoittee-
na pidetään, että sähköistä kilpailutusta käytetään vähintään 90 %:sti. Hankintapalveluiden 
toimialueille hankkimat tarvikekustannukset tulevat nousemaan noin 4,7 %. 
Tavoitteena on lisätä hankintaosaamista rekrytoimalla apulaishankintapäällikkö.  
 
Logistiikkakeskus 
 
Logistiikkakeskus hyödyntää uusia tietoteknisiä ratkaisuja, jotka tehostavat sekä logistiik-
kakeskuksen, että asiakkaiden materiaalinhallintaa. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaa 
pyritään edellään kasvattamaan ja tämän kautta pitämään palveluhinnat nykyisellä tasolla. 
Lisäarvopalveluiden myyntiä lisätään etenkin sisäisille asiakkaille, mutta myös ulkopuolisia 
lisäarvopalveluasiakkaita on tarkoitus saada lisää. Tavoitteena on tehdä 0-tulos säilyttäen 
nykyinen palveluhinnoittelu. 
 
Ruokapalvelukeskus 
 
Ruokapalvelukeskuksessa jatketaan ruokatuotannon keskittämissuunnitelmaa yhteen tuo-
tantokeittiöön toiminnan ja tilojen osalta viimeistään silloin kun psykiatria ja kuntoutus siirty-
vät Poriin. 
 
Vuoden 2014 alkuneljänneksellä tavoitteena toteuttaa Harjavallan ruokapalvelun viikonlo-
pun ja arkipyhien ruokien valmistus ostopalveluna Keski-Satakunnan kansanterveyden-
huollon kuntayhtymältä ja sopeuttaa ko. yksikön toiminta tähän.  
 
Jatketaan henkilöstöravintolan laajennuksen ja uuden kahvion suunnittelun täydentämistä 
lasten- ja naistentalon yhteyteen. 
 
Teknisen keskus 
Teknisen keskuksen toiminta kohdentuu olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja 
laitteiden huoltoon ja ylläpitoon.  Uusi teknisten palvelujen toiminnanohjausjärjestelmä, So-
lax otetaan käyttöön. Toiminnan kulut tulevat nousemaan mm. kiinteistöveron, huoltosopi-
musten ja energia-kulujen nousun myötä. 
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Siivouskeskus 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Ravanin Pesula Oy:n välinen tekstiilipalvelusopimus päät-
tyy 31.12.2013. Tekstiilipalvelujen uusi hankintasopimus kilpailutetaan vuoden 2013 aikana 
siten, että uusi sopimus tulee voimaan 1.5.2014.  
 
Keskussairaalassa vastuuyksiköitä lisätään. Kokonaishenkilöstön määrä pysyy samana, 
mutta lähiesimiehen johdettavien määrää pyritään pienentämään ja tasapuolistamaan. Va-
rahenkilöstöjärjestelmän kehittämistä jatketaan. 
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2.4.7 Yhtymähallinto 

 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 13.8.2013: 

 
1. Keskustoimisto 

 
Yhtymähallinnon tehtävänä vuonna 2014 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 2014 on erityisesti: 

 
- edistää ja varmistaa yhtymävaltuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen  

toteuttamista ja toteutumista mm. järjestämällä ”Hyvä palvelu –palkintokilpailu v 
2014” ja sairaanhoitopiirin henkilöstön ”Työhyvinvointiohjelman 2014–” toteuttamis-
ta 

 
- toteuttaa kuntayhtymän strategian tarkistaminen sairaanhoitopiirin henkilöstölle 

suunnatun verkkokyselyn pohjalta. 
 

- varmistaa vuosien 2014–2016 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talo-
usarvion toteuttaminen 

 
- valmistella vuosien 2015–2016 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden 2015 talo-

usarvio 
 

- yhtymähallituksen erikseen päättämät mahdollisesti tarvittavat toimet sosiaali- ja 
terveydenhuoltolainsäädännön muutosten valmistelemiseksi sairaanhoitopiirin osal-
ta 

 
- osallistua Satakunnan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluun ja 

täytäntöönpanoon. 
 

- toteuttaa yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa sairaanhoitopiirien 
yhteisen perusterveydenhuollon yksikön toimintaa 

 
- toteuttaa Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kesken eri-

koissairaanhoidon järjestämissopimusta  
 

- toteuttaa kuntainfo helmikuussa 2014 ja kumppanuussopimusneuvottelut maalis-
kuussa 2014 

 
- järjestää erityisesti esimiesten ja johdon koulutusta vuonna 2014 

 
- 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 
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- varmistaa Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaa Turun yliopiston lääketie-
teen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta ja professuureja (kirurgia, psykiatria, 
sisätaudit, hoitotiede sekä yhteistyö yleislääketieteen professuurissa). 

 
2. Tietopalvelut vuoden 2014 talousarviossa: 

 
Yhteenveto 
 

     2010 tot    2011 tot    2012 tot    2013 ta 2014 ta 

 (1000 eu-
roina) 

(1000 eu-
roina) 

(1000 euroi-
na) 

(1000 eu-
roina) 

(1000 eu-
roina 

Tietopalvelut       8 721     

Medbit       9 077      10 911       10 915     12 110 

Muut            63             96   

Effica, oman 
työn osuus 

                          724          902 

Yhteensä       8 721      9 140      11 008       11 639     13 012 

 
 
Medbitin osuudesta uusiin hankkeisiin on varattu 1 813 947 euroa, josta Effican osuus on 
1 386 947 euroa.  
  
Työasemamaksut v. 2014 (e)  
 
  2013 2014 muutos % 
Sairaanhoito  302,69 321,82 6,3 % 
Muut  152,67 168,80 10,6 % 

 
 

 
3. Henkilöstö- ja laskentakeskus vuonna 2014 

 
Henkilöstö- ja laskentakeskuksen vastuualueella sijaitsevat toiminnot henkilöstöpalvelut 
(palkkalaskenta, rekrytointiyksikkö ja koulutuspalvelut), laskentapalvelut, potilaslaskutus, 
potilaskertomusarkisto, lähettikeskus sekä työterveyspalvelut. Vastuualueen toiminnot ovat 
luonteeltaan perustehtävää tukevia palveluita, ja vastuualueen toimintatapa on asiakasläh-
töinen ja palveleva. Vastuualueen toimintoja kehitetään mm. tuotteistamisen ja sähköistä-
misen keinoin.  
 
Vuonna 2014 otetaan käyttöön Effica –potilashallintojärjestelmä, joka aiheuttaa merkittäviä 
muutoksia laskentapalveluissa, potilaslaskutuksessa ja potilaskertomusarkistossa. Talous-
hallinnon toimintojen palvelukeskussuunnitelman jalkauttamista osaksi toimintaa jatketaan 
edelleen vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön potilaskohtainen kus-
tannuslaskenta niin, että NordDrg:tä käytetään vuoden 2014 tuotteistamisessa ja hinnoitte-
lussa. Vuoden 2014 aikana aloitetaan taloushallinnon tietojärjestelmän uusiminen. Keski-
tettyjen henkilöstöpalveluiden roolit ja tehtävänkuvat päivitetään, ja resurssit määritellään 
toiminnallista tarvetta vastaavaksi. Työterveyspalveluiden toimintaa kehitetään keskittymäl-
lä erityisesti työterveyshuollon lääkärien rekrytointiin.   
 

 
4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2014 

 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus 
 

- kokonaiskustannukset (brutto): 2 993 700 euroa 
- ulkopuolinen rahoitus: 1 998 700 euroa 
- omarahoitusosuus (netto) 995 000 euroa; vähennys 5,1 % vrt. ta 2013 
- hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden aikana 

rahoituspäätösten mukaan omarahoitusosuuden puitteissa 
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TALOUSARVIO 2014

Kustannukset 

yht                   

BRUTTO

Ulkopuol 

rahoitus

Kuntien 

rahoitus  =       

NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 2 993 700 1 998 700 995 000

B01 SHP:n sisäinen kehittämistoiminta / hyh 156 700 0 156 700

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

yhteistyö)

61 700 0 61 700

B0105 Sähköisen asioinnin kehittäminen (Diabetes -hanke) 25 000 0 25 000

B0106 Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen (Osaamishanke, Työvuorosuunnittelu) 40 000 0 40 000

B0107 Opiskelijaohjauksen kehittäminen 10 000 0 10 000

B0113 Opinnäytetyöt + hoitotyön kehittämisryhmän työskentely 20 000 0 20 000

B0114 Hoitotieteen opinnot (laskutetaan osallistumismaksut opiskelijoilta) 0 0 0

B02 Maakunnalliset hankkeet / jyl 792 000 364 500 427 500

B0200 Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 35 000 0 35 000

B0204 Terveyden edistämisen määräraha 100 000 75 000 25 000

B0206 Työhyvinvoinnin kehittäminen 100 000 50 000 50 000

Työaikaseurannan kehittäminen 21 000 0 21 000

B0208 Laadun kehittäminen 20 000 0 20 000

B0209 Toimintamallien kehittäminen 70 000 49 000 21 000

B0215 Etäterveydenhuollon toimintamallien kehittäminen 111 000 55 500 55 500

B0217 Sataverkko 40 000 30 000 10 000

Vanhuspalvelujen uusia tuulia -pilotti 120 000 90 000 30 000

Selkokieli-hanke 60 000 0 60 000

B0299 Hankehallinnointi 115 000 15 000 100 000

B03 Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet / jyl 1 385 000 1 014 200 370 800

B0300 Pienet /  lyhytkestoiset hankkeet 35 000 0 35 000

KASTE 2013, Palvelumuotoilu-pilotti 95 000 61 700 33 300

KASTE 2014, Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kehittämishanke 500 000 375 000 125 000

KASTE 2014, Ikääntyneiden kuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen 

kehittämishanke

500 000 375 000 125 000

KASTE 2014, Tiedolla johtamisen hanke 255 000 202 500 52 500

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 80 000 40 000 40 000

Käyttötalous
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2.5 Tuloslaskelmaosa 

 
 

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 268 369 191 271 484 499 280 078 800 3,2

Maksutuotot 10 776 588 10 910 000 10 961 000 0,5

Tuet ja avustukset 2 724 157 2 866 800 2 376 900 -17,1

Muut toimintatuotot 4 013 117 3 917 000 3 760 100 -4,0

Myynti liikelaitokselle 6 841 855 7 698 630 7 814 887 1,5

Toimintatuotot yhteensä 292 724 908 296 876 929 304 991 687 2,7

Kulut

Palkat 119 334 782 121 863 800 123 773 900 1,6

Henkilösivukulut 32 901 161 33 943 200 34 975 200 3,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 742 221 34 710 800 34 240 100 -1,4

Palvelujen ostot 58 682 580 57 869 500 61 896 500 7,0

Tuet ja avustukset 283 266 256 100 220 600 -13,9

Muut kulut 5 756 564 6 852 000 6 990 700 2,0

Ostot liikelaitokselta 36 837 867 36 198 456 38 725 887 7,0

Toimintakulut yhteensä 285 538 441 291 693 856 300 822 887 3,1

                               Toimintakate 7 186 467 5 183 073 4 168 800 -19,6

Rahoitustuotot ja -kulut -655 912 -824 073 -213 700 -74,1

Rahoitustuotot 241 553 250 000 301 649 20,7

Rahoituskulut -897 465 -1 074 073 -515 349 -52,0

                               Vuosikate 6 530 555 4 359 000 3 955 100 -9,3

Suunnitelman mukaiset poistot -6 675 118 -6 759 000 -6 295 100 -6,9

                               Tilikauden tulos -144 563 -2 400 000 -2 340 000  
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2012 2013 2014 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 218 411 138 215 687 100 221 951 600 2,9

Erityisvelvoitemaksut 4 130 491 8 712 400 11 251 900 29,1

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 0 5 810 200 7 377 800 27,0

  josta muut 0 2 902 200 3 874 100 33,5

Ostopalvelut 28 770 114 28 500 000 29 750 000 4,4

Jäsenkunnat yhteensä 251 311 743 252 899 500 262 953 500 4,0

Täyskustannusmaksut 1 774 706 2 300 000 1 900 000 -17,4

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 587 516 5 800 000 4 400 000 -24,1

Palvelumaksut yhteensä 257 673 965 260 999 500 269 253 500 3,2  
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2.5.1 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2014 

 
Tavoitteena oli laatia vuoden 2014 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen 
nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +3,5 % verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsen-
kuntalaskutukseen. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon 
palvelumaksuista on tehty tammi-heinäkuun 2013 toteuman perusteella arvio. Tehdyn arvi-
on mukaan jäsenkuntien palvelumaksut ennustetaan olevan vuonna 2013 n. 5,8 Me suu-
remmat kuin vuoden 2013 talousarvio. 
 
Vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2013 ennuste on n. 6,0 Me suurempi. Kun 
otetaan huomioon, että vuodelle 2013 tuli uutena toimintona ensihoidon palvelutasopää-
töksen mukainen toiminta (TA 2013 vaikutus n. 5,8 Me) voidaan todeta, että tehdyn arvion 
mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon palvelumaksut ilman uusia toimintoja pysyvät en-
nusteessa vuoden 2012 tilinpäätöksen tasolla. 
 
Talousarviossa 2014 jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +1,5 % 
verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen sisältäen uutena toimintana 
Kankaanpäähän sijoitettavan vaativan hoitotason yksikön. 
 
 
 

TP TA ENN TA Muutos Muutos

Palvelumaksut 2012 2013 2013 2014 % %

TA 14/ TA 13 TA 14/ ENN 13

Jäsenkunnat

Palveluhinnasto 196 198 711 192 035 700 196 926 364 197 577 700 2,9 0,3

Erityisvelvoitemaksut 4 130 491 8 712 400 9 564 563 11 251 900 29,1 17,6

  josta ensihoito 5 810 200 6 662 363 7 377 800 27,0 10,7

  josta muut 2 902 200 2 902 200 3 874 100 33,5 33,5

Ostopalvelut 28 770 114 28 500 000 28 570 687 29 750 000 4,4 4,1

Jäsenkunnat yht. 229 099 316 229 248 100 235 061 614 238 579 600 4,1 1,5

Täyskustannusmaksut 1 640 488 2 093 000 1 672 108 1 700 000 -18,8 1,7

Muut 2 495 637 3 274 109 1 999 772 2 691 265 -17,8 34,6

Palvelumaksut yht. 233 235 441 234 615 209 238 733 494 242 970 865 3,6 1,8  
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2.5.2 Taloussuunnitelma 2014 – 2016 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

TA TS Muutos TS Muutos

2014 2015 % 2016 %

Tuotot

Myyntituotot 280 078 800 290 445 259 3,7 298 079 837 2,6

Maksutuotot 10 961 000 11 289 830 3,0 11 515 627 2,0

Tuet ja avustukset 2 376 900 2 448 207 3,0 2 521 653 3,0

Muut toimintatuotot 3 760 100 3 872 903 3,0 3 989 090 3,0

Myynti liikelaitokselle 7 814 887 8 049 334 3,0 8 290 814 3,0

Toimintatuotot yhteensä 304 991 687 316 105 532 3,6 324 397 020 2,6

Kulut

Palkat 123 773 900 125 754 282 1,6 127 640 597 1,5

Henkilösivukulut 34 975 200 35 534 803 1,6 36 067 825 1,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 240 100 35 267 303 3,0 36 325 322 3,0

Palvelujen ostot 61 896 500 63 753 395 3,0 65 665 997 3,0

Tuet ja avustukset 220 600 227 218 3,0 234 035 3,0

Muut kulut 6 990 700 7 200 421 3,0 7 416 434 3,0

Ostot liikelaitokselta 38 725 887 40 662 181 5,0 42 695 290 5,0

Toimintakulut yhteensä 300 822 887 308 399 604 2,5 316 045 499 2,5

                               Toimintakate 4 168 800 7 705 928 84,8 8 351 521 8,4

Rahoitustuotot ja -kulut -213 700 -705 929 230,3 -851 521 20,6

Rahoitustuotot 301 649 250 000 -17,1 200 000 -20,0

Rahoituskulut -515 349 -955 929 85,5 -1 051 521 10,0

                               Vuosikate 3 955 100 7 000 000 77,0 7 500 000 7,1

Suunnitelman mukaiset poistot -6 295 100 -7 000 000 11,2 -7 500 000 7,1

                               Tilikauden tulos -2 340 000 0 -100,0 0  
 
 
 
 
Vuosivälin 2015 - 2016 määräraha-arvioiden perusteita: 
 

- henkilöstömäärärahat perustuvat 30.8.2013 solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisiin 
maltillisiin sopimuskorotuksiin 

- sisäisissä ostoissa liikelaitokselta on huomioitu mm. vaativamman kuvantamisen suhteellisen 
osuuden lisääntyminen kysynnän mukaisesti 

- maksutuotoissa on huomioitu sekä taksojen indeksikorotukset että laitoshoidon vähenemisen 
vaikutus 

- ns. oman toiminnan palvelumaksujen kasvu vuosivälillä 2015 - 2016 on arviolta 3 %. 
- erityistason ostopalveluiden vuotuinen (mm. Tyks) kasvuarvio vv. 2015 - 2016 on +3,8 %.    
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2.6 Käyttötalousosa 

2.6.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 21 214 636 26 868 569 29 497 538 9,8

Maksutuotot 908 707 838 000 966 800 15,4

Tuet ja avustukset 20 966 45 500 23 000 -49,5

Muut toimintatuotot 4 640 0 0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 22 148 949 27 752 069 30 487 338 9,9

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 947 858 564 671 582 280 3,1

Toimintatuotot yhteensä 23 096 807 28 316 740 31 069 618 9,7

Kulut

Palkat 8 330 712 8 663 700 9 388 000 8,4

Henkilösivukulut 2 297 062 2 422 900 2 668 600 10,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 381 67 600 113 900 68,5

Palvelujen ostot 714 152 3 668 200 4 792 800 30,7

Tuet ja avustukset 288

Muut kulut 60 730 1 068 200 582 300 -45,5

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 11 441 325 15 890 600 17 545 600 10,4

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 11 418 050 12 216 037 13 357 120 9,3

  josta ostot liikelaitokselta 5 849 018 5 495 363 6 343 486 15,4

  josta ostot logistiikkakeskukselta 434 826 485 161 567 235 16,9

  josta ostot hankintapalveluilta 114 888 105 982 182 817 72,5

Toimintakulut yhteensä 22 859 375 28 106 637 30 902 720 9,9

                               Toimintakate 237 432 210 103 166 898 -20,6

Rahoitustuotot ja -kulut -54 631 -76 003 -34 398 -54,7

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -54 631 -76 003 -34 398 -54,7

                               Vuosikate 182 801 134 100 132 500 -1,2

Suunnitelman mukaiset poistot -166 739 -134 100 -132 500 -1,2

                               Tilikauden tulos 16 062 0 0  
 
 
 

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2012 2013 2014 %

Hoitopäivät 6 240 6 000 6 400 6,7

Hoitojaksot 5 596 5 460 5 490 0,5

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 24 398 25 000 22 000 -12,0

Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys 39 740 39 000 42 000 7,7  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon (palkat sivukuluineen)

Toimialue yhteensä

  - tietopalvelukustannusten nousu 111 200

  - saatavien poisto 7 000

Päivystystoiminta

 - vähennystä potilaskuljetuksiin -94 500

 - sijaismäärärahan lisäys 90 000

 - henkilösivukulujen lisäys 50 000

Ensihoitopalvelut

   - ensihoitopäällikkö ensihoidon ylilääkäriksi 36 000

   - varahenkilö 1.6 alkaen 23 000

   - valmiuskorvausmaksujen nousu 180 000

   - x-kuljetukset 400 000

   - Kankaanpään vaativan hoitotason yksikkö 689 700

   - Kiireetön siirtokuljetus 164 600  
 
 
 

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Yleislääketieteen päivystys 2012 2013 2014 %

Lääkärikäynnit 32 195 32 000 34 000 6,3

Hoitajakäynnit 5 347 5 000 6 000 20,0

Puhelinkonsultaatiot 2 190 2 000 2 000 0,0

Pkl-käynnit yht 39 732 39 000 42 000 7,7

Yleislääketieteen päivystyksen

nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 %

Palkat 3 067 300 3 044 200 -0,8

Henkilösivukulut 849 600 857 800 1,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 000 2 500 -16,7

Palvelujen ostot 76 400 126 000 64,9

Muut toimintakulut

Toimintakulut yhteensä 3 996 300 4 030 500 0,9

Ensihoitopalvelujen

nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 %

Palkat 1 478 000 2 046 100 38,4

Henkilösivukulut 409 400 576 600 40,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 100 78 900 87,4

Palvelujen ostot 2 867 500 3 990 700 39,2

Muut toimintakulut 1 004 200 480 300 -52,2

Toimintakulut yhteensä 5 801 200 7 172 600 23,6  
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2.6.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 93 671 089 94 358 385 94 875 155 0,5

Maksutuotot 3 260 313 3 393 700 3 412 000 0,5

Tuet ja avustukset 55 713 62 600 60 300 -3,7

Muut toimintatuotot 159 597 47 700 24 000

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 97 146 712 97 862 385 98 371 455 0,5

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 9 848 027 10 284 264 10 074 718 -2,0

Toimintatuotot yhteensä 106 994 739 108 146 649 108 446 173 0,3

Kulut

Palkat 27 965 154 28 908 500 28 953 100 0,2

Henkilösivukulut 7 912 581 8 262 400 8 414 000 1,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 787 889 2 945 600 3 094 800 5,1

Palvelujen ostot 20 672 658 20 380 900 21 412 200 5,1

Tuet ja avustukset 72 268 71 100 50 000 -29,7

Muut kulut 513 129 347 900 455 400 30,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 59 923 679 60 916 400 62 379 500 2,4

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 45 998 362 46 423 279 46 189 143 -0,5

  josta ostot liikelaitokselta 20 188 205 19 994 869 20 709 548 3,6

  josta ostot logistiikkakeskukselta 1 724 109 1 968 287 1 853 763 -5,8

  josta ostot hankintapalveluilta 2 710 267 3 013 983 2 870 177 -4,8

Toimintakulut yhteensä 105 922 041 107 339 679 108 568 643 1,1

                               Toimintakate 1 072 698 806 970 -122 470 -115,2

Rahoitustuotot ja -kulut -249 712 -300 370 -106 930 -64,4

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -249 712 -300 370 -106 930 -64,4

                               Vuosikate 822 986 506 600 -229 400 -145,3

Suunnitelman mukaiset poistot -987 214 -906 600 -770 600 -15,0

                               Tilikauden tulos -164 228 -400 000 -1 000 000  
 
 
 
 

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2012 2013 2014 %

Hoitopäivät 57 470 57 700 53 700 -6,9

Hoitojaksot 11 380 11 520 10 580 -8,2

Pkl-käynnit 147 047 138 900 137 100 -1,3  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon

Määrärahavaikutus

Palkat

1 lääkäri ihotaudeille (karsittu v 2013 budjetista) 46 700

lastentautien lääkäreiden päivystyskorvaukset 49 500

sisätaudeilla nimikemuutokset 1 os.ylilääkäri ja 1 erikoislääkäri (ei budj. 2013) 49 500

karsittu 1 geriatrian erikoislääkäri -50 000

fysiatrialle 1 os.ylilääkäri 70 % (määräaik. 1.10.2013 alkaen) + palkkioita 89 000

fysiatrialta vähennetty 2 sair.hoit. ja 3 perushoitajaa -168 000

kehittämistoiminta 2 lääkäriä + ½ sair.hoitaja (ei budj v 2013) 104 400

sos. palveluista puhevammaisten tulkki 40 % 12 800

vähennetty 1 heng.halvaustiimi  (1 sh + 4 lähihoitajaa) -130 000 3 900

Henkilösivukulut edellisiin 28 % 1 100

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 lasten insuliinipumppujen vaihto aikuisten pumpuiksi 60 000

 apuvälineet (keuhkos) 50 000 110 000

Palvelujen ostot

  potilasvahinkovakuutus 139 200

  tietopalvelukustannusten  (Medbit) nousu 232 800

  erityistason ostopalv.lisäys (15.800.000 ->16.540.000) 740 000 1 112 000

Muut kulut

  sydänrekisterilisenssit 10 000

  saatavien poistot 80 000 90 000

Yhteensä 1 317 000  
 
 
 
 
 

Apuvälinetoiminnan nettoyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 %

Palkat 545 400 591 100 8,4

Henkilösivukulut 151 100 166 600 10,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 265 200 2 277 400 0,5

Palvelujen ostot 220 900 235 500 6,6

Muut toimintakulut 14 300 21 400 49,7

Toimintakulut yhteensä 3 196 900 3 292 000 3,0  
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2.6.3 Operatiivisen hoidon toimialue 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 82 694 560 80 658 197 84 632 295 4,9

Maksutuotot 3 873 689 3 672 700 3 950 400 7,6

Tuet ja avustukset 49 709 37 200 43 800 17,7

Muut toimintatuotot 268 212 10 000 8 000 -20,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 86 886 170 84 378 097 88 634 495 5,0

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 25 593 734 25 314 063 22 528 375 -11,0

Toimintatuotot yhteensä 112 479 904 109 692 160 111 162 870 1,3

Kulut

Palkat 30 604 862 29 248 900 30 799 400 5,3

Henkilösivukulut 8 480 094 8 159 700 8 736 800 7,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 503 962 1 664 300 1 508 300 -9,4

Palvelujen ostot 14 792 495 15 721 900 16 863 300 7,3

Tuet ja avustukset 83 0 0

Muut kulut 231 759 153 200 270 000 76,2

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 613 255 54 948 000 58 177 800 5,9

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 54 325 116 55 645 414 53 436 998 -4,0

  josta ostot liikelaitokselta 10 085 232 9 977 859 10 884 067 9,1

  josta ostot logistiikkakeskukselta 3 058 280 3 278 956 3 513 499 7,2

  josta ostot hankintapalveluilta 4 322 250 5 020 389 4 466 226 -11,0

Toimintakulut yhteensä 109 938 371 110 593 414 111 614 798 0,9

                               Toimintakate 2 541 533 -901 254 -451 928 -49,9

Rahoitustuotot ja -kulut -268 752 -351 746 -130 072 -63,0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -268 752 -351 746 -130 072 -63,0

                               Vuosikate 2 272 781 -1 253 000 -582 000 -53,6

Suunnitelman mukaiset poistot -718 170 -747 000 -758 000 1,5

                               Tilikauden tulos 1 554 611 -2 000 000 -1 340 000  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2012 2013 2014 %

Hoitopäivät 51 113 50 895 50 000 -1,8

Hoitojaksot 15 515 15 570 15 070 -3,2

Pkl-käynnit 97 783 91 145 98 000 7,5  
 

Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon

Palkat

  Toimialuejohtajan palkka (hallinto) 168 000

  Ylihoitaja (hallinto) 54 000

  Sairaanhoitaja (leikkaussali aloittaa 1.9.2014) 16 500

  Sairaanhoitaja (kirurgia) 32 500

  Sairaanhoitaja (silmätaudit) 32 500

  Os.ylilääkäri (ortopedi kirurgia) 90 000

  Erikoislääkäri (verisuonikirurgi) 82 000

  Erikoislääkäri (ortopedi kirurgia) 82 000

  Ortopedian päivystyksen lisäys (alkaa 1.9.2014) 80 000

  Lisäysten sivukulut 191 250

  Kuulokojeiden hintojen lasku -120 000

  Ostopalvelulääkärit (kirurgia) -50 000

Palvelujen ostot

  Potilasvahinkovakuutus (765.700 -> 1.133.000) 367 300

  Erityistason ostopalv.lisäys (11.450.000 -> 11.890.000) 440 000

  Medbitin kustannusten nousu (2.350.400 -> 2.714.500) 364 100

Yhteensä 1 830 150  
 
 
 

Välinehuollon nettoyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 %

Palkat 1 589 600 1 603 500 0,9

Henkilösivukulut 440 400 451 900 2,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 409 200 405 200 -1,0

Palvelujen ostot 127 300 111 400 -12,5

Muut toimintakulut 0 0

Toimintakulut yhteensä 2 566 500 2 572 000 0,2  
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2.6.4 Psykiatrisen hoidon toimialue 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 39 984 692 39 552 259 40 920 878 3,5

Maksutuotot 746 309 831 900 791 800 -4,8

Tuet ja avustukset 270 688 315 500 35 000 -88,9

Muut toimintatuotot 85 342 52 000 50 000 -3,8

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 41 087 031 40 751 659 41 797 678 2,6

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 3 869 935 4 644 312 4 947 841 6,5

Toimintatuotot yhteensä 44 956 966 45 395 971 46 745 519 3,0

Kulut

Palkat 19 536 536 20 562 000 20 920 300 1,7

Henkilösivukulut 5 448 093 5 819 800 6 018 500 3,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126 263 172 100 148 900 -13,5

Palvelujen ostot 6 847 494 4 473 400 4 804 400 7,4

Tuet ja avustukset 300 0 0

Muut kulut 225 527 152 100 187 000 22,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 32 184 213 31 179 400 32 079 100 2,9

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 12 949 083 14 065 117 14 562 368 3,5

  josta ostot liikelaitokselta 412 487 418 238 449 896 7,6

  josta ostot logistiikkakeskukselta 128 726 185 338 140 075 -24,4

  josta ostot hankintapalveluilta 96 581 157 842 150 057 -4,9

Toimintakulut yhteensä 45 133 296 45 244 517 46 641 468 3,1

                               Toimintakate -176 330 151 454 104 051 -31,3

Rahoitustuotot ja -kulut -114 791 -135 754 -55 651 -59,0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -114 791 -135 754 -55 651 -59,0

                               Vuosikate -291 121 15 700 48 400 208,3

Suunnitelman mukaiset poistot -37 456 -15 700 -48 400 208,3

                               Tilikauden tulos -328 577 0 0  
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2012 2013 2014 %

Hoitopäivät 42 283 40 500 37 500 -7,4

Hoitojaksot 1 680 1 540 1 545 0,3

Pkl-käynnit 73 756 76 650 80 100 4,5

Päivätoimintakäynnit 22 117 11 800 13 100 11,0

Päiväosastopäivät 11 974 9 300 11 800 26,9

Kuntoutuskotipäivät 1 509 3 900 1 500 -61,5  
 
 
 
 

Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon:

  Palkat +sivukulut

Lääkäripalkkojen nousu 210 000

sivukulujen osuus 28 % 59 000

  Palvelujen ostot

Medbit Oy:n kustannusten nousu (1.993.800>2.276.900) 283 100

Eritystason ostopalvelujen lisäys (1.250.000>1.320.000) 140 000

  Muu kulut

Saatavien poistojen nousu (10.000>50.000) 40 000

Yhteensä 732 100  
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2.6.5 Sosiaalipalvelujen toimialue 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 19 299 567 20 895 390 20 504 135 -1,9

Maksutuotot 1 978 536 2 167 700 1 834 000 -15,4

Tuet ja avustukset 87 407 7 000 6 100 -12,9

Muut toimintatuotot 789 457 885 800 822 600 -7,1

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 22 154 967 23 955 890 23 166 835 -3,3

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 2 669 708 3 238 513 3 360 328 3,8

Toimintatuotot yhteensä 24 824 675 27 194 403 26 527 163 -2,5

Kulut

Palkat 12 790 573 13 129 000 12 323 900 -6,1

Henkilösivukulut 2 927 562 3 019 600 2 765 500 -8,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 336 578 382 800 411 100 7,4

Palvelujen ostot 1 735 368 2 057 600 2 085 500 1,4

Tuet ja avustukset 11 721 38 000 17 600 -53,7

Muut kulut 1 314 224 1 433 500 1 689 800 17,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 19 116 026 20 060 500 19 293 400 -3,8

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 5 858 397 6 513 903 6 671 314 2,4

  josta ostot liikelaitokselta 146 837 179 455 187 667 4,6

  josta ostot logistiikkakeskukselta 202 722 209 695 216 772 3,4

  josta ostot hankintapalveluilta 31 697 59 066 58 859 -0,4

Toimintakulut yhteensä 24 974 423 26 574 403 25 964 714 -2,3

                               Toimintakate -149 748 620 000 562 449 -9,3

Rahoitustuotot ja -kulut -122 629 -130 200 -86 649 -33,4

Rahoitustuotot 61 989 51 649

Rahoituskulut -184 618 -130 200 -138 298 6,2

                               Vuosikate -272 377 489 800 475 800 -2,9

Suunnitelman mukaiset poistot -477 468 -489 800 -475 800 -2,9

                               Tilikauden tulos -749 845 0 0  
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Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Laitoshoito 41 370 43 739 32 650 -25,4

Autettu asuminen 38 469 4,4

Ohjattu asuminen 3 272 2 190

Asuminen 1 5 110 5 505

Asuminen 2 41 008 43 727

Tuettu asuminen 12 322 15 268 14 841 -2,8

Perhehoito 13 563 13 000 13 940 7,2

Kamu-Tupa 3 372 4 679 4 624 -1,2

112 368 124 994 115 287 -7,8

Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 790 2 930 856 -70,8

Työ- ja päivätoiminta 5 616 5 565 5 645 1,4

Suojatyö/Tyke 9 099 9 100 7 000 -23,1

129 873 142 589 128 788 -9,7  
 
 

Merkittävimmät muutokset vrt  v2013 talousarvioon

Eläköityvien avoimet vakanssit 9 henkilötyövuotta -360 000

Kuntoutusohjaus kunnille 6 henkilötyövuotta + toimintamenoja -351 100

Työhönkuntoutuspalvelut (Suojatyöpalkat + sivukulut) -158 000

Hallinnon ja lääkärin palkkamenot + sivukulut -128 000

Ostopalvelulääkäri 190 000

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 122 000

Uuden ryhmäkodin vuokra 100 000

Medbit Oy kustannusten nousu 65 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 000

Yhteensä -491 300  
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2.6.6 Huoltokeskus 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Myyntituotot 8 578 747 8 289 000 8 577 500 3,5

Maksutuotot 4 618

Tuet ja avustukset 31 624 10 000 15 000 50,0

Muut toimintatuotot 2 534 990 2 571 500 2 675 500 4,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 11 149 979 10 870 500 11 268 000 3,7

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 54 783 010 59 952 530 59 273 922 -1,1

Toimintatuotot yhteensä 65 932 989 70 823 030 70 541 922 -0,4

Kulut

Palkat 14 429 597 14 816 400 14 849 800 0,2

Henkilösivukulut 4 289 586 4 435 300 4 528 900 2,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 715 770 29 188 900 28 693 100 -1,7

Palvelujen ostot 7 079 959 7 135 800 7 456 600 4,5

Tuet ja avustukset 95 917 42 000 42 000 0,0

Muut kulut 2 950 079 3 026 100 3 211 000 6,1

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 560 908 58 644 500 58 781 400 0,2

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 6 693 869 7 712 730 7 650 722 -0,8

  josta ostot liikelaitokselta 5 800 4 407 2 487 -43,6

  josta ostot logistiikkakeskukselta 631 047 720 896 778 858 8,0

  josta ostot hankintapalveluilta 71 264 145 564 194 663 33,7

Toimintakulut yhteensä 62 254 777 66 357 230 66 432 122 0,1

                               Toimintakate 3 678 212 4 465 800 4 109 800 -8,0

Rahoitustuotot ja -kulut -934 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -934

                               Vuosikate 3 677 278 4 465 800 4 109 800 -8,0

Suunnitelman mukaiset poistot -4 288 727 -4 465 800 -4 109 800 -8,0

                               Tilikauden tulos -611 449 0 0  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon

Menot

Palkat + sivukulut 113 600

Varhe- maksu 13 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -495 800

Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut (säästöt) -73 100

Koulutuskorvaus  11 000

MedBit nousu 130 300

Huoltosopimukset 197 800

Matkustus ja kuljetus 4 000

Muut palvelut 27 000

Vartiointipalvelut 22 000

Vuokrat 50 000

Kiinteistövero 132 000

Yhteensä 132 200  
 
 
 

Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 %

Palkat 665 000 857 100 28,9

Henkilösivukulut 184 200 241 500 31,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 741 600 11 685 100 -0,5

Palvelujen ostot 459 700 567 800 23,5

Muut toimintakulut 361 000 358 000 -0,8

Toimintakulut yhteensä 13 411 500 13 709 500 2,2

Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 %

Palkat 250 900 213 800 -14,8

Henkilösivukulut 69 500 60 200 -13,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 720 000 9 081 800 -6,6

Palvelujen ostot 131 000 184 200 40,6

Muut toimintakulut 20 000 21 000 5,0

Toimintakulut yhteensä 10 191 400 9 561 000 -6,2  
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2.6.7 Yhtymähallinto 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 2 925 900 862 700 1 071 300 24,2

Maksutuotot 4 416 6 000 6 000 0,0

Tuet ja avustukset 2 208 050 2 389 000 2 193 700 -8,2

Muut toimintatuotot 170 879 350 000 180 000 -48,6

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 5 309 245 3 607 700 3 451 000 -4,3

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 11 661 759 12 126 725 12 296 572 1,4

  josta myynnit liikelaitokselle 963 043 1 033 852 1 068 175 3,3

  josta myynnit hankinta- ja logistiikkayksiköille 55 271 59 445 7,6

Toimintatuotot yhteensä 16 971 004 15 734 425 15 747 572 0,1

Kulut

Palkat 5 677 348 6 535 300 6 539 400 0,1

Henkilösivukulut 1 546 183 1 823 500 1 842 900 1,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 233 378 289 500 270 000 -6,7

Palvelujen ostot 6 840 454 4 431 700 4 481 700 1,1

Tuet ja avustukset 102 689 105 000 111 000 5,7

Muut kulut 461 116 671 000 595 200 -11,3

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 14 861 168 13 856 000 13 840 200 -0,1

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 124 196 2 048 425 2 107 372 2,9

  josta ostot liikelaitokselta 150 288 128 265 148 736 16,0

  josta ostot logistiikkakeskukselta 51 555 69 915 55 868 -20,1

  josta ostot hankintapalveluilta 212 771 88 562 139 747 57,8

Toimintakulut yhteensä 16 985 364 15 904 425 15 947 572 0,3

                               Toimintakate -14 360 -170 000 -200 000 17,6

Rahoitustuotot ja -kulut 155 537 170 000 200 000 17,6

Rahoitustuotot 179 564 250 000 250 000 0,0

Rahoituskulut -24 027 -80 000 -50 000 -37,5

                               Vuosikate 141 177 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot 656

                               Tilikauden tulos 141 833 0 0  
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Merkittävimmät muutokset vrt 2013 talousarvioon

Keskustoimisto

Kanta-palvelut e-resepti (erityisvelvoite) 58 000

Kanta-palvelut e-arkisto (erityisvelvoite) 200 000

Arkistopäällikkö (-50% arkistosihteeri) ja projektipäällikkö (25%->50%) 87 000

Kemikaalivastaava 60% 36 000

Hoitotieteen professuuri 1.7.2014 alkaen (erityisvelvoite) 50 000

Perusterveydenhuollon yksikkö 83 000

Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% 25 000

Tutkimus ja kehittäminen -573 500

  (huom! Nettobudjetoitu yksikkö, ei vaikutusta palveluhinnastoon

   omarahoitus osuus -53.200 euroa vrt. ta 2013)

Yhteensä -34 500

Henkilöstö- ja laskentakeskus

Palkkasihteeri (eläköityminen vuoden 2014 aikana) 43 000

Toimistosihteeri, potilaskertomusarkistoon 35 000

Johtava työterveyslääkäri +50%  ja työterveyshoitaja +50% 80 000

Postimaksut 60 000

Yhteensä 218 000

Tarkastuslautakunta 11 000

Yhteensä 194 500  
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2.7 Rahoitusosa 

 
 
 
 

Sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) TP 2012 TA 2013 TA 2014

1 000 e

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 6 534 4 359 3 955

   Tulorahoituksen korjauserät 351

Investointien rahavirta

   Investointimenot -7 136 -12 950 -19 800

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 004 2 910 1 600

Toiminnan ja investointien rahavirta 753 -5 681 -14 245

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten vähennykset 880 851 1 039

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 410 12 000

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -426 -413 -297

Oman pääoman muutokset 810 192 193

Rahoituksen rahavirta 3 858 4 039 12 935

Vaikutus maksuvalmiuteen 4 611 -1 642 -1 310

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Lainanhoitokate 3,96 3,65 5,50

Kassan riittävyys, pv 24,62 7,36 5,53
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2.8 Investointisuunnitelma vuosille 2014–2018 ja sen rahoitus 

2.8.1 Investointien perusteet 

 
Investointien toiminnallisena pohjana toimii tavoiteasettelu sairaanhoitopiirin toimintayksi-
köistä 31.12.2018 mennessä.  
 
Satakunnan keskussairaalan alueelle valmistui vuonna 2011 yleissuunnitelma, jonka peri-
aatteet otetaan huomioon mm. eri toimintojen alueella sijoittamisessa ja alueen logistiikan 
toteuttamisessa. 
 
Investointiohjelmaa tarkistetaan kaudella 2015–2018 ”Satakunnan keskussairaala 2020” 
ohjelman mukaan vuonna 2014. 
 
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 2014–2018 (Me) 

 

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

Yhtiöiden osakkeet (P-talo ja RAS sekä Har-
javallan sairaala 0,05    0,05                 

Laitehankinnat - sairaanhoito 1,10   1,05   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, uudisrakennus 
34,45 Me 10,30 

x)
 

  
16,50 

x)
 

  
6,50 

x)
           

SK, psykiatrian tilat,  
uudisrakennus 21,0 Me      

  
  

 
 

  
0,40 

x)
 

  
   

8,82 
x)
 7,00 

x)
    4,78 

SK K1 ja K2 kerrosten  
rakentaminen 6,4 Me     

  
0,10   

  
4,12   

  
2,18         

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   1,70   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   18,70   12,52   
   

14,40   15,20   
  

15,68 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ   13,95   20,80   14,62   
  

16,90   17,70   
  

18,18 

x) osarahoitus lainalla            
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2.8.3 Investointien 2014–2018 rahoitus (Me) 

 
 
 

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

Suunnitelman mukaiset poistot xx) 7,20 8,10 8,60 8,60 8,60

Kassavaroin xxx) 1,60 2,00 2,00 2,00 2,08

Talousarviolaina x) 12,00 4,52 6,30 7,10 7,50

RAHOITUS YHTEENSÄ  20,80 14,62 16,90 17,70 18,18

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

2.8.4 Hankeperustelut 

 
Vuosi 2014 
 
Yhtiöiden osakkeet määrärahavaraus 0,05 Me on ao. kiinteistöyhtiöiden osakemerkintää 
varten. 
 
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 34,45 Me (alv 0 
%) (RKI=106, 2010=100). Vuodelle 2014 on varattu 16,5 Me ja vuodelle 2015 6,5 Me. Toi-
mintavarustuksen osuus kustannusarviosta on 4,0 Me. 
  
Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2012 vanhan E-rakennuksen purkutöillä sekä 
maanrakennustöillä. Varsinaiset talonrakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2013 ja uusi 
rakennus valmistuu tammikuussa 2015 ja rakennus otetaan käyttöön 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. 
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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-
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-
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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. 
 
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. 
 
Vuodelle 2014 varattu määräraha on 16,5 Me 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
 
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 0,1 Me, vuodelle 2015 4,12 Me ja vuodelle 2016 2,18 Me. Kustannusarvio 
perustuu tässä vaiheessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja ei pidä 
sisällään toimintavarustukseen tarvittavia määrärahoja. 
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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:on 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. 
 
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.  
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2014 on 2,05 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,05 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 1,7+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. 0,6 Me varataan Rauman psy-
kiatrian vuonna 2013 aloitetun peruskorjauksen loppuun saattamiseen. Sosiaalipalvelujen 
määräraha sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyt-
tämisestä päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
Vuosi 2015 
 
Lasten ja naistentalo, uudisrakennus 
 
Kts. v.2014. Vuodelle 2015 varattu määräraha on 6,5 Me 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen, Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2014. Vuodelle 2015 varattu määräraha on 4,12 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2016 on esitetty, että suunnitellaan 
ja toteutetaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuodeosasto-
toiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan 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 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-rakennus voidaan purkaa ja tilalle rakentaa uudisrakennus psykiatrian tarpei-
ta varten. L-rakennus on valmistunut vuonna 1982 ja S-rakennus vuonna 1970. Rakennus-
ten peruskorjaamiseen ei ole olemassa taloudellisia ja toiminnallisia perusteita. Vuonna 
2015 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 2015 0,4 Me, vuodelle 2016 8,82 Me, vuodelle 2017 7,0 Me ja vuodel-
le 2018 4,78 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. 
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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-
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. 
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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 2,18 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2016 varattu määräraha on 8,82 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2016 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. 
 
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 
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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-
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. 
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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 
 
Kts. v.2015. 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 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v. 2015. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 4,78 Me 



 
 

80 

 
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.  
 

 

2.9 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2014 

 
 

Tytäryhteisöt ovat: 
 

- Kiinteistö Oy Uotilantie 5 
 

- Kiinteistö Oy Satakruunu  
 

- Ravanin Pesula Oy 
 

- Satalinnakiinteistöt Oy  
 

 
 

Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirikonsernin tytäryhteisöille;  
 

- yhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa  
 

- Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunni-
telman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat 
asumisyksiköt ja muut mahdolliset toimitilat. 

 
- Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa sairaanhoitopiirille vähintään 5 % siihen si-

joitetulle pääomalle vuonna 2014 
 

- Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoitteena on se, että yhtiö luopuu 
Satalinnan sairaalan kiinteistöjen omistuksesta kannattavasti  

 

 



 
 

81 

 

2.10 Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2014 (1 000 euroa) 

2.10.1 Sairaanhoito 

 
Oman toiminnan arviot perustuvat Porissa 1-6/2013 tietoihin, Raumalla 2012-6/2013 keskiarvoon ja muilla vuosien 2011-2012 keskiarvoon

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty Porissa 1-6/2013 tietoja ja muilla vuosien 2011-6/2013 keskiarvoa

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2012 asukasluvun mukaan.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Oma Erityis- Palvelujen Kalliiden Ostot Ostot

toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% yhteensä Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2014 tasaus 2014 ta 2013 14/ta13 enn 2013 14/enn13

Eura 11 180 1 967 407 214 13 768 -290 13 478 13 657 -1,3 12 621 6,8

Eurajoki 5 056 720 194 102 6 072 33 6 105 6 433 -5,1 5 632 8,4

Harjavalta 7 687 1 032 246 129 9 093 -59 9 034 8 962 0,8 9 935 -9,1

Honkajoki 1 818 188 60 32 2 098 38 2 136 2 088 2,3 1 926 10,9

Huittinen 6 333 2 789 348 183 9 653 212 9 866 9 945 -0,8 10 378 -4,9

Jämijärvi 1 764 250 65 34 2 114 34 2 148 2 055 4,5 2 045 5,0

Kankaanpää 11 382 1 637 392 206 13 618 -54 13 563 13 767 -1,5 14 268 -4,9

Karvia 2 248 368 83 44 2 742 49 2 791 2 671 4,5 2 737 2,0

Kokemäki 8 111 1 027 259 136 9 533 -209 9 323 9 612 -3,0 9 833 -5,2

Köyliö 2 120 381 90 47 2 639 53 2 693 2 679 0,5 2 160 24,7

Lavia 1 716 259 63 33 2 071 46 2 116 2 042 3,7 1 950 8,5

Luvia 2 797 428 110 58 3 393 39 3 432 3 281 4,6 3 786 -9,3

Merikarvia 3 141 497 107 56 3 802 9 3 810 3 671 3,8 3 632 4,9

Nakkila 5 663 470 189 99 6 420 24 6 444 6 899 -6,6 6 231 3,4

Pomarkku 2 534 249 78 41 2 902 32 2 934 2 896 1,3 2 380 23,3

Pori 84 401 9 362 2 732 1 434 97 929 -334 97 596 89 085 9,6 96 449 1,2

Rauma 24 045 5 175 1 307 686 31 213 261 31 474 30 459 3,3 30 319 3,8

Siikainen 1 540 192 54 28 1 814 41 1 854 1 879 -1,3 1 488 24,6

Säkylä 2 438 1 191 152 80 3 860 -105 3 756 3 373 11,4 3 188 17,8

Ulvila 11 603 1 570 442 232 13 847 180 14 027 13 794 1,7 14 103 -0,5

Yhteensä 197 578 29 750 7 378 3 874 238 580 0 238 580 229 248 4,1 235 062 1,5

Vakuutusyhtiöt 1 700 1 700 1 700 2 093 -18,8 1 672 1,7

Muut maksajat 2 691 2 691 2 691 3 274 -17,8 2 000 34,6

YHTEENSÄ 201 969 29 750 7 378 3 874 242 971 0 242 971 234 615 3,6 238 733 1,8

Erityisvelvoitteet

 
 
 
Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti vuoden 2013 sairaanhoidon palvelumaksuista on tehty tammi-
heinäkuun 2013 toteuman perusteella arvio. Tehdyn arvion mukaan jäsenkuntien palvelumaksut ennus-
tetaan olevan vuonna 2013 n. 5,8 Me suuremmat kuin vuoden 2013 talousarvio. Tarkemmat tiedot sivul-
la 53. 
 
Talousarviossa 2014 jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +1,5 % verrattuna 
vuoden 2013 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen sisältäen uutena toimintana Kankaanpäähän sijoitetta-
van vaativan hoitotason yksikön. 
 
Ilman uutta Kankaanpään yksikköä talousarvion 2014 nettokasvu on 1,3 % verrattuna vuoden 2013 en-
nusteeseen ja 3,9 % verrattuna talousarvioon 2013.  
 
 
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 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 11 000 11 428 11 180 -2,2 1,6

Eurajoki 4 680 5 411 5 056 -6,6 8,0

Harjavalta 8 007 7 841 7 687 -2,0 -4,0

Honkajoki 1 795 1 836 1 818 -1,0 1,3

Huittinen 6 603 6 256 6 333 1,2 -4,1

Jämijärvi 1 729 1 811 1 764 -2,6 2,1

Kankaanpää 11 460 11 687 11 382 -2,6 -0,7

Karvia 2 284 2 276 2 248 -1,3 -1,6

Kokemäki 8 280 8 298 8 111 -2,3 -2,0

Köyliö 2 198 2 198 2 120 -3,5 -3,5

Lavia 1 860 1 730 1 716 -0,8 -7,8

Luvia 2 891 2 787 2 797 0,4 -3,3

Merikarvia 3 470 3 036 3 141 3,4 -9,5

Nakkila 5 504 6 043 5 663 -6,3 2,9

Pomarkku 2 666 2 522 2 534 0,5 -5,0

Pori 81 975 77 444 84 401 9,0 3,0

Rauma 24 276 23 630 24 045 1,8 -1,0

Siikainen 1 541 1 579 1 540 -2,5 -0,1

Säkylä 2 313 2 565 2 438 -4,9 5,4

Ulvila 12 295 11 657 11 603 -0,5 -5,6

Jäsenkunnat yhteensä 196 828 192 036 197 578 2,9 0,4

Vakuutusyhtiöt 1 523 2 093 1 700 -18,8 11,7

Muut kunnat 2 491 3 274 2 691 -17,8 8,0

Kuntalaskutus yhteensä 200 842 197 403 201 969 2,3 0,6  
 
Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta 
erityistason ostopalveluja. 



 
 

83 

 

Erityistason ostopalvelut

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 2 283 1 893 1 967 3,9 -13,8

Eurajoki 860 711 720 1,3 -16,3

Harjavalta 919 898 1 032 14,9 12,2

Honkajoki 180 140 188 34,4 4,3

Huittinen 2 764 3 087 2 789 -9,6 0,9

Jämijärvi 186 240 250 4,4 34,6

Kankaanpää 1 370 1 601 1 637 2,3 19,5

Karvia 320 258 368 42,5 14,8

Kokemäki 791 1 223 1 027 -16,0 29,8

Köyliö 372 303 381 25,8 2,5

Lavia 230 177 259 46,2 12,4

Luvia 447 308 428 38,9 -4,2

Merikarvia 556 464 497 7,1 -10,7

Nakkila 472 637 470 -26,3 -0,5

Pomarkku 251 223 249 11,8 -0,8

Pori 8 823 8 952 9 362 4,6 6,1

Rauma 4 961 5 001 5 175 3,5 4,3

Siikainen 149 182 192 5,5 28,9

Säkylä 1 263 787 1 191 51,3 -5,8

Ulvila 1 572 1 416 1 570 10,8 -0,2

Jäsenkunnat yhteensä 28 770 28 500 29 750 4,4 3,4

Vakuutusyhtiöt 118

Muut kunnat 4

Kuntalaskutus yhteensä 28 892 28 500 29 750 4,4 3,0  
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Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2012 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 12 406 320 407 27,0

Eurajoki 5 922 151 194 28,9

Harjavalta 7 486 194 246 26,9

Honkajoki 1 832 48 60 26,1

Huittinen 10 623 274 348 27,0

Jämijärvi 1 986 52 65 26,1

Kankaanpää 11 957 311 392 25,9

Karvia 2 545 67 83 24,5

Kokemäki 7 893 204 259 26,7

Köyliö 2 750 72 90 24,7

Lavia 1 916 50 63 25,3

Luvia 3 360 86 110 27,5

Merikarvia 3 269 85 107 25,8

Nakkila 5 747 149 189 26,5

Pomarkku 2 373 62 78 25,0

Pori 83 285 2 144 2 732 27,4

Rauma 39 842 1 027 1 307 27,3

Siikainen 1 641 43 54 25,7

Säkylä 4 631 121 152 26,0

Ulvila 13 470 350 442 26,4

Jäsenkunnat yhteensä 224 934 0 5 810 7 378 27,0

Vakuutusyhtiöt

Muut kunnat

Kuntalaskutus yhteensä 0 5 810 7 378 27,0  
 
Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2012 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 12 406 228 160 214 33,5 -6,2

Eurajoki 5 922 107 75 102 35,5 -4,8

Harjavalta 7 486 138 97 129 33,4 -6,3

Honkajoki 1 832 34 24 32 32,5 -6,9

Huittinen 10 623 195 137 183 33,5 -6,2

Jämijärvi 1 986 37 26 34 32,6 -6,9

Kankaanpää 11 957 221 156 206 32,4 -7,0

Karvia 2 545 48 33 44 30,9 -8,0

Kokemäki 7 893 145 102 136 33,2 -6,4

Köyliö 2 750 51 36 47 31,1 -7,9

Lavia 1 916 36 25 33 31,7 -7,5

Luvia 3 360 61 43 58 34,0 -5,9

Merikarvia 3 269 61 43 56 32,3 -7,0

Nakkila 5 747 106 74 99 32,9 -6,6

Pomarkku 2 373 44 31 41 31,4 -7,7

Pori 83 285 1524 1 071 1 434 34,0 -5,9

Rauma 39 842 730 513 686 33,8 -6,0

Siikainen 1 641 30 21 28 32,1 -7,2

Säkylä 4 631 86 60 80 32,5 -6,9

Ulvila 13 470 248 175 232 32,9 -6,6

Jäsenkunnat yhteensä 224 934 4 130 2 902 3 874 33,5 -6,2

Vakuutusyhtiöt

Muut kunnat

Kuntalaskutus yhteensä 4 130 2 902 3 874 33,5 -6,2  
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2.10.2 Sosiaalipalvelut 

 

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 1 364 1 560 1 311 -16,0 -3,9

Eurajoki 814 775 1 105 42,6 35,7

Harjavalta 1 024 1 060 1 248 17,7 21,9

Honkajoki 38 30 34 13,3 -10,1

Huittinen 1 344 1 590 1 325 -16,7 -1,4

Jämijärvi 32 40 51 27,5 61,5

Kankaanpää 681 740 811 9,6 19,2

Karvia 72 85 73 -14,1 2,0

Kokemäki 1 310 1 450 1 507 3,9 15,0

Köyliö 298 285 378 32,6 26,9

Lavia 130 175 143 -18,3 10,4

Luvia 335 355 413 16,3 23,2

Merikarvia 286 260 319 22,7 11,6

Nakkila 726 750 810 8,0 11,5

Pomarkku 100 95 130 36,8 30,3

Pori 4 602 5 260 5 240 -0,4 13,9

Rauma 1 420 1 520 1 407 -7,4 -0,9

Siikainen 57 90 25 -72,2 -56,3

Säkylä 469 540 432 -20,0 -7,8

Ulvila 1 890 2 075 2 042 -1,6 8,0

Jäsenkunnat yhteensä 16 990 18 735 18 804 0,4 10,7

Muut kunnat 1 925 2 160 1 450 -32,9 -24,7

Kuntalaskutus yhteensä 18 915 20 895 20 254 -3,1 7,1  
 
 
Vuoden 2014 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2013 toteutunutta laskutusta. 
Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista. 
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2.10.3 Yleislääketieteen päivystyspalvelut 

 

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 168 123 181 47,1 7,8

Eurajoki 122 116 141 21,7 15,9

Harjavalta 169 149 189 26,5 11,6

Honkajoki 13 13 12 -7,2 -7,9

Huittinen 32 24 73 198,8 129,8

Jämijärvi 17 17 13 -22,7 -23,0

Kankaanpää 76 71 91 28,5 20,9

Karvia 14 9 14 47,0 -1,9

Kokemäki 159 137 181 32,0 13,7

Köyliö 22 19 26 36,9 20,3

Lavia 70 67 68 1,4 -1,9

Luvia 92 76 92 20,8 0,0

Merikarvia 117 100 125 25,1 6,5

Nakkila 128 117 164 40,4 28,6

Pomarkku 80 73 58 -19,5 -26,9

Pori 3 458 3 345 3 620 8,2 4,7

Rauma 24 22 40 87,2 69,5

Siikainen 22 16 18 12,1 -16,2

Säkylä 21 14 35 140,8 67,6

Ulvila 421 407 428 5,1 1,7

Jäsenkunnat yhteensä 5 223 4 916 5 570 13,3 6,7

Vakuutusyhtiöt 134 207 200 -3,4 49,0

Muut kunnat 167 366 259 -29,2 55,0

Kuntalaskutus yhteensä 5 524 5 489 6 029 9,8 9,1  
 
Vuoden 2014 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2013 toteutunutta laskutusta. 
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2.10.4 Yleislääketieteen päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä 

 

SHP SHP SHP

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 012 2 013 v.2014 2014/2013 2014/2012

Eura 14 374 15 340 14 970 -2,4 4,1

Eurajoki 6 525 7 324 7 351 0,4 12,7

Harjavalta 10 173 10 172 10 471 2,9 2,9

Honkajoki 2 104 2 131 2 182 2,4 3,7

Huittinen 11 192 11 560 11 264 -2,6 0,6

Jämijärvi 2 056 2 112 2 211 4,7 7,5

Kankaanpää 13 948 14 578 14 466 -0,8 3,7

Karvia 2 840 2 765 2 878 4,1 1,3

Kokemäki 10 541 11 199 11 012 -1,7 4,5

Köyliö 2 957 2 983 3 096 3,8 4,7

Lavia 2 354 2 284 2 327 1,9 -1,2

Luvia 3 850 3 712 3 937 6,1 2,3

Merikarvia 4 458 4 031 4 254 5,5 -4,6

Nakkila 7 097 7 766 7 419 -4,5 4,5

Pomarkku 3 151 3 064 3 122 1,9 -0,9

Pori 99 519 97 689 106 455 9,0 7,0

Rauma 31 637 32 000 32 921 2,9 4,1

Siikainen 1 819 1 985 1 897 -4,4 4,3

Säkylä 4 273 3 927 4 223 7,5 -1,2

Ulvila 16 442 16 276 16 496 1,4 0,3

Yhteensä 251 312 252 900 262 954 4,0 4,6

Vakuutusyhtiöt 1 775 2 300 1 900 -17,4 7,1

Muut maksajat 4 588 5 800 4 400 -24,1 -4,1

YHTEENSÄ 257 674 261 000 269 254 3,2 4,5  
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2.11 Peruspääoman korko vuonna 2014 (0,7 %) 

 

osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan 

peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille

Kunta 1.1.2014 v.2014 1.1.2014 v.2014

Eura 6,06 36 865 8,67 4 480

Eurajoki 3,21 19 548 2,17 1 120

Harjavalta 3,99 24 268 2,98 1 539

Honkajoki 0,85 5 154 0,97 499

Huittinen 2,40 14 592 6,84 3 534

Jämijärvi 1,02 6 219 0,69 357

Kankaanpää 4,95 30 153 4,87 2 515

Karvia 1,32 8 026 1,34 692

Kokemäki 4,79 29 183 5,40 2 788

Köyliö 0,84 5 123 1,35 697

Lavia 1,09 6 636 0,98 507

Luvia 1,34 8 145 0,71 366

Merikarvia 1,69 10 305 3,01 1 557

Nakkila 2,93 17 839 4,24 2 189

Pomarkku 1,15 7 012 1,18 610

Pori 35,21 214 343 35,80 18 503

Rauma 18,93 115 251 11,03 5 702

Siikainen 0,93 5 631 0,57 296

Säkylä 1,19 7 257 2,28 1 177

Ulvila 6,11 37 180 4,94 2 552

Yhteensä 100,00 608 730 100,00 51 682

Sosiaalipalvelut         Sairaanhoidon osuus

 
 



 
 

89 

 

2.12 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin v 2014 

 
 

osuus% Perintä osuus% Perintä

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

Kunta 1.1.2014 v.2014 1.1.2014 v.2014

Eura 6,06 0 8,67 16 731

Eurajoki 3,21 0 2,17 4 184

Harjavalta 3,99 0 2,98 5 749

Honkajoki 0,85 0 0,97 1 863

Huittinen 2,40 0 6,84 13 196

Jämijärvi 1,02 0 0,69 1 334

Kankaanpää 4,95 0 4,87 9 391

Karvia 1,32 0 1,34 2 584

Kokemäki 4,79 0 5,40 10 413

Köyliö 0,84 0 1,35 2 602

Lavia 1,09 0 0,98 1 894

Luvia 1,34 0 0,71 1 368

Merikarvia 1,69 0 3,01 5 815

Nakkila 2,93 0 4,24 8 175

Pomarkku 1,15 0 1,18 2 277

Pori 35,21 0 35,80 69 099

Rauma 18,93 0 11,03 21 293

Siikainen 0,93 0 0,57 1 107

Säkylä 1,19 0 2,28 4 395

Ulvila 6,11 0 4,94 9 529

Yhteensä 100,00 0 100,00 193 000

SosiaalipalvelutSairaanhoidon osuus
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Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 2015 – 2018 
 
 

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä

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

Kunta 1.1.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018

Eura 6,06 116 396 138 198 181 196 226 616

Eurajoki 3,21 61 722 73 282 96 083 120 168

Harjavalta 3,99 76 624 90 976 119 282 149 182

Honkajoki 0,85 16 272 19 320 25 331 31 680

Huittinen 2,40 46 073 54 703 71 722 89 701

Jämijärvi 1,02 19 636 23 314 30 567 38 230

Kankaanpää 4,95 95 204 113 036 148 205 185 355

Karvia 1,32 25 342 30 089 39 451 49 340

Kokemäki 4,79 92 141 109 400 143 437 179 393

Köyliö 0,84 16 176 19 206 25 182 31 494

Lavia 1,09 20 951 24 875 32 615 40 790

Luvia 1,34 25 718 30 536 40 036 50 072

Merikarvia 1,69 32 538 38 633 50 653 63 350

Nakkila 2,93 56 325 66 875 87 681 109 660

Pomarkku 1,15 22 138 26 285 34 463 43 102

Pori 35,21 676 767 803 529 1 053 531 1 317 618

Rauma 18,93 363 893 432 052 566 477 708 475

Siikainen 0,93 17 779 21 109 27 677 34 615

Säkylä 1,19 22 912 27 204 35 668 44 609

Ulvila 6,11 117 391 139 379 182 744 228 552

Yhteensä 100,00 1 922 000 2 282 000 2 992 000 3 742 000

Sairaanhoidon lainojen lyhennykset on arvioitu 10 vuoden lyhennysohjelman mukaan.

Sairaanhoidon osuus
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osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä

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

Kunta 1.1.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018

Eura 8,67 4 595 4 595 4 595 260

Eurajoki 2,17 1 149 1 149 1 149 65

Harjavalta 2,98 1 579 1 579 1 579 89

Honkajoki 0,97 512 512 512 29

Huittinen 6,84 3 624 3 624 3 624 205

Jämijärvi 0,69 366 366 366 21

Kankaanpää 4,87 2 579 2 579 2 579 146

Karvia 1,34 710 710 710 40

Kokemäki 5,40 2 859 2 859 2 859 162

Köyliö 1,35 715 715 715 40

Lavia 0,98 520 520 520 29

Luvia 0,71 376 376 376 21

Merikarvia 3,01 1 597 1 597 1 597 90

Nakkila 4,24 2 245 2 245 2 245 127

Pomarkku 1,18 625 625 625 35

Pori 35,80 18 975 18 975 18 975 1 074

Rauma 11,03 5 847 5 847 5 847 331

Siikainen 0,57 304 304 304 17

Säkylä 2,28 1 207 1 207 1 207 68

Ulvila 4,94 2 617 2 617 2 617 148

Yhteensä 100,00 53 000 53 000 53 000 3 000

Sosiaalipalvelujen lainojen lyhennykset voimassa olevien lyhennysohjelmien mukaan.

Sosiaalipalvelut

 
 
 
 

2.13 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 19.9.2013. Lausunto on liitteenä 
nro 6. 
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LIITE NRO 1 
 
Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag talousarvio 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 
2014 - 2016 

 
Toimintasuunnitelma 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagiin kuulu-
vat lääkehuolto, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, laboratorio, kliininen neurofysio-
logia, kuvantaminen, patologia ja infektioyksikkö. 
 
Lääkehuolto toimittaa lääkkeitä ja tuottaa palveluja sairaanhoitopiirin lisäksi lähes kaikille 
Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille, Suomen puolustusvoi-
mille ja muille ulkoisille asiakkaille. Lääkehuollon palveluja tuotetaan Satakunnan keskus-
sairaalan sairaala-apteekista ja neljästä lääkekeskuksesta.  
 
Lääkehuolto toteuttaa lääkehankinnat yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kans-
sa. Vuoden 2014 alusta käyttöön tulee uusi lääkevalikoima kahdeksi vuodeksi. Automaat-
tista lääkeannosjakelua kehitetään edelleen. Hyvin vastaanotettu osastofarmasia jatkuu 
keskussairaalassa vuoden 2014 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 2014. Uuden gammakameran hankintaa 
suunnitellaan vuoden 2014 aikana.   
 
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 2014. Vuonna 2014 aikana uusien teknologioiden 
käyttöönoton myötä näytteiden vastausajat nopeutuvat ja tietyt tutkimuskohtaiset näyte-
määrät vähenevät. Nettiajanvarauksen käyttö vakiintuu kaikkiin laboratorion näytteenotto-
pisteissä. Tavoitteena on edelleen lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta sekä parantaa poti-
laiden palvelukokemusta sujuvamman näytteenoton muodossa.  
 
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 2014. 
 
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. Radiologitilanne on oleellisesti parantunut ja tulospalkkausta jatketaan vuonna 2014. 
Uuden magneettilaitteen käyttöönoton myötä omaa sisäistä palvelutuotantoa kasvatetaan, 
mutta riittävän palvelutason turvaamiseksi MRI-tutkimusten ja lausuntopalvelujen ostoa ul-
kopuolelta jatketaan. Radiologien rekrytointitoimenpiteitä jatketaan koko ajan ja alueellista 
yhteistyötä kehitetään edelleen.  
 
Patologian yksikön tehtävä on histologisten ja sytologisten mikroskooppinäytteiden valmis-
tus ja taudinmäärityksen tekeminen näiden näytteiden perusteella. Patologian alueellisen 
työn laajenemismahdollisuuksia suunnitellaan vuodelle 2014. Patologian vastuualueella ei 
ole muita mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2014. 
 
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. Infektiolääkärin rekrytointiin kohdistetaan erityistä 
huomiota. 
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Palveluiden laatutakuu ja asiakastyytyväisyys 
 
 

Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat 

1. Kuvantamispalvelut 
järjestetään ja tuote-
taan huomioiden 
potilaiden ja kliinisten 
yksiköiden tarpeet 

Poliklinikan päi-
vystyspotilaat  
 
 
Ajanvarauspotilaat  
 

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

1 - 4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 
31.12.2014 
 

2. Alueellinen palvelu-
tuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaan-
hoitopiirin alueella on alueel-
listettu liikelaitokselle 
31.12.2014 mennessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaan-
hoitopiirin alueella on alueel-
listettu liikelaitokselle 
31.12.2014 mennessä 
 

Apteekkitoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellis-
tettu liikelaitokselle 
31.12.2014 mennessä 
 

31.12.2014 

 

 
Henkilöstön aikaansaannoskyky 
 
 

Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat 

Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään 
työn vaativuutta vastaa-
vaksi 
 

Kehityskeskustelut käydään ≥ 60 %:sti 
(vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut 
henkilöstö) 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen 
toteutumista seurataan toteutuneina 
koulutuspäivinä 

1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 1.1. - 
31.12.2014 
 
1.1. - 31.12.2014 
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Talousarvio 2014 ulkoisten erien osalta ja taloudelliset tavoitteet 
 
Tuloslaskelma  
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Liikevaihto 54 781 522 57 112 569 58 665 097 2,7

  -josta myynnit sairaanhoitopiirille 36 834 898 36 198 457 38 725 886 7,0

Liiketoiminnan muut tuotot 138 713 34 400 31 100 -9,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 183 579 -21 947 100 -22 836 500 4,1

Palvelujen ostot -14 061 107 -14 571 542 -14 983 797 2,8

  -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -6 841 856 -7 698 630 -7 814 886 1,5

Palkat ja palkkiot -13 479 885 -14 005 200 -14 495 100 3,5

Henkilösivukulut -3 901 107 -4 075 700 -4 280 400 5,0

Poistot -973 905 -878 800 -880 700 0,2

Liiketoiminnan muut kulut -932 988 -1 286 900 -1 438 000 11,7

Liikeylijäämä 387 664 381 727 -218 300 -157,2

Rahoitustuotot 0 0 0

Rahoituskulut -281 950 -281 727 -281 700 0,0

Tilikauden ylijäämä 105 714 100 000 -500 000 -600,0  
 
 
Suoritemäärätavoitteet 
 

2012 TOTEUMA 2013 BUDJETTI 2014 BUDJETTI

KLF 33 044 33 000 34 000

LABORATORIO 2 651 120 2 603 200 2 591 200

KEMIA 2 516 092 2 480 000 2 470 000

MIKROBIOLOGIA 135 028 123 200 121 200

KNF 3 375 3 400 3 300

KUVANTAMINEN 137 495 150 000 155 000

PATOLOGIA 23 968 25 000 24 000  
 
 
Taloudelliset tavoitteet 2014 
 
 

Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat 

Liikelaitoksen toiminta on 
laadukasta, tuottavaa ja 
kannattavaa 

Liikelaitoksen tilikauden tulos on ≤ -0,5 M€  (* 
 
Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen 
sijoittamalle peruspääomalle 5 %:n mukaisen 
koron. 

 31.12.2014 
 
 
31.12.2014 
 

 
(*Muutettu talousarvion  laadintaohjeesta poikkeavaksi Yyterin seminaarissa 31.5.2013. 
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Merkittävimmät muutokset talousarvioon 2013 verrattuna ulkoisten toimintakulujen tasolla 
 

 
VAIKUTUS

Palkat 500 000 €

Parempi radiologitilanne, palkkamenot kasvussa 360 000 €

Olemassaolevan apulaisosastonhoitajan viran täyttäminen (KKUV) 40 000 €

Palkankorotusvaraus 100 000 €

Henkilösivukulut 200 000 €

Aineet, tarvikkeet, tavarat 850 000 €

Apteekkivalmisteiden ostot kasvussa 850 000 €

Palveluiden ostot 110 000 €

Medbit kulut kasvussa (työasemat + projektit) 310 000 €

Ostopalvelututkimusten määrä vähenee oman tuotannon kasvun myötä -200 000 €

Muut toimintakulut 200 000 €

Koneiden ja laitteiden vuokrat (MRI-laite) 200 000 €

Yhteensä 1 860 000 €  
 

 
 
SataDiagin vuoden 2014 talousarvio ei sisällä Huittisten kaupungin, Euran kunnan ja Säky-
lä-Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän kuvantamisyksiköiden liikkeenluovutuksien ai-
heuttamia tuotto- ja kustannusvaikutuksia. Talousarvion 2014 laadinnan aikana liikkeen-
luovutukset eivät olleet vielä varmistuneet. 
 

Rahoitusosa 
 

 
 

Rahoitusosa TP 2012 TA 2013 TA 2014

1 000 e

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä 388 382 -218

Poistot ja arvonalentumiset 974 879 881

Rahoitustuotot ja -kulut -282 -282 -282

Investointien rahavirta

   Investointimenot -443 -1 000 -1 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 637 -21 -619

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset -838

-838 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen -201 -21 -619  
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Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin hankintasuunnitelma  
vuosille 2014 – 2016 
 

Vuosi 2014 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Suunnitelmassa on korvata vuonna 2003 hankittu gammakameralaitteisto uudella Spect-TT 
laitteella, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualue Satakunnan keskussai-
raala. 
 
Suunnitelmassa on uusia vanha mammografialaitteisto, kuvantamisen vastuualue Sata-
kunnan keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuu-alue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
Vuosi 2015 
 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,34 M€ mutta vähemmän kuin 4,2 M€ 
 
Suunnitelmassa on korvata vanha 1998 hankittu angiografialaite, kuvantamisen vastuualue 
Satakunnan keskussairaala. Tällä turvataan kuvantamistutkimusten saatavuus myös jat-
kossa. 
 
Suunnitelmassa on päivittää vanhan TT-laitteen toiminnallisuus ajan-mukaiseksi, kuvanta-
misen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuu-alue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
Vuosi 2016 
 
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 vastuu-alue Satakunnan keskussairaala. 
 
Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2014 
2,743 M€, vuonna 2015 2,696 M€ ja vuonna 2016 1,590 M€. 
 
Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa osittain investoimalla taseeseen ja osittain lea-
singrahoituksella. 
 
Pori 15.10.2013 
Joni Palmgrén  
liikelaitoksen johtaja 
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LIITE NRO 2 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri tuloslaskelma (sisältää liikelaitoksen) 
 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2012 2013 2014 %

Tuotot

Myyntituotot 284 870 951 290 706 000 298 209 801 2,6

Maksutuotot 10 782 217 10 913 900 10 965 600 0,5

Tuet ja avustukset 2 731 955 2 881 800 2 385 500 -17,2

Muut toimintatuotot 4 144 032 3 936 400 3 782 600 -3,9

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 302 529 155 308 438 100 315 343 501 2,2

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 147 648 164 154 012 247 153 593 533 -0,3

  josta myynnit liikelaitokselle 6 841 855 7 698 630 7 814 887 1,5

  josta myynnit logistiikkayksikölle 8 281 090 9 387 342 9 618 498 2,5

  josta myynnit hankintayksikölle 0 272 311 381 236 40,0

Toimintatuotot yhteensä 450 177 319 462 450 347 468 937 034 1,4

Kulut

Palkat 132 814 667 135 869 000 138 269 000 1,8

Henkilösivukulut 36 802 268 38 018 900 39 255 600 3,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 925 800 56 657 900 57 076 600 0,7

Palvelujen ostot 64 462 596 63 053 700 67 261 800 6,7

Tuet ja avustukset 283 266 257 100 221 600 -13,8

Muut kulut 6 689 552 8 137 900 8 427 700 3,6

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 293 978 149 301 994 500 310 512 300 2,8

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 147 648 164 154 012 247 153 593 534 -0,3

  josta ostot liikelaitokselta 36 837 867 36 198 456 38 725 887 7,0

  josta myynnit logistiikkayksikölle 6 814 248 7 735 137 7 789 235 0,7

  josta myynnit hankintayksikölle 8 766 782 10 262 873 9 678 999 -5,7

Toimintakulut yhteensä 441 626 313 456 006 747 464 105 834 1,8

                               Toimintakate 8 551 006 6 443 600 4 831 200 -25,0

Rahoitustuotot ja -kulut -937 862 -1 105 800 -495 400 -55,2

Rahoitustuotot 241 553 250 000 301 649 20,7

Rahoituskulut -1 179 415 -1 355 800 -797 049 -41,2

                               Vuosikate 7 613 144 5 337 800 4 335 800 -18,8

Suunnitelman mukaiset poistot -7 649 023 -7 637 800 -7 175 800 -6,0

                               Tilikauden tulos -35 879 -2 300 000 -2 840 000  
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LIITE NRO 3 
 
YHTEENVETO KUMPPANUUSNEUVOTTELUISTA 2013 
 

KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT 

 

Eura 
PTL  
14.5.2013, § 51 
 

Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman 
juurruttamista alueellisena, keskittyen erityisesti 
lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.  Shp:stä 
osallistuu tarvittaessa projektipäällikkö Alpo Kom-
minaho, vastuuhenkilönä Euran kunnasta perus-
turvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki ja johtava 
lääkäri Terhi Holmström.   
 
Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiut-
tamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Kootaan yhteen ja 
hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia 
ikäihmisten hoito- ja palveluketjujen kehittämises-
sä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjestämisessä 
huomioidaan myös paikallinen hyvä valmius ottaa 
potilaita vastaan varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
projektipäällikkö Tuula Cornu (kokoonkutsuja) ja 
Euran kunnan osalta sosiaalipalvelupäällikkö Kat-
riina Uusitalo-Perkola. 
 
Selvitetään Euran terveyskeskuksen kuvantamis-
toiminnan järjestämistä SataDiagin toimintana. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana toimii johtava 
lääkäri Terhi Holmström ja SataDiagin puolelta lii-
kelaitoksen johtajan määräämä henkilö.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2012. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  Kunnan osalta 
yhteyshenkilönä toimii johtava lääkäri Terhi Holm-
ström.  

Perusturvajohtaja Sanna-
Tuulia Lehtomäki tiedusteli, 
miten geriatrin ja muisti-
poliklinikan konsultaatio 
hoidetaan jatkossa. Sai-
raanhoitopiirin osalta johta-
jaylilääkäri Olli Wanne ja 
konservatiivisen toimialueen 
johtaja Jouko Remes kutsu-
vat kuntatoimijoita koolle 
asian tiimoilta. 
 
 

Eurajoki  
KH 9.4.2013,  
§ 131 

Mielenterveys- ja päihdetyön prosessien avaami-
sen jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaa tarkistetaan ja siihen 
lisätään erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. 
Vastuuhenkilöt: sosiaalijohtaja Pirkko Mäkinen (ko-
koonkutsuja), johtava ylilääkäri Mika Kallio, aikuis-
psykiatrian ylilääkäri (avohoito) ja projektipäällikkö 
Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti 
tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin, tavoit-
teena molemminpuolinen kustannussäästö. Vas-
tuuhenkilönä sairaanhoitopiirin puolelta liikelaitok-
sen johtaja Joni Palmgren ja Keski-Satakunnan 

Todettiin, että sairaanhoito-
piirin sosiaalipalveluiden 
toimialueen ja Keski-
Satakunnan kuntien neuvot-
teluissa toukokuussa 2013 
pyritään sopimaan kuntou-
tusohjaajan palvelujen siir-
tymisestä sairaanhoitopiiril-
tä kuntien omaksi tuotan-
noksi. 
 
Eurajoen kunnanjohtaja 
Harri Hiitiö totesi, että niiden 
eurajokisten akuuttipotilai-
den, jotka tuodaan hoitoon 
Poriin, röntgenkuvat on 
otettava myös Porissa. Nyt 
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terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäjohtaja Ju-
hani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -
hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- ja palve-
luketjujen kehittämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus, tavoitteena sujuva tiedonkulku.  
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamalli 
(IMS-toimintajärjestelmään), jossa kiinnitetään 
huomiota ikäihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin sekä turvalliseen asuin-
ympäristöön. Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin 
osalta toimii projektipäällikkö Tuula Cornu ja Eura-
joen kunnan osalta vanhustyönjohtaja Marjo Hami-
las 
 
Valmistellaan vuoden 2013 aikana kustannustieto-
jen tarkennusta siten, että käytössä on asiakaskoh-
tainen tieto vuoden aikana Shp:n kohdennetuista 
kustannuksista. Sairaanhoitopiirin osalta vastuu-
henkilönä toimii talousjohtaja Tero Mäkiranta.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2012. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kuntayhtymän 
osalta yhteyshenkilönä toimii johtava ylilääkäri Mika 
Kallio. 

potilaat kuljetetaan ensin 
turhaan Rauman kuvanta-
misyksikköön ja vasta sieltä 
Poriin. SataDiagin johtaja 
totesi, että liikelaitos tarkis-
taa käytännöt tältä osin. 

Harjavalta 
KH 2.4.2013,  
§ 117 

Harjavallan osalta esiin on noussut päihde- ja mie-
lenterveysasukkaiden asumispalvelujen kilpailutus 
joko kuntayhtymän tasolla tai maakunnan tasolla. 
Toisena mahdollisuutena oman yksikön perustami-
nen. 
 
Mielenterveys- ja päihdetyön prosessien avaami-
sen jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaa tarkistetaan ja siihen 
lisätään erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. 
Vastuuhenkilöt: vt. perusturvajohtaja Juha Sand-
berg (kokoonkutsuja), johtava ylilääkäri Mika Kallio, 
aikuispsykiatrian ylilääkäri (avohoito) ja projekti-
päällikkö Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään mm. laboratorio- ja kuvan-
tamistoiminnassa tavoitteena nykyistä kustannus-
tehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa. 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti 
tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin, tavoit-
teena molemminpuolinen kustannussäästö.  Vas-
tuuhenkilönä sairaanhoitopiirin puolelta liikelaitok-
sen Joni Palmgrén ja Keski-Satakunnan tervey-
denhuollon kuntayhtymän yhtymäjohtaja Juhani 
Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -
hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- ja palve-

Todettiin, että sairaanhoito-
piirin sosiaalipalveluiden 
toimialueen ja Keski-
Satakunnan kuntien neuvot-
teluissa toukokuussa 2013 
pyritään sopimaan kuntou-
tusohjaajan palvelujen siir-
tymisestä sairaanhoitopiiril-
tä kuntien omaksi tuotan-
noksi. 
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luketjujen kehittämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
projektipäällikkö Hanna Nyfors ja Harjavallan kau-
pungin osalta vt. perusturvajohtaja Juha Sandberg.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2012. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kuntayhtymän 
osalta yhteyshenkilönä toimii johtava ylilääkäri Mika 
Kallio. 

Honkajoki 
KH 27.3.2013, § 
71 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Huittinen 
PTL 10.4.2013, 
§ 72 

ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäy-
täntöjen kehittämiseksi jatketaan. Kootaan yhteen 
ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia 
ikäihmisten hoito- ja palveluketjujen kehittämises-
sä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjestämisessä 
huomioidaan myös paikallinen hyvä valmius ottaa 
potilaita vastaan varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
hankejohtaja Tuula Cornu (kokoonkutsuja) yhdessä 
kirurgian, sisätautien ja neurologian ja keuhkosai-
rauksien ylilääkäreiden kanssa. Huittisten osalta 
yhdyshenkilöt ovat ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila 
ja kotiutushoitaja Pirkko Mäkinen. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2013. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kunnan osalta 
yhteyshenkilönä toimii ylilääkäri Linnea Kenni-
Jussila.  
 
Selvitetään vuoden 2013 aikana työterveyshuollon 
tuottamien tutkimustulosten saattaminen muiden 
toimijoiden käyttöön. Yhteyshenkilönä sairaanhoi-
topiirin puolelta toimivat liikelaitoksen johtaja Joni 
Palmgren ja tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist. 
Kunnan osalta yhteyshenkilönä toimii atk-päällikkö 
Päivi Uusitalo. 

Sovittiin, että sairaanhoito-
piirin ensihoidon ja päivys-
tyksen toimialueen johtaja 
Eija Vaula ottaa yhteyttä 
Huittisten kaupungin perus-
turvajohtaja Kristiina Piira-
laan ja neuvottelee päivys-
tyspalveluiden järjestämi-
sestä. 
 
Perusturvalautakunnan pu-
heenjohtaja Jouni Isotalo 
toivoi, että Huittisten osalta 
liikkeenluovutuksen osalta 
neuvotteluissa voidaan ede-
tä suunniteltua nopeammin. 
Ylilääkäri Markku Kumlan-
der totesi, että Säkyläkin voi 
edetä liikkeenluovutuksessa 
nopeammassa aikataulus-
sa. Liikelaitoksen johtaja 
Joni Palmgrén totesi, että 
nopeammasta aikataulusta 
voidaan sopia.  
 
Sovittiin, että liikelaitoksen 
johtaja Joni Palmgrén kut-
suu kuntien edustajat koolle 
pikaisessa aikataulussa. 

Jämijärvi  
KH 25.3.2013, § 
99 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Kankaanpää 
KH 6.5.2013,  
§ 170 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman jalkauttami-
nen käytäntöön, vastuuhenkilönä PoSasta aikuis-
sosiaalityönpäällikkö Anna Isoviita ja aikuistervey-
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denhuollon päällikkö Mirja Koivisto ja sairaanhoito-
piiristä toistaiseksi hankejohtaja Alpo Komminaho. 
 
Kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen siirtämi-
nen PoSan toiminnaksi vuoden 2014 alusta lähtien.  
 
Jatketaan psykiatrisen potilaan (verkoston) hoitopo-
lun valmistelua. Vastuuhenkilö PoSasta mielenter-
veyshoitaja Terttu Männistö ja sairaanhoitopiiristä 
Kankaanpään mielenterveystoimiston ylilääkäri 
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu (koollekutsuja). 
 
Valmistellaan Kankaanpään psykiatrisen kuntou-
tusyksikön siirtämistä sairaanhoitopiiriltä PoSan 
toiminnaksi. Vastuuhenkilö sairaanhoitopiiristä toi-
mialuejohtaja (kokoonkutsuja) ja PoSan puolelta 
aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta. 
 
Jatketaan Toimintakykyisenä ikääntyminen-
hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäytäntöjen 
kehittämiseksi. Kootaan yhteen ja hyödynnetään 
KASTE -hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- 
ja palveluketjujen kehittämisessä. Erityisenä paino-
pisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus.  
Jatkohoidon järjestämisessä huomioidaan myös 
paikallinen hyvä valmius ottaa potilaita vastaan 
varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
hankejohtaja Tuula Cornu (kokoonkutsuja) ja Po-
San osalta senioripalvelupäällikkö Anne Tarhasaa-
ri. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2013. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kuntayhtymän 
osalta yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Esa 
Hakala.  
 
Toimintakykyisenä ikääntyminen-hankkeessa aloi-
tettua työtä jatketaan kotiutusfysioterapiahankkee-
na.  Kotiutusfysioterapeutti aloittaa työn asiakkaan 
kanssa akuuttihoidossa ja työ jatkuu asiakkaan 
kotiin yhteistyössä kotihoidon kanssa. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
projektipäällikkö Tuula Cornu ja PoSan osalta se-
nioripalvelupäällikkö Anne Tarhasaari. 

Karvia 
KH 15.4.2013, § 
104 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Kokemäki 
PTL 3.4.2013,  
§ 65 

Mielenterveys- ja päihdetyön prosessien avaamista 
jatketaan eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja mielen-
terveyssuunnitelmaa tarkistetaan ja siihen lisätään 
erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. Vastuu-
henkilöt: perusturvajohtaja Eija Kuokka (kokoon-

Todettiin, että sairaanhoito-
piirin sosiaalipalveluiden 
toimialueen ja Keski-
Satakunnan kuntien neuvot-
teluissa toukokuussa 2013 
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kutsuja), johtava ylilääkäri Mika Kallio, aikuispsy-
kiatrian ylilääkäri (avohoito) ja projektipäällikkö Alpo 
Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa. 
 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti 
tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin, tavoit-
teena molemminpuolinen kustannussäästö.  Vas-
tuuhenkilönä sairaanhoitopiirin puolelta liikelaitok-
sen johtaja Joni Palmgrén ja Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäjohtaja Ju-
hani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -
hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- ja palve-
luketjujen kehittämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  
 
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta on pro-
jektipäällikkö Tuula Cornu ja Kokemäen kaupungin 
osalta perusturvajohtaja Eija Kuokka.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2012. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kuntayhtymän 
osalta yhteyshenkilönä toimii johtava ylilääkäri Mika 
Kallio. 

pyritään sopimaan kuntou-
tusohjaajan palvelujen siir-
tymisestä sairaanhoitopiiril-
tä kuntien omaksi tuotan-
noksi. 

Köyliö 
KH 25.3.2013, § 
103 

Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman 
juurruttamista alueellisena, keskittyen erityisesti 
lasten ja nuorten mielen-terveystyöhön.  SHP:stä 
osallistuu tarvittaessa toistaiseksi hankejohtaja 
Alpo Komminaho, vastuuhenkilönä terveyskes-
kuskuntayhtymästä psykologi Pia Kukkonen.    
 
Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiut-
tamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Kootaan yhteen ja 
hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia 
ikäihmisten hoito- ja palveluketjujen kehittämises-
sä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjestämisessä 
huomioidaan myös paikallinen hyvä valmius ottaa 
potilaita vastaan varhaisessa vaiheessa. 
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
hankejohtaja Tuula Cornu (kokoonkutsuja) ja Köyli-
ön kunnan osalta avopalveluohjaaja. 
 

Perusturvalautakunnan pu-
heenjohtaja Jouni Isotalo 
toivoi, että Huittisten osalta 
liikkeenluovutuksen osalta 
neuvotteluissa voidaan ede-
tä suunniteltua nopeammin. 
Ylilääkäri Markku Kumlan-
der totesi, että Säkyläkin voi 
edetä liikkeenluovutuksessa 
nopeammassa aikataulus-
sa. Liikelaitoksen johtaja 
Joni Palmgrén totesi, että 
nopeammasta aikataulusta 
voidaan sopia.  
 
Sovittiin, että liikelaitoksen 
johtaja Joni Palmgrén kut-
suu kuntien edustajat koolle 
pikaisessa aikataulussa. 
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Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2013. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kunnan osalta 
yhteyshenkilönä toimii  perusturvajohtaja Ritva Vai-
nio. 

Lavia 
 

Päätös peruspalveluiden tuottajaorganisaatiosta 
Lavian kunnassa vastuuhenkilönä kunnanjohtaja 
Pekka Heinonen. 

Kts. Pori/ Porin yta-alue 

Luvia 
KH 25.3.2013, § 
114 

Mielenterveys- ja päihdetyön prosessien avaami-
sen jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaa tarkistetaan ja siihen 
lisätään erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. 
Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Anita Paavola 
(kokoonkutsuja), johtava ylilääkäri Mika Kallio, ai-
kuispsykiatrian ylilääkäri (avohoito) ja projektipääl-
likkö Alpo Komminaho. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa. 
 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti 
tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin, tavoit-
teena molemminpuolinen kustannussäästö.  Vas-
tuuhenkilönä sairaanhoitopiirin puolelta liikelaitok-
sen johtaja Joni Palmgrén ja Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäjohtaja Ju-
hani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -
hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- ja palve-
luketjujen kehittämisessä. Erityisenä painopisteenä 
on akuuttihoidon kehittäminen ja suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  
 
Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
kotona asumisen tukemiseksi luodaan toimintamal-
li, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin osalta toimii 
projektipäällikkö Hanna Nyfors ja Luvian kunnan 
osalta perusturvajohtaja Anita Paavola.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila- hankkeen raportin pohjalta vuonna 2012. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kuntayhtymän 
osalta yhteyshenkilönä toimii johtava ylilääkäri Mika 
Kallio. 

Todettiin, että sairaanhoito-
piirin sosiaalipalveluiden 
toimialueen ja Keski-
Satakunnan kuntien neuvot-
teluissa toukokuussa 2013 
pyritään sopimaan kuntou-
tusohjaajan palvelujen siir-
tymisestä sairaanhoitopiiril-
tä kuntien omaksi tuotan-
noksi. 

Merikarvia 
KH 23.9.2013, § 
309 

Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 

Nakkila 
KH 29.4.2013, § 
167 

Mielenterveys- ja päihdetyön prosessien avaami-
sen jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmaa tarkistetaan ja siihen 
lisätään erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet. 
Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Sanna Rauta-
lammi (kokoonkutsuja), johtava ylilääkäri Mika Kal-

Todettiin, että sairaanhoito-
piirin sosiaalipalveluiden 
toimialueen ja Keski-
Satakunnan kuntien neuvot-
teluissa toukokuussa 2013 
pyritään sopimaan kuntou-
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lio ja aikuispsykiatrian ylilääkäri (avohoito). 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa. 
 
Toimintamallien muutokset perustuvat yhteisesti 
tehtyihin kustannus-/tehokkuusselvityksiin, tavoit-
teena palvelujärjestelmätason kustannussäästö.  
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiiristä liikelaitoksen 
johtaja Joni Palmgrén ja Keski-Satakunnan tervey-
denhuollon kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Kootaan yhteen ja hyödynnetään KASTE -
hankkeen kokemuksia ikäihmisten hoito- ja palve-
luketjujen kehittämisessä. Terveyden edistämisen, 
sairauksien ehkäisyn ja kotona asumisen tukemi-
seksi luodaan toimintamalli, jossa kiinnitetään 
huomiota ikäihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin. Vastuuhenkilönä Nakki-
lan kunnan osalta perusturvajohtaja Sanna Rauta-
lammi.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2012. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kuntayhtymän 
osalta yhteyshenkilönä toimii johtava ylilääkäri Mika 
Kallio. 

tusohjaajan palvelujen siir-
tymisestä sairaanhoitopiiril-
tä kuntien omaksi tuotan-
noksi. 

Pomarkku 
KH 20.5.2013, § 
136 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kunnanjohtaja Eero Matts-
son tiedusteli, onko po-
markkulaisten mahdollista 
käyttää SataDiagin kuvan-
tamispalveluja esimerkiksi 
Noormarkussa. Todettiin, 
että jos Pomarkku tätä Po-
Salta toivoo, PoSa neuvot-
telee SataDiagin kanssa 
asiaa koskevan sopimuk-
sen. PoSa on aloitteentekijä 
SataDiagin suuntaan. 

Pori 
 

Hoitoketjujen toimivuus edellyttää yhteisestä val-
mistelua ja varmistamista. Erityisesti väärällä pai-
kalla jonottavien potilaiden problematiikka tulee 
ratkaista yhteisesti.  Vastuuhenkilöinä ovat sai-
raanhoitopiirin osalta toimialuejohtajat. Porin YTA-
alueen osalta vastuuhenkilö on johtava lääkäri An-
na-Liisa Koivisto. 
 
Talouden osalta vuodesta 2011 jäi paljon yhdessä 
pohdittavaa ja parannettavaa. Taloushallinnon pro-
sessit tulee uudistaa niin, että kunnilla on toiminta-
vuoden aikana mahdollisuus arvioida talouden to-
teutuminen. Laskutukseen ja laskujen selkeyteen 
tulee paneutua. 
 
Kustannuksista tulee olla eriteltyä tietoa toiminnoit-
tain ja kuntakohtaisesti eriteltynä. Jaottelua tarvi-
taan ainakin seuraavien toiminta kokonaisuuksien 

Apulaiskaupunginjohtaja 
Aulis Laaksonen kertoi, että 
pohjana tarpeelle on Porin 
kaupungin tilintarkastajien 
huomio siitä, että erikoissai-
raanhoidon käyttötiedot 
eivät palvele peruskunnan 
toiminnan ohjausta. Valmis-
telu raportoinnin kehittämi-
seksi on käynnissä. Siitä 
vastaavat Porin perusturvan 
talouspäällikkö Ilkka Manni-
nen ja sairaanhoitopiirin 
talousjohtaja Tero Mäkiran-
ta. Pori toivoo, tahto-osaan 
kirjataan työn jatkuvan. 
 
Apulaiskaupunginjohtaja 
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osalta: erikoissairaanhoito (oma ja Erva), sosiaali-
palvelut, apteekki, välinehuolto, laboratorio, apuvä-
linehuolto, päivystys, logistiikka, kuvantaminen, 
kehittämistyö ja hankkeet sekä perusterveyden-
huollon yksikkö. 
 
Vastuuhenkilöinä em. talousasioissa toimivat sai-
raanhoitopiirin osalta talousjohtaja Tero Mäkiranta 
ja Porin YTA-alueen osalta talouspäällikkö Ilkka 
Manninen. Vastuuhenkilöiden kokoama valmistelu-
ryhmän tehtävänä on miettiä talouden järjestelmää 
ja laskutusta. Sama ryhmä miettii myös tiedon erit-
telyä. 
 
Selvitetään seudullisen henkilöstöhankinnan/ hal-
linnan järjestelyjä. Sairaanhoitopiirin osalta yh-
dyshenkilönä toimii vs. henkilöstöjohtaja Kaisa 
Kausto-Uski. Kokoonkutsujana ja aloitteen tekijänä 
toimii Porin YTA-alue, jonka yhteyshenkilönä toimii 
apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen.  
 
Selvitetään kehitysvammaisten maakunnallinen 
yhdenmukaisin perustein järjestetty palvelumalli. 
Sairaanhoitopiirin osalta yhdyshenkilönä toimii so-
siaalipalvelujen johtaja Merja Paavola ja Porin 
YTA-alueen osalta palvelujohtaja Mari Levonen. 
Kokoonkutsujana toimii sairaanhoitopiiri. 

Aulis Laaksonen kertoi, että 
Pori on nyt mukana Kunta-
Rekry -järjestelmässä. Pori 
selvittää, siirtyykö kaupunki 
Kuntapron SeutuRekry -
järjestelmän käyttöön, ja 
toivoo sairaanhoitopiiriltä 
yhteistyötä. Todettiin, että 
henkilöstörekrytoinnin suh-
teen on järkevää tehdä yh-
teistyötä. Sovittiin, että sai-
raanhoitopiirin vs. henkilös-
töjohtaja Kaisa Kausto-Uski 
osallistuu Porin kaupungin 
kanssa asian selvittelyyn. 
 
Todettiin, että ensihoitoyk-
siköiden kuormittavuudessa 
on eroa. Esimerkiksi Meri-
Porin yksiköllä on ollut toi-
meksiantoja oletettua vä-
hemmän ja Ulvilan yksiköllä 
enemmän.  Sairaanhoitopii-
rin tehtävänä on tehdä tar-
kistukset palvelutasopää-
tökseen. Todettiin, että kun-
tia kuullaan palvelutasopää-
töstä tehtäessä. Lavia ei ole 
tyytyväinen nykyiseen tilan-
teeseen, sillä odotusajat 
ovat olleet pitkiä. Sairaan-
hoitopiiri selvittää Lavian 
tilannetta. 

Rauma 
 

Selvitetään Rauman aluesairaalassa sairaanhoito-
piirin toimintana toimivan dialyysitoiminnan mahdol-
lisen siirtämisen edut ja haitat elokuun 2013 lop-
puun mennessä. Sairaanhoitopiirin puolelta yh-
teyshenkilönä toimii konservatiivisen toimialueen 
sisätautien ylilääkäri Jukka Korpela. Rauman kau-
pungin yhteyshenkilönä toimii sosiaali- ja terveys-
johtaja. Kokoonkutsujana toimii sairaanhoitopiiri.      
 
Selvitetään autististen kehitysvammaisten asu-
misyksikön toteuttamista Raumalle. Sairaanhoito-
piirin yhteyshenkilönä toimii sosiaalipalvelujen joh-
taja Merja Paavola ja Rauman kaupungin yhteys-
henkilönä sosiaali- ja terveysjohtaja.  Kokoon-
kutsujana toimii sairaanhoitopiiri.      
   
Toteutetaan neuvottelut Rauman aluesairaalan 
kiinteistön kehittämisestä ja omistajuudesta sekä 
Rauman aluesairaalan ja Satakunnan keskussai-
raalan työnjaosta 31.12.2013 mennessä. Sairaan-
hoitopiirin yhteyshenkilönä toimii sairaanhoitopiirin 
johtaja Ahti Pisto ja Rauman kaupungin yhteyshen-
kilönä kaupunginjohtaja Kari Koski. Kokoonkutsu-
jana toimii Rauman kaupunki. 

Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto esitti pohdittavak-
si ajatuksen, että Raumalle 
perustetaan vaikeasti autis-
tisten erikoisyksikkö. Ajatus 
sai myönteisen vastaan-
oton. Todettiin, että asiaa 
selvitetään sairaanhoitopii-
rin sosiaalipalvelujen ja 
Rauman kaupungin kesken 
viimeistään toukokuussa 
käytävissä neuvotteluissa.   
 
Sovittiin, että järjestetään 
sairaanhoitopiirin ja Rau-
man kaupungin välillä neu-
vottelu, jossa neuvotellaan 
aluesairaalan kiinteistöstä ja 
kiinteistön omistajuudesta. 
Neuvotteluissa keskustel-
laan myös Rauman teettä-
mästä tilaselvityksestä ja 
sairaanhoitopiirin Raumalla 
tarjoamista palveluista. Sai-
raanhoitopiiri nimeää neu-
votteluihin omat edustajan-
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sa ja Rauman kaupunki 
omansa. Rauman kaupunki 
toimii kokoonkutsujana. 
Kutsu toimitetaan sairaan-
hoitopiirin johtaja Ahti Pis-
tolle. Neuvottelut pyritään 
käynnistämään mahdolli-
simman nopeasti. 

Siikainen 
KH 2.4.2013,  
§ 108 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Säkylä 
KH 25.3.2013, § 
100 

Jatketaan KASTE-hankkeen Toimintakykyisenä 
ikääntyminen –osahankkeessa aloitettua kehittä-
mistyötä kotiutuskäytäntöjen parantamiseksi. Pai-
nopisteenä on suunnitelmallinen ja sujuva kotiutus 
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja 
perusterveydenhuollosta kotiin. Sitoudutaan 
1.10.2012 alkavaan KASTE-jatkohankkeeseen, 
jonka aikana juurrutetaan käy-täntöön ensimmäi-
sen KASTE-hankkeen aikana aloitettuja kotiutus-
neuvotteluja terveyskeskus sairaalassa sekä kehi-
tetään kotiutushoitajamallia. Vastuuhenkilönä sai-
raanhoitopiirin osalta toimii hankejohtaja Tuula 
Cornu ja Säkylän kunnan osalta vanhustyönohjaaja 
Armi Kreivilä. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2013. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne. Kunnan osalta 
yhteyshenkilönä toimii ylilääkäri Markku Kumlan-
der. 
 
Sähköisen asioinnin, mm. lähete-palaute-
järjestelmän, toteuttamisen suunnittelu vuoden 
2013 aikana. Sairaanhoitopiirin puolelta yhdyshen-
kilönä toimii tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist 
ja kunnan osalta ylilääkäri Markku Kumlander. 
 

Perusturvalautakunnan pu-
heenjohtaja Jouni Isotalo 
toivoi, että Huittisten osalta 
liikkeenluovutuksen osalta 
neuvotteluissa voidaan ede-
tä suunniteltua nopeammin. 
Ylilääkäri Markku Kumlan-
der totesi, että Säkyläkin voi 
edetä liikkeenluovutuksessa 
nopeammassa aikataulus-
sa. Liikelaitoksen johtaja 
Joni Palmgrén totesi, että 
nopeammasta aikataulusta 
voidaan sopia.  
 
Sovittiin, että liikelaitoksen 
johtaja Joni Palmgrén kut-
suu kuntien edustajat koolle 
pikaisessa aikataulussa. 

Ulvila 
KH 16.9.2013, § 
229 

Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
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LIITE NRO 4 
 
Kuntainfon 14.2.2013 muistio ja kuntien johdolle 10.4.2013 ja 12.6.2013 pidettyjen tilaisuuksien muistiot 
sekä Kuntainfon 18.9.2013 muistio 
 
 

 
      MUISTIO 
      18.9.2012 
 
 
 
 
 
KUNTAINFO 
 
 
Aika 14.2.2013 klo 13.00-15.05 

 
Paikka 
 

 
Satakunnan keskussairaalan auditorio 

Osallistujat 
 

liite 
 

 
1. Tilaisuuden avaus 

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

 
 

2. Vuosien 2012 ja 2013 toiminta ja talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suh-
teen  

 
Tero Mäkiranta kertoi ennakkotietoja vuoden 2012 tilinpäätöksestä, sisältäen muun muas-
sa tiedot toiminnan toteutumisesta ja lopullisesta laskutuksesta/hyvityksestä kunnittain. Tili-
kauden tulos on 1,5 Me sisältävän hinnanalennuksen/hyvityksen jälkeen -0,0 Me. Merkittä-
vimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa olivat mm. erityisvelvoitteisiin kuuluva potilas-
vahinkovakuutus, erityistason ostopalvelut, lomapalkkajaksotuksen vaikutus henkilöstöku-
luihin ja psykiatrian insentiivi Attendo Oy:lle. Kuluylitykset ovat yhteensä 5,9 Me yhtymäval-
tuuston hyväksymään talousarviomuutokseen. 
 
Mäkiranta totesi lisäksi, että kesällä 2012 uhkasakon antanut Valvira on tammikuussa 2013 
todennut, että kiireettömään hoitoon pääsy oli sairaanhoitopiirissä 31.12.2012 lainmukaisel-
la tasolla ja tässä pyritään myös pysymään. 
 
Mäkiranta kertoi vuoden 2013 talouteen vaikuttavista tekijöistä. Raami vuodelle 2013 on ol-
lut, että bruttokasvu on enintään 4,3 % verrattuna edellisen vuoden arvioon pois lukien uu-
det toiminnot. Tällöin budjetti on ollut lähtökohtaisesti 2,3 Me alijäämäinen. Mäkiranta kertoi 
uusien hankkeiden vaikutuksista, esim. ensihoidon palvelutasopäätöksen täytäntöönpano, 
uudet rakennushankkeet ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Mäkiranta painotti erityi-
sesti näiden uusien hankkeiden ja toimintojen riskejä, jotka liittyvät vuoden 2013 talousar-
vion toteuttamiseen.  
Lopuksi Mäkiranta esitteli poimintoja toimialueiden säästösuunnitelmista, sisältäen muun 
muassa konservatiivisen toimialueen sairaansijojen vähentämisen, operatiivisen toimialu-
een silmätautien päivystyksen lopettamisen, psykiatrian palvelujen uudelleenjärjestelyt se-
kä sosiaalipalvelujen ja huoltokeskuksen säästöehdotukset.  
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Mäkiranta kertoi vuoden 2014 talouteen ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Näitä ovat 
muun muassa virkaehtosopimuksiin liittyvät palkkaratkaisut, vaativan hoitotason yksikkö 
Kankaanpäässä ja uudet rakennushankkeet sekä IT-järjestelmäasiat (Effica, sähköinen ar-
kistointi). 
 
Jukka Moilanen, Ulvila esitti toiveen, että talousarvio ja tilinpäätös jatkossa enemmän vas-
taisivat toisiaan, jotta peruskunnat pystyvät paremmin ennakoimaan taloutensa tilaa ja ta-
lousarviosuunnittelu mahdollistuu paremmin. Lisäksi Moilanen toivoi, että merkittävistä ta-
louteen vaikuttavista seikoista tiedotetaan mahdollisimman pian. Pisto totesi sairaanhoito-
piirin puolesta em. tavoitteiden olevan yhtenevät. 
 
Eero Mattsson, Pomarkku toivoi, että kunnat pääsisivät sairaanhoitopiirin kanssa keskuste-
lemaan kumppanuusmenettelyn ohella muullakin tavoin talousarviosta. Pisto kertoi odotta-
vansa kunnanjohtajien yhteydenottoa asiassa, jonka jälkeen kutsutaan ao. kunnanjohtajat 
keskustelutilaisuuteen. 
 
Olli Wanne toi esiin Satatila-hankkeen, jonka tarkoituksena on että kunnat voivat vaikuttaa 
omiin menoihinsa saamalla terveyden- ja sairaanhoidon kokonaisuuden maakunnassa hal-
lintaan. 
 
Juhani Tiitinen, Keski-Satakunta esitti kysymyksen kirjanpitolautakunnan poistoaikojen uu-
den kirjaamisohjeen tulkinnasta. Mäkiranta vastasi sairaanhoitopiirin tulkitsevat ohjetta si-
ten, että uudet rakennushankkeet otetaan uuden sovellusohjeen piiriin ja vanhat tulkitaan 
senaikaisen poisto-ohjeen mukaan ja pyritään välttämään suuria poistoeriä, jotka tulevat 
suorina kustannuksina kuntiin. Pisto totesi lisäksi, että sairaanhoitopiirin tavoitteena on ir-
tautua Satalinnan lisäksi RAS:n ja Harjavallan sairaaloiden käytöstä ja omistajuudesta, jol-
loin niitä varten ei korjausvelkaan tarvitse varautua. 
 
Jäsenkuntien edustajat eivät esittäneet muita sisältöön/aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai 
kommentteja. 
 
Tero Mäkirannan esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kun-
tainfo 

 
 

3. Satakunnan ensihoitopalvelut 1.1.2013 alkaen 
 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtaja Eija Vaula kertoi ensihoitopalvelun järjes-
tämisvastuun siirtymisestä 1.1.2013 lukien, tämänhetkisestä tilasta ja sen lähitulevaisuu-
desta. Vaula esitteli lääkäriyksikön toiminnan ja kertoi ensihoitopäällikkönä jatkossa toimi-
van Vesa Lundin. Kustannustehokkuus, päivystyssynergia, hoito kohteessa ja henkilöstön 
kierto ovat jo nyt nähtävissä lyhyen kokemuksen perusteella toteutuvan jatkossa Satakun-
nassa ensihoitopalvelujen siirron myötä. 
 
Vaula kertoi yksityisten ambulanssifirmojen toimintaan budjetoidun 912.000 euron määrä-
rahan riittämättömyydestä. Näyttää siltä, että ylitys tulee vuonna 2013 olemaan reilut 
200.00 euroa, johtuen mm. välttämättömistä valmiusrahojen nostoista. Ongelmiksi Vaula 
kertoi muodostuneen henkilöstön saatavuuden 15 minuutin valmiusajan (varallaolo) vuoksi. 
Tavoitteeksi vuodelle 2014 on asetettu välitön valmius, jonka hinta on n. 1 Me. 
 
Lisäksi Vaula toi esiin päivystykseen ja siirtoviiveisiin liittyvän ongelmatiikan ja toivoi, että 
kunnat ottaisivat tämän vakavasti ja hoitaisivat esim. kotihoidon kunnissa kuntoon siirtovii-
vemaksujen välttämiseksi. 
 
Juhani Tiitinen, Keski-Satakunta kertoi Harjavallan joutuvan kapitaatio/tuotteistusmallin 
myötä joutuvan varautumaan kustannusten kasvuun. Tiitinen esitti lisäksi toiveen, että 
poikkeusolotilanteiden aiheuttaman varautumisen koordinoinnin tulisi jatkossa olla sairaan-
hoitopiirin vastuulla tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat huomioon ottaen. 
 
Eija Vaulan esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntainfo 
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4. Kehitysvammaisten asumispalvelut 
 

Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola kertoi kehitysvammaisten asumispalvelujen tä-
mänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden tarpeista Satakunnassa. Laitoshoito on valtioneu-
voston periaatepäätöksen mukaisesti tavoitteellisesti vähentynyt, autettu asuminen on py-
synyt stabiilina tuetun asumisen asumismuodon kasvaessa. Paavola kertoi, että asiasta ol-
laan tarkistamassa suunnitelmaa Satakunnan alueelle vuoteen 2020 asti.  
 
Asumispalvelujen käyttäjä Tero, 32 vuotta kertoi elämästään ja esitteli valokuvia omasta 
asunnostaan Peräsimentiellä. 
 
Merja Paavolan esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntain-
fo 

 
 

5. SataDiagin toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palve-
lujen esiselvitys 
 

Liikelaitos SataDiagin johtaja Joni Palmgrén esitteli liikelaitoksen toiminnan, palvelut, toimi-
pisteet ja internet-sivuston sekä sieltä löytyvät toiminnot sekä potilaille että ammattilaisille. 
Palmgrén kertoi SataDiagin palveluiden kustannustehokkuudesta ja synergiaeduista verrat-
tuna jokaisen kunnan itse järjestettävään malliin. Palmgrénin mukaan alueellinen yhteistyö 
on kaikkien etu. 
 
Lopuksi Palmgrén kertoi Länsirannikon miljoonapiiri –strategian osana tehdystä esiselvityk-
sestä koskien sairaanhoidollisten tukipalvelujen mahdollista yhdistämistä ja/tai yhteistyötä  
Länsirannikolla. Jatkovalmistelua Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaan-
hoitopiirin kanssa tehtävän yhteistyön osalta jatketaan vuonna 2013. 
 
Juhani Tiitinen toi esiin mielipiteen, jonka mukaan harkittaisiin yhteistyön syventämistä sii-
hen asti, että valtioneuvoston kanta sairaanhoitopiirien yhdistämisille ja tulevaisuudelle sel-
viää.  
 
Joni Palmgrénin esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntain-
fo 

 
 
6. Tilaisuuden päättäminen 

 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto käytti puheenvuoron sote-ratkaisujen tämänhetkisestä 
tilasta ja esitti arvion tulevaisuudesta.  
 
Lopuksi Pisto kiitti osallistujia osallistumisesta ja kannanotoista ja päätti tilaisuuden. 

 
_____ 

  
Muistion kirjoitti 

 
 
 Liisa Kotka 
 hallintopäällikkö 
 
Liite: osallistujalista 
 
Jakelu:  paikalla olleet kunnat 
 poissa olleet kunnat 
 sairaanhoitopiirin internet-sivusto 
 tiedoksi yhtymähallitus 25.2.2013 
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   MUISTIO 
     24.8.2012 
 
 
SATAKUNNAN KUNNALLISJOHTAJIEN EDUSTAJIEN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
EDUSTAJIEN NEUVOTTELU SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNASTA JA ERITYISESTI TALOUDEN V. 
2014 SUUNNITTELUSTA  
 
 
Aika 10.4.2013 klo 9.40–11.40 
 
Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone, rak D 
 
Paikalla Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja, Huittisten kaupunki, puheenjohtaja 
 Sanna-Tuulia Lehtomäki perusturvajohtaja, Euran kunta 
 Tuomas Hatanpää taloussuunnittelupäällikkö, Porin kaupunki 
 Olli Wanne  johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 Paula Asikainen hallintoylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 Tero Mäkiranta talousjohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 Ahti Pisto  sairaanhoitopiirin johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sihteeri 
 
Poissa Kari Koski  kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki 
 Eero Mattson kunnanjohtaja, Pomarkun kunta 

Esa Hakala toimitusjohtaja, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä 

 
ASIOITA: 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen ja toivotti kunnallisjohdon 
edustajat tervetulleiksi otsikkoasian palaveriin. 

 
 
2. Järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä asialistan hyväksyminen 
 

Puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa ja sihteeri sairaan-
hoitopiirin johtaja Ahti Pisto sekä hyväksyttiin palaverin asialista lähetetyn kut-
sun mukaisena. 

 
 
3. Sairaanhoitopiirin puheenvuorot 
 
3.1. Johtajaylilääkäri Olli Wanne 
 

Johtajaylilääkäri Olli Wannen esitys on esityslistan liite nro 1. Hänen esityk-
sensä johdosta käydyssä keskustelussa todettiin erityisesti seuraavaa: 
- diabetes aiheuttaa tänä päivänä erikoissairaanhoidon kustannuksista noin 

15 %:a,  
- Kysymykseen uusien tilojen kustannussäästöistä sairaanhoitopiirin edus-

tajat totesivat, että Satakunnan sairaanhoitopiirin toteutettujen ja toteutet-
tavien hankkeiden esim. K0 ja Lasten- ja naistentalon yhteydessä on var-
mistettu ja varmistetaan se, että henkilöstön määrä uusissa tiloissa ei li-
säänny. Käsitys uusien toimintamallien toteuttamisesta oli yhtenevä; kes-
keistä niissä on johdollinen ja työnjohdollinen tinkimätön muutoksen läpi-
vienti. 
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- Kunnissa tulee toteuttaa terveyden edistämistä ja tämä tulee ottaa huomi-
oon myös valmisteilla olevassa Satakunnan hyvinvoinnin (terveydenhuol-
lon) järjestämissuunnitelmassa. Palveluiden ns. suurkuluttajat tulisi voida 
identifioida ja toimenpiteiden vaikutukset tulisi voida kohdistaa heihin kos-
ka esim. 20 %:a potilaista kuluttaa erikoissairaanhoidon resursseista 80 
%:a.  

- Sairaanhoitopiirin puolelta todettiin myös että sairaanhoitopiirin rakenteel-
linen suunnitelma keskittää erikoissairaanhoito Satakunnan keskussairaa-
laan Tiilimäelle (sisältäen psykiatrian ja kuntoutuksen) mahdollistaa kiin-
teiden kustannusten vähentämisen (Satalinnan, Harjavallan ja Rauman 
sairaaloiden kiinteistöt) sekä sairaanhoidollisten palveluiden ja tukipalve-
luiden keskittämisestä aikaansaatavien synergia- ja kustannushyötyjen 
ulosmittaamisen. 

- Todettiin, että Satakunnan sairaanhoitopiirissä ei ole ns. potilaiden ylihoi-
toa; esim. tehohoitopotilaiden hoitoindikaatiot ovat tiukat ja kalliiden teho-
hoitopaikkojen määrä harkittu ja rajattu 

 
 
3.2. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 
   

Talousjohtaja Tero Mäkirannan esitys on muistion liite nro 2. Esityksen yhtey-
dessä todettiin erityisesti seuraavaa: 
- Vuoden 2013 talousarvion toteuttamista varmistetaan laajalla ns. säästö-

suunnitelmalla ja kiinnitetään erityistä huomiota vakansseihin ja niiden 
tarkoituksenmukaiseen käyttöön.  

- Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon v. 2012 jäsenkuntalaskutus kasvoi kes-
kimäärin 3,75 % edelliseen vuoteen. Vertailutietona keskustelussa todet-
tiin, että käyttötalouden menojen kustannusnousut vuonna 2012 eräissä 
jäsenkunnissa olivat seuraavat: 

o Huittisten kaupunki n. +6 % 
o Euran kunta n. + 3 % 
o Porin kaupunki n. +5–6 % 

 
Lisäksi todettiin, että jäsenkuntien menojen kustannusnousut ”niiden omassa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa” olivat vielä em. nousuja korkeammat. 

 
Sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusneuvotteluissa vuonna 2013 esittämän 
mukaisesti tilaisuudessa esitettiin sairaanhoitopiirin tavoite siitä, että sairaan-
hoidon jäsenkuntien palvelumaksulaskutuksen kasvu vuonna 2014 olisi enin-
tään +3,5 %:a (sisältäen ensihoitopalveluiden laajentumisen). 
- Todettiin, että erityisesti Porin kaupungin vuoden 2014 palvelumaksuarvio 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ostopalveluihin tulee olla em. 
em. nousutavoitetta korkeammalla tasolla. 

 
 
4. Jatkosta sopiminen 
 

Sovittiin, että seuraava palaveri pidetään 6.6.2013 klo 9 alkaen tai 12.6.2013 
klo 9 alkaen sairaanhoitopiirin tiloissa. 
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6. Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja Jyrki Peltomaa päätti palaverin. 
 
 
 

      
  Jyrki Peltomaa  Ahti Pisto 
  kaupunginjohtaja  sairaanhoitopiirin johtaja 
 
 
 
 
 
Jakelu:  paikalla olleet 
  poissa olleet 
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   MUISTIO   1 (3) 

     
Yhtymähallinto    

12.6.2013 
 
 
 
SATAKUNNAN KUNNALLISJOHTAJIEN EDUSTAJIEN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
EDUSTAJIEN NEUVOTTELU SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNASTA JA ERITYISESTI TALOUDEN V. 
2014 SUUNNITTELUSTA  
 
 
Aika 12.6.2013 klo 9.00–11.17  
 
Paikka Satakunnan keskussairaala, yhtymähallituksen kokoushuone, N2 
 
Paikalla Tuomas Hatanpää taloussuunnittelupäällikkö, Porin kaupunki, puheenjohtaja 

Sanna-Tuulia Lehtomäki perusturvajohtaja, Euran kunta 
Eero Mattson kunnanjohtaja, Pomarkun kunta 
Esa Hakala toimitusjohtaja, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä 
Jouko Remes johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Paula Asikainen hallintoylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 Tero Mäkiranta talousjohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 Ahti Pisto  sairaanhoitopiirin johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sihteeri 
 
Poissa Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja, Huittisten kaupunki  

Kari Koski  kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki 
 Olli Wanne  johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 
 
ASIOITA: 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen ja toivotti kunnallisjohdon 
edustajat tervetulleiksi otsikkoasian palaveriin. 

 
 
2. Järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä asialistan hyväksyminen 
 

Puheenjohtajaksi valittiin taloussuunnittelupäällikkö Tuomas Hatanpää ja sih-
teeriksi sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto sekä hyväksyttiin palaverin asialis-
ta lähetetyn kutsun mukaisena. 

 
 
3. Edellisen palaverin 10.4.2013 muistio 
 

Merkittiin ja hyväksyttiin. 
 
 
4. Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioehdotus 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto esitteli yhtymähallituksen käsittelyssä 
17.6.2013 olevan luonnoksen sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitel-
maksi vuosille 2014–2016 erityisesti sen yleiset osat ja investointiohjelma-
esitysosan.  
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Suunnitelmasta käytiin keskustelu, jossa todettiin erityisesti: 
 
Kuntien edustajat: 
- vireillä oleva kunta- ja soterakenneuudistus on epäselvä, ja mikäli sai-

raanhoitopiirin hankkeita voidaan ajallisesti tarkistaa, niin se olisi kuntien 
kannalta hyvä asia, 

- psykiatriassa tulisi pitkäaikaista hoitoa tarvitsevien potilaiden avohuollossa 
pärjäämiseen kiinnittää erityistä huomiota, 

 
Sairaanhoitopiirin edustajat: 
- sairaanhoitopiirin alueen kuntoutusjärjestelyissä sairaanhoitopiirin ja kun-

tien kesken sovittava kuntoutuksen työnjako tulevaisuudessa, 
- psykiatrian hankkeen kustannusarvio on alustava ja hankkeen toiminnalli-

nen ja sisällöllinen suunnittelu on vireillä, 
- todettiin päivystyksen nykyinen 14 + 2 (infektiopaikat) sairaansijamäärä ja 

suunnitelma laajentaa sairaansijamäärä 30:ksi, josta 6 kuusi olisi infek-
tiopaikkaa. 

 
Talousjohtaja Tero Mäkiranta esitteli talousarvioluonnoksen 2014 valmistelu-
vaiheet ja ehdotuksen sisällön. Esitys on tämän muistion liitteenä nro 1.  
 
Esityksestä ja ehdotusluonnoksesta käytiin seuraava keskustelu: 
 
Kuntien edustajat: 
- ehdotus on 0,5 Me alijäämäinen ja suunnitelmallisesti suurempaa alijää-

mää ei tulisi budjetoida, 
- talousarvioehdotusluonnos vuodelle 2014 on esitettynä realistinen, mutta 

sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu +3,5 %:ia verrattuna vuoden 2013 
arvioituun määrään on suuri/liian suuri, kun ottaa huomioon kuntien talo-
ustilanteen ja että kunnallisverotuotot kasvavat niukalti ja valtionosuudet 
vähenevät. Jäsenkuntien talouden kannalta parempi kustannusnousutaso 
olisi välillä +1,5–2,0 %:ia verrattuna vuoden 2013 tasoon. Sairaanhoitopii-
rin talousarvioehdotus merkitsee jäsenkunnissa muiden toimintojen esim. 
perusterveydenhuoltoon varattavien määrärahojen edelleen leikkaamista 
ja peruskuntien investointien leikkaamista/siirtämistä, 

- toivottiin erikoissairaanhoidon tukea perusterveydenhuollolle silloin kun se 
on tarkoituksenmukaista. 

 
Sairaanhoitopiirin edustajat: 
- todettiin, että ns. kiireettömässä sairaanhoidossa eli hoitotakuussa ollaan 

10.6.2013 hyvin hoitotakuussa, 
- todettiin, että talousarvioehdotusluonnokseen vuodelle 2014 sisältyvät 

selkeät toimialueittaiset/liikelaitoksen käyttösuunnitelman/määrärahan pe-
rustelut, 

- tähdennettiin jäsenkuntien kanssa (lukuun ottamatta Rauman kaupunki) 
laadittua SataTila-kehittämissuunnitelmaa ja sen mukaista laitoshoidon 
purkua ja palveluasumisen sekä välimuotoisten palveluiden laajentamista, 
että palvelutuotannon tärkeysjärjestykseen asettamista/priorisointia, 

 
Merkittiin yhdessä myös 1.1.2014 lukien voimaantuleva potilaan ns. vapaa 
hakeutuminen terveydenhuollon hoitoihin Suomessa ja tämän mahdollista sai-
raanhoitopiirinkin lisääntyviä ostopalveluja tarkoittava vaikutus ja käytiin kes-
kustelua kunta- ja soterakenneuudistushankkeen vaiheista ja sen mahdollisis-
ta vaikutuksista Satakunnassa. 
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5. Seuraava palaveri 
 

Seuraava palaveri pidetään 24.9.2013 klo 9.00 alkaen Satakunnan keskus-
sairaalassa, yhtymähallituksen kokoushuoneessa, N2. 

 
 
6. Palaverin päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti palaverin. 
 
 
 
 
 

                               
  Tuomas Hatanpää  Ahti Pisto 
  taloussuunnittelupäällikkö  sairaanhoitopiirin johtaja 
 
 
 
 
 
Jakelu:  paikalla olleet 
  poissa olleet 
  yhtymähallitus 17.6.2013 
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      MUISTIO 
      18.9.2013 
 
 
 
 
 
KUNTAINFO 
 
 
Aika 18.9.2013 klo 9.30–11.45 
 
Paikka 
 

 
Satakunnan keskussairaalan auditorio 

Osallistujat 
 

liite 
 

 
 

1. Tilaisuuden avaus 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. 
 
Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

 
2. Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2016 

 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto alusti käyden läpi muun muassa sairaanhoitopiirin laki-
sääteiset palvelut ja maksusitoumuspalvelut, talousarvion 2013 toteutumisen tähän men-
nessä, toimintaan liittyvät riskit ja tällä hetkellä ajankohtaiset asiat sekä suunnittelukauden 
keskeiset toiminnan, henkilöstön sekä talouden seikat.  
 
Ahti Piston esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntainfo 

 
 

3. Investointiohjelma vuoteen 2018 ja ”Satakunnan keskussairaala vuoteen 2020” 
  

Huollon johtaja Tapio Kallio esitteli Suomen Kuntaliiton keväällä 2013 toteuttaman inves-
tointivolyymitutkimuksen tulokset, joista ilmenee, että Satakunnan sairaanhoitopiirin inves-
tointiohjelma ja sen rahoitus ovat vähäiset verrattuna muihin Suomen sairaanhoitopiireihin. 
Lisäksi Kallio kävi läpi Satakunnan keskussairaalan kehittämissuunnitelman ja investointien 
toteuttamisen nykyisen vaiheen. Lisäksi Kallio kävi läpi hankesuunnitelman vuoteen 2018 
ja ”Satakunnan keskussairaala vuoteen 2020” hankkeen sisällön ja sairaanhoitopiirin kiin-
teistöomaisuuden tämänhetkisen määrän ja laadun. 
 
Tapio Kallion esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kuntainfo 
 

 
4. Talousarvio v. 2014  

 
Talousjohtaja Tero Mäkiranta esitteli valmistelussa olevan vuoden 2014 talousarvion luon-
noksen keskeiset luvut ja sisällön. 
 
Tero Mäkirannan esitys on luettavissa osoitteessa: www.satshp.fi → Tietopankki → Kun-
tainfo 



 
 

117 

 
 

5. Keskustelulle varattua aikaa 
 

Aulis Laaksonen, Pori: Kunnissa on tapana vertailla talousarviosta talousarvioon. Sai-
raanhoitopiirin esitystavan vuoksi pitää omassa työssä laskea lukuja uudelleen.  
 
Investointiohjelmaa koskien korvaan särähtää sana ”kiire” monen kehittämisprojektin koh-
dalla, varsinkin kun ottaa huomioon vireillä olevan palvelurakennemuutoksen ja sen aika-
taulun. 
 
Jaana Karrimaa, Harjavalta: Harjavallan sairaalan uusiokäyttö huolettaa psykiatrisen toi-
minnan siirtyessä Satakunnan keskussairaalaan. Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä tulee 
suunnitella jatkossa yhdessä kaikkien jäsenkuntien kanssa, ei pelkästään Harjavallan; Har-
javallan kaupunki ei lähde mukaan suunniteltuun Harjavallan sairaalan kiinteistöyhtiöjärjes-
telyyn. 
 
Vuoden 2014 alusta on suunniteltu kiireettömien sairaankuljetusten aloittaminen sairaan-
hoitopiirin omana toimintana. Aiemmin on suunniteltu kiireettömän sairaankuljetuk-
sen/siirtokuljetusten hoituvan kuntien toimintana. Kiireettömän sairaankuljetuksen tulevai-
suus huolettaa. 
 
Tapio Kallio: Kaavoitus- ja maankäyttömielessä Harjavallan kaupunki on sairaanhoitopiirin 
kumppani tässä asiassa, mutta muuten tietenkin neuvotellaan kaikkien kuntien kanssa Har-
javallan sairaalan tulevaisuudesta. Lisäksi Kallio vastasi Laaksosen kysymykseen ”kiirees-
tä” siten, että toimintalähtöisesti suunnitellaan asioita hankkeen valmistelu ja päätöksente-
ko on sidoksissa yhtymävaltuuston tekemiin aiempiin päätöksiin; esimerkiksi K-
rakennuksen korottamisen suunnittelulla alkaa olla jo kiire. 
 
Jouko Remes: Tilat rajoittavat toimintamuutoksia, minkä vuoksi esimerkiksi päivystysosas-
ton rakentaminen (K-rakennus) on välttämätön, jotta voidaan vähentää sairaansijoja kehit-
tämällä toimintaa. Lisäksi päivystysasetuksen psykiatriaa koskevat maininnat velvoittavat   
 
Eija Vaula Kiireettömät sairaankuljetukset, jotka lähtevät kuntien terveyskeskuksista hoide-
taan edelleen kuntien omana toimintana sairaanhoitopiirin kiireettömien kuljetusyksikkö siir-
tää pääasiassa potilaita esim. välillä: Satks–Tyks–Satks. 
 
Eero Mattsson, Pomarkku: Toivomus olisi saada ensihoidossa/päivystyksessä tapahtu-
neiden muutosten kokonaiskustannuksista yhteenvetoa. 
 
Tauno Mäkinen, Kokemäki: Toivomus olisi saada vuoden 2014 talousarvioehdotuksesta 
palkkakuluja koskeva yhteenveto, jossa kaikki toimialueet olisi laskettu yhteen; toimialue-
kohtaisilta laskelmilta on vaikea saada kokonaiskuvaa lisävakansseista. 
 
Ahti Pisto: Talousjohtaja toimittaa em. yhteenvedon palkkakuluista ja lisävakansseista 
läsnäolijoille 27.9.2013 mennessä. 
 
Jukka Moilanen, Ulvila: Onko mietitty investointiohjelman sisältöä SOTE-uudistusta ja sen 
mahdollisia toteuttamismuotoja ajatellen? Onko mahdollista, että joku muu investointimalli 
tulee kysymykseen jos SOTE-uudistus toteutuu erimallisena kuin nyt on ajateltu? 
 
Olli Wanne: Erikoissairaanhoito hallintomallista huolimatta tulee säilymään ennallaan, juuri 
ajatellen sen erityispiirteitä kuten päivystys ja lääkärikoulutus, mistä syystä ei ajatella inves-
tointisuunnitelman muuttuvan hallintomallista huolimatta. Ahti Pisto puolsi Wannen näke-
mystä ja totesi, että satakuntalaiset (n. 225.000 as) tarvitsevat päivystys– suunniteltujen 
toimenpiteiden –opetuksen sairaalaa jatkossakin so. Satakunnan keskussairaala. Sitä ei 
saa päästää rapautumaan, vaan sitä pitää kehittää – jottei satakuntalaisia erikoissairaan-
hoidon potilaita tarvitse tulevaisuudessa lähettää Tampereelle ja/tai Turkuun. 
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Helvi Walli, Pori/Liikelaitos SataDiag: Sairaala-apteekin rakentaminen tulee toteuttaa 
ajatellen apteekkitoiminnan tulevaisuutta, esim. robotiikan ja muun teknisen ja osaamisen 
kannalta. 
 
Leena Jokinen-Anttila, Ulvila: Tärkeää on, että tulevaisuudessa kaikki erikoissairaanhoito 
on saman katon alla Satakunnan keskussairaalassa. 
 
Jouko Remes: Akuuttikuntoutuksen lisäksi kokonaiskuntoutuksen tilanne tulee ottaa seu-
rantaan ja suunnitteluun. Remes toivoi yhteistyötä ja haastoi kaikki kunnat kuntoutuksen 
kokonaisuuden suunnitteluun yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. 
 
Aulis Laaksonen, Pori: Päivystys ja akuuttisairaanhoito tulee säilyttää Satakunnan kes-
kussairaalassa, se on selvää mutta mikä on se malli miten esimerkiksi poliklinikat palvele-
vat ”kahteen suuntaan” tulevaisuudessa, se pitää selvittää. 
 
Asko Aro-Heinilä, Rauma On muistettava, että kuntatalous ei tule jatkossa kestämään 
senkaltaisia kasvuprosentteja, joita sairaanhoitopiirin talousarvio 2014 luonnos nyt sisältää; 
vuoden 2014 käyttötalouden kasvun pitäisi olla max +2,0 %:a +3,5 %:n sijaan. 
 

6. Tilaisuuden päättäminen 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama kiitti esitelmöitsijöitä esityksistä ja osallistu-
jia kannanotoista ja päätti tilaisuuden klo 11.45. 
 
Hän ilmaisi myös, että sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on tällä valtuustokaudella aloittanut 
erityisen yhteydenpidon kuntiin – jota jatketaan. 

 
_____ 

 
  

Muistion kirjoitti 
 
  
 Liisa Kotka 
 hallintopäällikkö 
 
Liite: osallistujalista 
 
Jakelu:  paikalla olleet 
 toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 
 liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén 
 poissa olleet kunnat 
 sairaanhoitopiirin internet-sivusto 
 tiedoksi yhtymähallitus 23.10.2013 



 
 

119 

LIITE NRO 5 
 
JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2013 – 2015 TOIMINTA- JA TALO-
USSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA JA INVESTOINTIOHJELMALUON-
NOKSESTA VUOTEEN 2018 
 

JÄSENKUNTA  

EURA 
PTL 24.9.2013 § 84 
 

Aikataulullisista syistä johtuen Euran kunnan keskushallinnon kanssa on 
sovittu, että Euran lausunnon antaa tällä kertaa perusturvalautakunta koko-
uksessaan 24.9.2013. 
 
Euran perusturvan tulosalueen edustajat ovat tiivistäneet keskusteluja eri-
koissairaanhoidon edustajien kanssa perustason palvelutuotannon vahvis-
tamiseksi ja erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hillitsemiseksi tätä 
kautta. Erikoissairaanhoidon ja peruskunnan yhteisenä tavoitetilana on, että 
mahdollisimman usein sairaudet ja palvelutarpeet voidaan tyydyttää perus-
kunnan omalla palvelutuotannolla ja kehittää palveluprosesseja ja toiminta-
malleja siten, että onnistutaan ennaltaehkäisemään erikoissairaanhoidon 
tarvetta. Vain näin voidaan turvata erikoissairaanhoidon riittävyys sitä tarvit-
seville. 
 
Erityisesti Eurassa on kuluvan vuoden aikana lisätty perustasolla mielenter-
veysongelmien arviointia, hoitoa ja kuntoutusta niin lasten, nuorten kuin 
aikuisväestönkin kohdalla. Lisäksi on otettu jatkovalmisteluun kehitysvam-
maisten ja muiden erityisryhmien asumispalveluiden ja muiden avopalvelui-
den järjestämistä lähipalveluna. Perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 
ollaan käynnistämässä kehittämistoimenpiteitä, joihin liittyen on käynnistetty 
valmistelu virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan keskittämiseksi Sata-
kunnan yhteispäivystykseen. Omat hoitaja- ja lääkäriresurssit on terveys-
keskuksen toimivuuden ja kansansairauksien varhaisen diagnosoinnin, hoi-
don ja seurannan toteuttamiseksi järkevää kohdentaa täysimääräisesti vir-
ka-aikaiseen terveyskeskustyöhön. Lääkärirekrytointiin panostetaan vuonna 
2014. 
 
Geriatrisen hoidon ja kuntoutustoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi Eu-
rassa on myös käynnistetty toimenpiteitä, joilla pyritään selkiyttämään van-
husväestön oikea-aikaista hoitoa ja välttämään kalliita erikoissairaanhoidon 
seurannaiskustannuksia. 
 
Näihin yllämainittuihin toimenpiteisiin viitaten Euran kunnan talousarvioon 
vuodelle 2014 on varattu erikoissairaanhoidon määrärahaa kuluvan vuoden 
toteuman ja kehittämistoimenpiteistä saatujen vaikuttavuuslaskelmien poh-
jalta jonkin verran sairaanhoitopiirin antamaa arviota vähemmän. 
 
Suunnitelmavuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen ei Euran 
kunnalla ole tässä vaiheessa huomauttamista. Myöskään vuoteen 2018 
ulottuvaan investointiohjelmaluonnokseen Euran kunnalla ei ole tässä vai-
heessa lausuttavaa. Tähän liittyen todetaan, että Euran kunta ja Rauman 
kaupunki valmistelevat parasta aikaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
toiminta-aluetta. Valmistelua ohjaavina peruslähtökohtina Euran kunnan 
taholta on asetettu, että kuntaan muodostetaan ehyt lähipalvelukokonaisuus 
ja että erikoissairaanhoidon osalta ei lähdetä toteuttamaan millään tavalla 
maakunnan sisäistä kilpailuasetelmaa. 

 

EURAJOKI 
KH 1.10.2013 § 251 

Sairaanhoitopiirin tulee painottaa toiminnassaan kumppanuusneuvotteluissa 
sovittujen tavoitteiden toteuttamista. Kumppanuusneuvottelumenettelyä 
tulee edelleen kehittää siten, että neuvotteluissa voidaan informaation ja-
kamisen sijaan keskittyä kunta- ja aluekohtaisista kehittämistoimista sopimi-
seen. Eurajoki korostaa peruskuntien kanssa yhdessä tehtävien asiakas-
kohtaisten kustannustietojen selvittämisen merkitystä hoidon porrastuksen 
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lähtökohtana. Tämä tarkoittaa käytännössä asiakasprosesseihin pureutu-
mista ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja kuntien sosiaalitoi-
men kanssa. Eurajoki kannatta myös perusterveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon ja sosiaalitoimen yhteisen tietojärjestelmän kehittämistä, koska 
se lisää synergiaetuja ja laatua asiakastyöhön. 

 

HARJAVALTA  
PTL 26.9.2013 § 90 
KH 30.9.2013 § 215 

Lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirille sen vuoden 2014 talousarvio-
ehdotuksesta Harjavallan kaupunginhallitus toteaa, että kuluvan vuoden pal-
velutarve huomioiden on erikoissairaanhoidon kustannusten nousu huomat-
tavaa ja se merkitsee osaltaan jatkuvaa alijäämäisen kunta-talouden kehitys-
suuntaa. 
 
Talousarviosta ei käy esiin seikkoja, joiden pitäisi alentaa kustannuksia (mm. 
perusterveydenhuollossa on lisätty perustason erikoissairaanhoitoa ja tehtä-
viä on siirretty kunnille mm. kehitysvammaisten kuntoutus-ohjaus). Tietojär-
jestelmäkustannusten nousu on merkittävää sairaanhoitopiirin eri toimialueil-
la vaikka ko. kustannukset ovat ns. tukipalveluita tuotettaessa erikoissai-
raanhoidon palveluja satakuntalaisille. Kustannus-tehokas yhteinen tietojär-
jestelmä on tavoiteltava asia perusterveyden-huollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalitoimen kesken, koska se lisää synergiaetuja ja laatua asiakastyöhön. 
Erityisvelvoitteiden kustannusten nousu on merkittävää, kustannus/asukas 
nousee 10,46 € (+27 %). Tästä kustannuksesta suurin osuus muodostuu 
ensihoitopalveluista. 
 
Henkilöstömenojen palkkavaraus on tehty 1,5 %:n kasvulla. Tulopoliittisen 
ratkaisun synnyttyä kunta-alan palkankorotus tulee olemaan 1.7.2014 alusta 
20 euroa/henkilö. Heinäkuun 2015 alusta korotus on 0,4 %. Sairaanhoitopii-
rin tulee tarkistaa palkkakustannusten nousu todelliselle tasolle. 
 
Esitetty palvelumaksujen nousu ei tue kestävää kuntataloutta. Kuntien palve-
lumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +3,5 %. Satakunnan sairaanhoi-
topiirin tulisi kiinnittää huomiota tiukkaan talousarvion laadintaan samoin kuin 
peruskunnissa. Harjavallan kustannusten nousu kaikkien (perusterveyden-
huollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut) palveluiden osalta on 4,7 
% vuoden 2013 talousarviosta. Palveluiden osto on yhteensä 10,6 M€. Pe-
rusterveydenhuollon päivystyksen osuus kasvaa 26,5 %, sosiaalipalveluiden 
osuus 17,7 %, erityisvelvoitteiden osuus 26,5 %, ensihoitopalveluiden osuus 
26,9 %, erityistason ostopalveluiden osuus 14,9 % ja sairaanhoidon omatoi-
minta supistuu 1,7 %. Sairaanhoidon oman toiminnan palveluiden suorite-
määräarviot perustuvat 2011–2012 keskiarvoihin. 
 
Harjavallan kaupunki ei pidä tarkoituksenmukaisena visiota Satakunnan kes-
kussairaalasta vuonna 2020. Sairaanhoitopiirin nykyisten tilojen käytöstä ja 
toimintojen suunnittelusta tulee tarkkaan harkita investoinnit, mm. akuutti-
psykiatria 21 M€:n suunnittelusta Satakunnan keskussairaalaan. Satakunnan 
sairaanhoitopiirin tulee edelleen kaikkien jäsenkuntiensa kanssa neuvotella 
Harjavallan sairaalan jatkokäytöstä, jos aikomuksena on yhtiöittää Harjaval-
lan sairaalan kiinteistöt jo vuodesta 2015 lähtien. 
 
Harjavallan kaupunki kiinnittää huomiota kumppanuusneuvottelumenettelyn 
ja raportoinnin kehittämiseen siten, että kustannusten nousuun pystyttäisiin 
joustavammin ja nopeammin paneutumaan sekä erikoissairaan-hoidossa 
että perustason palveluissa. Harjavallan kaupunki toivoo edelleen asiakas-
prosesseihin pureutumista ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja 
kuntien sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien lausuntojen ja 
niissä esitettyjen asioiden toivoisi etenevän sairaanhoitopiirin kehittämiseen 
ja siihen, että jäsenkuntien nykyinen hyvä palvelutaso nousisi entisestään ja 
satakuntalaisten sosiaali- ja terveyden-huollon asiakkaan saama kokonais-
valtainen palvelu paranisi. 
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HONKAJOKI 
KH 18.9.2013 § 170 

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat (Honkajoki, Jä-
mijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) antavat perusturvalau-
takunnan nimissä seuraavan yhteisen lausunnon. 
 
Vuoden 2014 talousarvio on laadittu siten, että sairaanhoitopiiri tuottaa pal-
velut, joita satakuntalaiset, erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti 
ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti kuntalaisille toteutettuna 
edellyttävät. Ehdotus on laadittu kuntatalouden vaikea tila tiedostaen 0,5 Me 
alijäämäiseksi, jonka hoitaa SataDiag- aiempien vuosien ylijäämällä. 
Palvelumaksujen muutosarvio vuoteen 2013 verrattuna sairaanhoidossa piiri-
tasolla on + 3,5% verrattuna vuoden 2013 toteuma-arvoon. 
 
Sairaanhoitopiirin tulee jatkaa toimintojensa kehittämistä palvelujen tuotan-
nossa toteuttaen toiminnallisia muutoksia ja pyrkien taloudelliseen tehokkuu-
teen kuten esimerkiksi oikein toteutettu hoidonporrastus ja hoitoprosessien 
sujuvuus. 
 
Sairaanhoitopiirin tulee uudelleen tarkastella Pohjois-Satakunnan alueella 
ensihoitopalvelujen järjestämistä Karvian kunnan osalta. 
Lisäksi sairaanhoitopiirin tulee järjestää ensihoitoseurantapalaverit alueella 
puolivuosittain. 
 
Lausunnossa ei ole huomautettavaa investointisuunnitelmaan. 
 
Perusturvalautakunta, kuntia kuultuaan, antaa seuraavan lausunnon: Sai-
raanhoitopiirin tulee ottaa huomioon kuntien vaikea taloudellinen tilanne, pal-
velumaksumuutos vuoteen 2013 verraten voi olla enintään + 1,5 % verrattu-
na vuoden 2013 toteuma-arvioon. 
 
Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksen mukaan Honkajoen maksuosuus olisi 
2.179.000 €, kasvu vuoteen 2013 yhteensä 4,3 %. 
 
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 §:n mukaan: Talousarviota ja –
suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen 
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.” 

 

HUITTINEN 
PTL 11.9.2013 § 
184 
KH 23.9.2013 § 240 

Kuntatalouden tila jatkuu vaikeana lähivuodet, joten Satakunnan sairaanhoi-
topiirin tulee jatkaa tiukkaa taloudenpitoa ja kehittää erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalipalveluiden palvelurakennetta ja toimintaa, jotta palveluiden kustan-
nustasoa voidaan laskea. Erityisesti tulee tarkastella tilojen käyttöä ja hallin-
tohenkilökunnan lisäämistä. Yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kanssa tulee myös edelleen kehittää mm. kotiutuskäytäntöjä kehittämäl-
lä. 
 
Huittisten kaupunki on tehnyt Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa sopi-
muksen päivystyspalveluiden käytöstä 1.5.2013 alkaen. Huittisten kaupungin 
kuvantamispalvelut siirtyivät SataDiagin toiminnaksi 
1.9.2013. Huittisten kaupungin erikoissairaanhoidon meno -osuudeksi on 
sairaanhoitopiiri arvioinut vuodelle 2014 yhteensä 10.011.000 euroa (kasvua 
0,7 %). Arvio perustuu vuosien 2011-6/2013 palveluiden käytön keskiarvoon. 
Huittisten kaupungin sosiaalipalveluiden osuudeksi on sairaanhoitopiiri arvi-
oinut v.2014 yhteensä 1.325.000 euroa (-16,7 % vuoteen 2013 verrattuna). 
Mikäli elokuun lopussa tehty keskitetty palkkaratkaisu kestää ammattiliittojen 
ja työnantajien tarkastelussa, on palkkavarauksesta siirrettävissä rahoitusta 
kuntien maksuosuuksien kasvun hillitsemiseen. 
 
Huittisten kaupungilla ei ole muuta huomauttamista Satakunnan sairaanhoi-
topiirin vuosien 2014 - 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, 
vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta 
vuoteen 2018. 
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JÄMIJÄRVI 
 

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsen kunnat (Honkajoki, 
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) antavat perusturva-
lautakunnan nimissä seuraavan yhteisen lausunnon. 
 
(KANKAANPÄÄ PTL 25.9.2013 § 78) 

 

KANKAANPÄÄ 
PTL 25.9.2013 § 78 
KH 7.10.2013 § 327 

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsen kunnat (Honkajoki, 
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) antavat perusturva-
lautakunnan nimissä seuraavan yhteisen lausunnon. 
 
Posa-yhteistoiminta-alueen kunnat pitävät tärkeänä, että sairaanhoitopiirin 
vuoden 2014 talousarvioluonnos on laadittu siten, että sairaanhoitopiiri voi 
tuottaa palvelut, jotka satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto 
lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti kuntalaisil-
le toteutettuna edellyttävät. Sairaanhoitopiirin ehdotus on laadittu kuntatalou-
den vaikea tila tiedostaen 0,5 Me alijäämäiseksi, jonka hoitaa SataDiag ai-
empien vuosien ylijäämällä. Palvelumaksujen muutosarvio vuoteen 201 3 
verrattuna sairaanhoidossa piiritasolla on +3,5 % verrattuna vuoden 2013 
toteuma-arvoon. 
 
Valtakunnallinen vaikea taloudellinen tilanne on nähtävissä myös PoSan 
yhteistoiminta-alueen kunnissa. Tämän johdosta palvelumaksumuutos vuo-
teen 2013 verraten voi olla enintään +1 ,5 % (henkilöstömenojen kasvun 
ennuste +1 %) vuoden 2013 toteuma-arvioon.  
 
Sairaanhoitopiirin tulee jatkaa toimintojensa kehittämistä palvelujen tuotan-
nossa toteuttaen toiminnallisia muutoksia pyrkien taloudelliseen tehokkuu-
teen. 
 
Ensihoitopalvelu-uudistuksen myötä PoSan yhteistoiminta-alueella Karvian 
kunnan ensihoitovalmius on heikentynyt. Tehdyn uudistuksen myötä vastuu 
ensihoitotoiminnasta on siirretty suurelta osin Karvian ensivasteen vapaaeh-
toistyötä tekeville toimijoille. PoSan yhteistoiminta-alueen kunnat esittävät 
sairaanhoitopiirille, että sairaanhoitopiiri antaa selvityksen yhteistoiminta-
alueen perusturvalautakunnalle ja kunnille siitä miten potilasturvallisuus ja 
alueiden asukkaiden yhdenvertaisuus toteutuvat sekä laskelmat ensihoito-
uudistuksen vaikutuksista (palvelun tavoiteaikojen täyttyminen ja kustannus-
kehitys ). 
 
Lisäksi PoSan yhteistoiminta-alueen kunnat esittävät, että Pohjois-
Satakunnan alueella tulee selvittää uudelleen ensihoitopalvelujen järjestämi-
nen sekä mahdollinen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan pelastuslaitoksen 
ensihoitotehtävien päällekkäisyys. 
 
Sote-uudistustyötä koskien Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämislain 
valmistelutyöryhmän väli raportista on pyydetty lausunnot myös kunnilta 
(11.10.2013 mennessä). Väliraportissa linjausten ja ehdotusten perusteella 
järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on pääsääntöises-
ti maakuntien keskuskaupunkien ja vähintään noin 50 000 asukkaan kuntien 
pohjalle muodostettavilla sote-alueilla sekä eräin osin noin 20 000 - 50 000 
asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alueilla. Mahdollista tulevaa 
erikoissairaanhoitouudistusta koskien PoSan yhteistoiminta-alueen kunnat 
toteavat investointiohjelman osalta, että sairaanhoitopiirin tulee suunnitella ja 
harkita hankkeiden etenemisaikataulu uudelleen. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.10.2013 perusturvalautakun-
nan valmisteleman ja hyväksymän lausunnon. 

 

KARVIA Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen lausuma-
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KH 16.9.2013 § 196 luonnoksen ehdotuksesta sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 
2014- 2016 ja vuoden 2014 talousarvioksi sekä investointi suunnitelmaksi 
vuoteen 2018. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että ensivastetoiminnasta 
sairaanhoitopiirin alueella vastaaville paikallisille toimijoille tulee tarjota riittä-
västi tukea ja koulutusta. 

 

KOKEMÄKI 
KH 30.9.2013 § 227 

Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioesityksessä toiminta-
kulut on budjetoitu 312,6 miljoonan euron suuruisiksi. Toimintakulujen kasvu 
on kuluvan vuoden budjettiin verrattuna 10,6 miljoonaa euroa. Toimintakulu-
jen kasvuprosentti on 3,5 %. Tilikauden 2014 tuloksen arvioidaan olevan 0,5 
milj. euroa alijäämäinen. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan kasvavan 
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 12,8 milj. euroa. Jäsenkunnilta pe-
rittävien maksuosuuksien nousuprosentti on siten talousarviosta talousarvi-
oon verrattuna 5,1 %. 
 
Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksessä on jäsenkuntien maksuosuuksien 
nousuksi mainittu useasti 3,5 %, joka on kuitenkin jäsenmaksujen nousupro-
sentti verrattuna vuoden 2013 arvioituun kuntalaskutukseen, ei vuoden 2013 
talousarvioon verrattuna. 
 
Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksessä palkkamenojen nousuprosentti on 
2,8 %. Sopimusten mukaiset korotukset on laskettu 1,5 % mukaisena. Toi-
minnan määrälliseen/laadulliseen lisäämiseen on näin ollen varattu 1,3 % 
korotus. Sairaanhoitopiiriltä saadun erillisen henkilöstömuutosraportin mu-
kaan uusien vakanssien määrä tulee kasvamaan.   Laskelman mukaan va-
kanssien nettomääräinen lisäys on noin 15–20. Henkilöstömää-
rän/vakanssien lisäystä on omistajakuntien nykyisessä taloustilanteessa pi-
dettävä liian  suurena.    
 
Ottaen huomioon lähes sovitun valtakunnallisen palkkaratkaisun on sairaan-
hoitopiirin talousarvioesityksessä mainittu 1,5 % palkkaratkaisu ylimitoitettu. 
Yksityiskohtana ylimitoitetusta erästä voi mainita, että sairausvakuutuslain 
muutoksen (=vuosilomalla sairastuneen karenssipäivät poistuvat) kustan-
nusvaikutukseksi on laskettu 0,4 %. Sairaanhoitopiirin tasolla kyseisen kus-
tannuserän vaikutus on henkilösivukuluineen 0,7 milj. euroa. 
 
Talousarviosta ei käy esiin seikkoja, joiden pitäisi alentaa kustannuksia (mm. 
perusterveydenhuollossa lisätty perustason erikoissairaanhoitoa sekä tehtä-
viä on siirretty kunnille mm. kehitysvammaisten kuntoutusohjaus). Tietojär-
jestelmäkustannusten nousu on merkittävää sairaanhoitopiirin eri toimialueil-
la, vaikka ko. kustannukset ovat ns. tukipalveluita tuotettaessa erikoissai-
raanhoidon palveluja satakuntalaisille. Kustannustehokas yhteinen tietojär-
jestelmä on tavoiteltava asia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalitoimeen kesken, koska se lisää synergiaetuja sekä laatua ja turvalli-
suutta asiakastyöhön. Erityisvelvoitteiden kustannusten nousu on merkittä-
vää kustannus/asukas nousee 10,46 € (+27 %). Tästä kustannuksesta suurin 
osuus muodostuu ensihoitopalveluista. 
 
Kokemäen kaupunki ei hyväksy sairaanhoitopiirin hallituksen esittämää kun-
taosuuksien nousuprosenttia. Kokemäen kaupungin, eikä muidenkaan sata-
kuntalaiskuntien, tulokertymä ei ole mm. valtionosuusleikkaukset huomioiden 
jatkossa sellainen, että se mahdollistaisi nyt esitetyt nousuprosentit. Kau-
punginhallitus esittää, että sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvio tulee 
laatia sellaiseksi, että vuoden 2014 kuntaosuuksien nousuprosentti on enin-
tään 2,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallitus kiinnit-
tää erityistä huomiota henkilöstömenojen 2,8 % kasvuun.  
 
"Satakunnan keskussairaala vuonna 2020" -visiointi on tärkeää ja siinä on 
monia välttämättä toteutettavia näkymiä. Sairaanhoitopiirin on huomattava, 
että sillä on huomattava rooli perustason terveydenhoidon ja kuntien sosiaa-



 
 

124 

lipalveluiden saumattoman yhteistyön kehittämisessä ja se on vision toteu-
tumisen edellytys. Kokemäen kaupunki toivookin edelleen asiakasprosessei-
hin pureutumista ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja kuntien 
sosiaalipalveluiden kanssa. Sairaanhoitopiirin nykyisten tilojen käytöstä ja 
toimintojen suunnittelusta tulee tarkkaan harkita investoinnit mm. akuuttipsy-
kiatria 21 M€:n Satakunnan keskussairaalaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin 
tulee edelleen kaikkien jäsenkuntiensa kanssa neuvotella Harjavallan sairaa-
lan jatkokäytöstä, jos aikomuksena on yhtiöittää Harjavallan sairaalan kiin-
teistöt jo vuodesta 2015 lähtien. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien lausuntojen 
ja niissä esitettyjen asioiden toivoisi etenevän sairaanhoitopiirin kehittämi-
seen ja siihen, että jäsenkuntien nykyinen hyvä palvelutaso nousisi entises-
tään ja satakuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan saama ko-
konaisvaltainen palvelu paranisi.  
 
Kokemäen kaupunki kiittää sairaanhoitopiiriä ja erityisesti psykiatrisen hoidon 
toimialuetta hyvän yhteistyön kehittämisessä sekä asiakasohjauksen että 
kuntaneuvottelujen osalta. 

 

KÖYLIÖ 
KH 7.10.2013 § 203 

Kuntatalouden vaikea tilanne tulee jatkumaan ainakin lähivuodet, joten Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin tulee edelleen jatkaa tiukkaa taloudenpitoa kehit-
tämällä erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palvelurakennetta ja toi-
mintaa kustannustason laskemiseksi. 
 
Yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa on edelleen kehitet-
tävä, jotta päästään kuntalaisten ja kustannusten kannalta optimaaliseen 
tulokseen. Erityisesti tämä koskee kotiutuskäytäntöjä sekä erityishuollon pal-
veluita. 
 
Köyliön kunta edellyttää, että sairaanhoitopiiri arvioi kriittisesti tyhjillään ole-
vien tilojen käyttötarpeen ja pyrkii minimoimaan niistä tulevat kustannukset. 

 

LAVIA 
KH 21.10.2013  
§ 283 

Satakunnan sairaanhoitopiirin esityksessä vuoden 2014 toimintakulujen kas-
vu on 3,5 % samalla kun tilivuoden 2014 alijäämäksi arvioidaan 0,5 MIO 
EUR. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvellaan kasvavan 12,8 %.  Näin jä-
senkunnilta perittävien maksuosuuksien kasvu viime talousarvioon verrattu-
na olisi 5,1 %, jota Lavian kunta pitää kuntatalouden erittäin kireässä tilan-
teessa liian suurena. 
 
Palkkamenojen nousuprosentin on arvioitu olevan 2,8 %. Jo tehdyt palkka-
ratkaisut ja odotettavissa oleva erittäin maltillinen palkkojen nousu katsoo 
Lavian kunta, että ko. prosentin tulisi jäädä jopa alle 1,5 %: iin. 
 
Lavian kunta ei pidä kohtuullisena sairaanhoitopiirin hallituksen esittämää 
kuntaosuuksien nousuprosenttia. Synty ristiriita yleisen kuntatalouden ja sai-
raanhoitopiirin taloudenpidon kanssa, kun kuntien tulokertymä (m. verotulot 
ja valtionosuudet) laskevat ja sairaanhoitopiirin kuntaosuuksille esitetään 
mahdottomalta tuntuvaa nousua. Lavian kunta pitää kohtuullisena kunta-
osuuden nousuprosenttia 2,0 – 2,5 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. 
 
Talousarvioesitys ei anna selkeää kuvaa siitä, missä sairaanhoitopiiri aikoo 
tehdä säästöjä ja miten. Sairaanhoitopiirin erittäin tärkeänä tehtävänä on 
tuottaa palvelunsa tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti. 
 
Jo hyvin alkanut yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
välillä on keskeisen tärkeää ja sitä tulisi edelleen kehittää. Yleislääketieteen 
yksiköllä on tässä keskeinen merkitys.  
 
Lavian kunta kiittää sairaanhoitopiiriä avoimesta kommunikoinnista, hyvästä 
laskentatoimesta sekä siitä, että yhteistyön kehittäminen, asiakasohjaus ja 
kuntaneuvottelujärjestelmä toimivat erityisen mallikkaasti. 
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LUVIA 
PTL 26.9.2013 § 99 
KH 7.10.2013 § 252 
KH:n liite puuttuu 

Lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirille sen vuoden 2014 talousarvio-
ehdotuksesta Luvian kunnanhallitus toteaa, että kuluvan vuoden palvelutarve 
huomioiden on erikoissairaanhoidon kustannusten nousu huomattavaa ja 
toteutuessaan se osaltaan on vaikuttamassa alijäämäisen kuntatalouden 
kehitykseen. 
 
Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarviossa ei ole otettu huomioon palve-
lurakenteen muutoksia, joiden tulisi alentaa kustannuksia. Esimerkkinä mai-
nittakoon kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen siirtyminen kuntien omaksi 
toiminnaksi sekä perusterveydenhuollon omat lisäykset peruserikoissairaan-
hoitoon. 
 
Työmarkkinajärjestöjen solmiman sopimuksen mukaan kunta-alan palkanko-
rotus tulee olemaan 1.7.2014 alusta 20 euroa/henkilö. Heinäkuun 2015 alus-
ta korotus on 0,4 %. Henkilöstömenojen paikkavaraus on tehty sairaanhoito-
piirin talousarviossa 1,5 % kasvulla. Sairaanhoitopiirin tulee tarkistaa palkka-
kustannusten nousu palkankorotusten todelliselle tasolle. 
 
Luvian kunnan kustannusten nousu perusterveydenhuollon päivystyksen, 
sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden osalta on 7,8 % vuoden 2013 talousar-
viosta. Erityistason ostopalveluiden osuus kasvaa 38,9 %, ensihoitopalvelui-
den osuus 27,5 % ja erityisvelvoitteiden osuus 27,1 % sekä sosiaalipalvelui-
den osuus 23,2 %. Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioesityksessä 
jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +3,5 %. Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin tulisi kiinnittää huomiota tiukkaan talousarvion laa-
dintaan samoin kuin peruskunnissa. Esitetty palvelumaksujen nousu ei tue 
kestävää kuntataloutta. 
 
Palveluiden oston arvioidaan olevan vuonna 2014 Luvian kunnan osalta eri-
koissairaanhoidossa yhteensä 3 497 000 €. Kuluvana vuonna tähän men-
nessä toteutuneen sairaanhoitopiirin laskutuksen mukaan Luvian kunnan 
menot vuonna 2013 tulevat olemaan todennäköisesti 4 112 237 euroa. Mikäli 
palvelujen tarve Luvian kunnan osalta vuonna 2014 on samalla tasolla kuin 
alkuvuonna 2013, tulevat erikoissairaanhoidon menot olemaan huomattavas-
ti korkeammat kuin sairaanhoitopiirin ilmoittama arvio. 
 
Luvian kunta kiinnittää huomiota kumppanuusneuvottelu- menettelyn ja ra-
portoinnin kehittämiseen siten, että kustannusten nousuun pystyttäisiin jous-
tavammin ja nopeammin paneutumaan sekä erikoissairaanhoidossa että 
perustason palveluissa. Luvian kunta toivoo asiakasprosesseihin pureutu-
mista ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja kuntien sosiaalitoi-
men kanssa. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien lausuntojen ja niissä esitettyjen 
asioiden toivoisi etenevän sairaanhoitopiirin kehittämiseen ja siihen, että jä-
senkuntien nykyinen hyvä palvelutaso nousisi entisestään ja satakuntalaisten 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan saama kokonaisvaltainen palvelu 
paranisi. 

 

MERIKARVIA 
KH 23.9.2013 § 307 

Merikarvian maksuosuus kasvoi merkittävän paljon vuonna 2012 ja näyttää 
tasoittuvan kuluvana vuonna. Pienen kunnan maksuosuuksien kehitystä on 
vaikea ennakoida. Vuoden 2014 Merikarvian maksuosuus alittaa niukasti 
vuoden 2012 tilinpäätösluvun. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, edellyttää maltillista taloudenpitoa ja 
hyvää kuntaraportointia. 

 

NAKKILA 
KH 30.9.2013 § 304 

Lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirille v.2014 talousarvioehdotukses-
ta Nakkilan kunnanhallitus toteaa, että yleisellä tasolla erikoissairaanhoidon 
kustannusten nousu huomattavaa ja se osaltaan merkitsee jatkuvaa alijää-
mäisen kuntatalouden kehityssuuntaa. Nakkilan kunnan tavoitteena on lisätä 
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hoito- ja palveluketjujen kustannustehokkuutta yhdessä erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon ja kunnan kanssa. Painopisteenä tulevat ole-
maan erityisesti mielenterveyskuntoutujien hoitopolut ja hoidon porrastus 
mm. ikä-ihmisten terveyspalveluissa. 
 
Talousarviosta ei käy ilmi seikkoja, joiden pitäisi alentaa erikoissairaanhoidon 
kustannuksia. Esim. perusterveydenhuollossa on lisätty perustason erikois-
sairaanhoitoa ja kunnille ollaan siirtämässä kehitysvammaisten kuntoutusoh-
jausta. Näiden järjestelyjen tulisi laskea erikoissairaanhoidon kustannuksia. 
Tietojärjestelmäkustannusten nousu on merkittävää eri toimialueilla, vaikka 
ko. kustannukset ovat ns. tukipalveluita tuotettaessa erikoissairaanhoidon 
palveluita. Kustannustehokas yhteinen tietojärjestelmä on tavoiteltava asia 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kesken, koska 
se lisää synergiaetuja ja asiakaspalvelun laatua. Erityisvelvoitteiden kustan-
nusten nousu on merkittävää (n. 26%), tästä kustannuksesta suurin osuus 
muodostuu ensihoitopalveluista. Samoin perusterveydenhuollon päivystys-
palveluiden kohdalla on huomattava korotus (40,4%). 
 
Henkilöstömenojen palkkavaraus on tehty 1,5% kasvulla. Tulopoliittisen rat-
kaisun synnyttyä kunta-alan palkankorotus tulee olemaan 1.7.2014 alkaen 
20e/hlö. Lisäksi 1.7.2015 alkaen korotus on 0,4%. Sairaanhoitopiirin tulee 
tarkistaa palkkakustannusten nousu todelliselle tasolle. 
 
Esitetty palvelumaksujen nousu (+3,5%) ei tue kestävää kuntataloutta. Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota tiukkaan talousarvion laa-
dintaan. Nakkilan kustannusten kaikkien palveluiden osalta yhteensä on ar-
vioitu laskevan - 2,8% vuoden 2013 talousarviosta mutta olevan kuitenkin 
6,4% suurempia verrattuna v.2012 toteumaan. Perusterveydenhuollon päi-
vystyksen osalta kasvu 40,4%, sosiaalipalveluiden osalta 8%, erityisvelvoit-
teiden osalta 26,5%, ensihoitopalveluiden osalta 26,1%, erityistason ostopal-
veluiden osalta  lasku -26,3% ja sairaanhoidon oman toiminnan osalta -4%. 
 
Nakkilan kunta ei pidä tarkoituksenmukaisena visiota Satakunnan keskussai-
raalasta 2020. Sairaanhoitopiirin tilojen käytössä ja toimintojen suunnittelus-
sa tulee tarkkaan harkita investoinnit, mm. akuuttipsykiatrian siirto keskussai-
raalaan 21 milj. euroa. Vision toteutuessa sairaanhoitopiirin tulee neuvotella 
Harjavallan sairaalan jatkokäytöstä jäsenkuntiensa kanssa. 
 
Nakkilan kunta kiinnittää erityistä huomiota kumppanuusneuvottelumenette-
lyn ja raportoinnin kehittämiseen siten, että kustannusten nousuun pystyttäi-
siin paneutumaan joustavammin ja nopeammin sekä erikoissairaanhoidossa 
että perustason palveluissa. Nakkilan kunta toivoo edelleen asiakasproses-
sien arviointia ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja kuntien 
kanssa. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien lausuntojen toivoisi näkyvän sai-
raanhoitopiirin kehittämisessä siten, että jäsenkuntien hyvä palvelutaso ja 
toiminnan kustannustehokkuus nousisi entisestään.  
 
Perusturvalautakunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 
8.10.2013. 

 

POMARKKU 
KH 23.9.2013 § 226 

Pomarkun kunnanhallitus katsoo, että sairaanhoitopiirin toimintamenojen 3,5 
%:n kasvu on kohtuuttoman suuri eikä perustu yleiseen kustannuskehityk-
seen. Kuntasektorin palkkatason nousu on vuonna 2014 noin 1 % ja valtaosa 
sairaanhoitopiirin menoista on henkilöstömenoja. 
 
Hyväksyttävä nousu kuntien maksuosuuksille on enintään 1,5 %. Sairaanhoi-
topiirin investointiohjelmaan sisältyvien vuosien 2015 – 2018 investointi-
suunnitelmista tulee pidättäytyä ainakin siihen asti kunnes tulevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislain lopullinen sisältö on tiedossa. Ko. vuosille 
suunniteltujen investointien Iykkäämisestä ei aiheudu toiminnallista haittaa 
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sairaanhoitopiirin tehtävien hoidolle. 
 
Ensihoitopalvelujen uudistus on osoittautunut ennakoidun mukaisesti ilmei-
sen kalliiksi sairaanhoitopiirin jäsenkunnille. Sairaanhoitopiirin tulee ensihoi-
don järjestelyjen vakiinnuttua selvitys hankeen toiminnallisista ja taloudellisis-
ta vaikutuksista. 
 
Ensihoitotehtävien siirryttyä vuoden 2013 alussa Satakunnan sairaanhoitopii-
rille, tulee sairaanhoitopiirin osaltaan varmistaa, että Satakunnan pelastuslai-
toksella ja Satakunnan sairaanhoitopiirillä ei ole päällekkäisiä toimintoja en-
sihoidon tehtäväalueella. Lisäksi tulee yhdistää edellä mainittujen osapuolten 
mahdolliset päällekkäiset 24/7 – tyyppiset valvomo- ja ensihoidon päivystys-
toiminnot. 

 

PORI 
KH 30.9.2013 § 594 

Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne-linjaukset ovat edel-
leen valmistelun alla. Sairaanhoitopiirin alueella on meneillään useita kunta-
rakenneselvityksiä. Lisäksi kunnat arvioivat ja työstävät hallitusohjelman mu-
kaisen tulevan sote-rakenteen tavoitteita, toimintamalleja ja kumppaneita 
maakunnassa ja omissa seutukunnissaan. Uudistuksen puitelaki, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämislaki on valmistelussa ja hallituksen esitys an-
nettaneen tulevan vuodenvaihteen tienoilla. Kuntarakenne- ja palveluraken-
neuudistusten keskeisenä tavoitteena on koota kuntapalvelut vahvempien 
kuntien vastuulle (horisontaalinen integraatio) ja sote-palvelut yhden nykyistä 
vahvemman koordinaation (vertikaalinen integraatio). 
 
Tulevan järjestämislain ohjaamana maakuntaan tulee muodostumaan uu-
denlainen palvelurakenne, jossa maakuntakeskuksessa kaikki sairaanhoito 
ja sosiaalipalvelut on saman organisaation toimintaa. Tässä vaiheessa on 
ennenaikaista arvioida syntyykö Satakuntaan yksi vai useampia perustason 
tai laajan perustason sote-alueita. Avoinna on myös tulevan järjestäjän yhtei-
sömuoto, vastuukunta vai kuntayhtymä. Asia varmistuu kuitenkin viimeistään 
tulevan vuoden aikana. Myös sairaanhoitopiirin kaikessa suunnittelussa ja 
toiminnassa tulee varautua isoihin muutoksiin.  
 
Näillä ratkaisuilla on oleellinen merkitys terveydenhuollon, sairaanhoidon,  
sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa, kiin-
teistöjen rakentamisessa sekä saneerauksissa koko Satakunnan alueella. 
Vaikka uudistusten tarkka aikataulu ei ole selvä, on kuitenkin välttämätöntä 
ja todennäköistä, että isoja rakenteellisia ja hallinnollisia muutoksia on tulos-
sa. Muutostarpeesta ei ole enää aikoihin ollut epäselvyyttä. Hallintomallien 
pohdintaan saadaan ratkaisu tulevassa järjestämislaissa ja maakunnan kun-
tien käynnistyvässä yhteisessä valmistelussa, jossa tarvitaan myös sairaan-
hoitopiirin asiantuntemusta ja aktiivista positiivista otetta. 
 
Edessä olevat muutokset on otettava huomioon ja toimintaa suunniteltava 
uudelleen jo suunnitelmakaudella 2014-2016.  
 
Sairaanhoitopiirin asettamista päämääristä Porin kaupunki haluaa korostaa 
erityisesti seuraavaa päämäärää; erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä 
muut sosiaalipalvelut ovat osia kuntien järjestämästä, hyvin toimivasta palve-
lukokonaisuudesta. 
 
Länsirannikon miljoonapiiristrategia ja Tyksin erikoissairaanhoidon järjestä-
missopimus  
 
Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken toteu-
tetaan sairaanhoitopiirien yhdessä hyväksymää ”Länsirannikon miljoonapiiri-
strategiaa” ja sairaanhoitopiirien vuonna 2013 hyväksymää ”Tyksin erva-
alueen järjestämissopimusta kaudelle 2013- 2016”. 
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Porin kaupunki edellyttää, että tehdään nykyistä tiiviimmin yhteistyötä omis-
tajakuntien kanssa ja että verkostoitumisessa huomioidaan alueelliset ratkai-
sut. Strategian pitää edetä yhdensuuntaisesti kuntien peruspalvelujen strate-
gioiden ja tulevan järjestämissuunnitelmaan kanssa. Päällekkäisten inves-
tointien välttämiseksi tulee varautua tulevaan työnjakoon uuden miljoonapii-
rin sisällä ja ottaa huomioon valmisteltavana olevan kuntien järjestämissuun-
nitelman linjaukset. 
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstö, osaamisen ja osaajien varmistaminen vaatii yhteistyötä, hyvää 
henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa sekä järkevää työnjakoa perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Pori kaupunki edellyttää, että työnja-
koa, rajapintoja ja lähetekäytäntöä selkiytetään ja henkilöstön yhteisiä voi-
mavaroja ja osaamista hyödynnetään järkevästi. 1.5.2011 voimaanastunut 
terveydenhuoltolaki edellyttää perusterveydenhuollon toimintamahdollisuuk-
sien vahvistamista. Tämä taas edellyttää terveyskeskusten ja sairaaloiden 
työnjaon tarkistamista ja erikoislääkärityövoiman osaamisen tarkoituksenmu-
kaista hyödyntämistä terveyskeskuksissa. Tarvitaan aktiivista vuorovaikutus-
ta ja palveluprosessien yhteistä kehittämistä. 
 
Porin kaupunki edellyttää, että henkilöstön tarve uudelleen arvioidaan mikäli 
jäsenkunnat tekevät muutoksia, jotka vaikuttavat palvelutarpeisiin. Henkilös-
tökulujen kasvattamisessa tulee käyttää suurta harkintaa. Mahdollisten tu-
lospalkkioiden ja liukumien tulee mahtua olevan palkkabudjetin sisälle. Or-
ganisaatiomuutoksiin usein liittyviin harmonisointitarpeiden torjutaan varau-
tuminen pitää aloittaa heti tänään. 
 
Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 
 
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 pitää välttämättömänä, että kump-
panuus-järjestelmää täydennetään esim. säännöllisin välein tapahtuvalla 
toiminnan- ja talouden sekä hankeohjaus asioiden seutukunnallisella työ-
ryhmällä. Muutoinkin Pori korostaa, että hyvälle omistajaohjaukselle on luo-
tava nykyistä paremmat edellytykset. 
 
Lääketieteellisen kehityksen myötä yhä suurempi osa vaativan erikoissai-
raanhoidon tutkimuksista ja hoidoista voidaan toteuttaa polikliinisinä. Perus-
turva pyrkii omalta osaltaan tukemaan tätä kehitystä ja siihen liittyvää hoito-
ketjujen tarpeenmukaista ja joustavaa kulkua. Hoidon oikea-aikainen ja tur-
vallinen porrastus vaatii vielä yhteistyössä tehtävää palvelukuvausta. Asiaan 
tuo uuden ulottuvuuden mm. terveydenhuoltolain tuoma potilaan valinnanva-
paus, joka edelleen laajenee suunnitelmakaudella. 
 
Tiedonhallinta  
 
Tiedonhallinta ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on koko Satakunnan 
yhteinen haaste ja toimiessaan takaa potilaiden ja asiakkaiden kustannuste-
hokkaan ja turvallisen hoidon. Tulevaisuudessa potilaan ja asiakkaan tiedot 
ovat sähköisessä muodossa ja ne voivat syntyä missä tahansa maantieteel-
lisellä alueella, myös oman organisaation ulkopuolella. Tämä tuo erityisen 
haasteen järjestelmien väliselle yhteistoiminnallisuudelle, tietotekniikkainfra-
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struktuurille sekä tietojen arkistoinnille. Porin kaupunki katsoo, että tietohal-
linnassa tulee edetä yhteistyössä kohti kansallisen arkiston vaatimia toimen-
piteitä. 
 
Kuntatalous vuosina 2014-2016 
 
Kuntatalous ja kuntien yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen seuraa-
vien vuosien aikana edellyttää kriittistä talouden tarkastelua ja säännöllistä 
käyttöön perustuvaa tuloskohtaista talouden raportointia. 
 
Porin kaupunginhallituksen vahvistaman talousarviokehyksen perusteella 
terveydenhuollon ostopalveluihin on varattu noin 2 % vuosittainen kasvu. 
Odotettua heikompien verotuloennusteiden vuoksi joudutaan vuosien 2015 ja 
2016 osalta varautumaan tätä maltillisempaan kehitykseen.  
 
Porin kaupungin edellyttää, että sairaanhoitopiiri valmistelee sopeuttamis-
suunnitelman, joka on linjassa Porin kaupungin 3 vuoden taloussuunnitelman 
kanssa ja esittelee suunnitelman viimeistään maaliskuussa 2014 Porin kau-
punginhallitukselle. 
 
Päivystys  
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen toiminta on kasvanut ja laajentunut 
viime vuosien aikana. Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen kokonaiskus-
tannukset nousevat esitetyn talousarvion perusteella vuosien 2011-2014 
välillä 70,2 % (2011: 10,3 milj €, 2012: 17,6 milj €). Vuodesta 2011 uusia 
toimintoja ovat esimerkiksi kiireellinen sairaankuljetus, selviämisyksikkö ja 
arviointiyksikkö. 
 
Pori edellyttää, että päivystykseen haetaan yhteistyössä toimintamalli, jolla 
parannetaan kustannustehokkuutta ja asiakkaiden hoitoprosessien sujuvuut-
ta. 
 
Erityisvelvoitteet  
 
Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset olivat Satakunnan sairaanhoitopii-
rin vuonna 2013 8,7 milj € ja vuoden 2014 talousarviossa yhteensä 11,0 milj 
€. Kustannukset jaetaan asukasluvun mukaan ja Porin osuus on 37,3 %. 
Porin kustannukset vuonna 2013 3,2 milj € ja vuonna 2014 4,1 milj €. Erityis-
velvoitteina perittävät kustannukset euroa/asukas vuonna 2012: 12.64, 2013: 
38,67 ja 2014: 49,13.  
 
Erityisvelvoitemaksun sisältö on kasvamassa ja sen vuoksi sitä edellytetään 
karsittavaksi. Erityisvelvoitteet sisältävät monia eri toimintoja ja näiden toi-
mintojen seuranta on vaikeaa, koska erityisvelvoitteiden sisältä ei pureta riit-
tävän selkeästi. 
 
Sosiaalipalvelut  
 
Sosiaalipalvelujen tehtävien jakoa ja perustehtävää tulee tarkastella kriitti-
sesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota asumispalvelujen toteuttamisessa 
ja järjestämisessä kehitysvammaisille. Laitoshoidon purkautuessa tulee so-
peuttaa myös henkilökunnan määrää ja hallinnon kuluja. Porin kaupunki 
edellyttää, että kehitysvammaisten asumispalveluiden toteuttamisessa ja 
järjestämisessä huomioidaan perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintamalli 
ja järjestämisvastuu. Esim. neuvolatoiminta vaatii edelleen yhteistä palvelu-
prosessin kuvausta ja uudistamista. Myös sosiaalipalveluiden tulee pystyä 
ennakoimaan tulevan vuoden hinnasto, eikä tehdä korotuksia kesken toimi-
kautta. Antinkartanon kuntoutuskeskuksen kehittämisohjelma vuodelta 2006 
pitäisi päivittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 
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Kiinteistöt ja investoinnit 
 
Sairaanhoitopiirin investointisuunnitelma vuosille 2014-2018 on yhteensä 
87,6 milj €. Porin rahoittama osuus tästä summasta on noin 40 %, joka tar-
koittaisi 30,8 milj € ja vuositasolla vaihteluväli olisi 5-7 milj €/vuosi. Mittava 
sairaanhoitopiirin investointisuunnitelma vähentää suoraan perusturvan tule-
via tarvittavia investointeja ja toiminnan kehittämistä. 
 
Sairaanhoitopiiri perii kunnilta osuudet lainojen lyhennyksiin ja maksaa pe-
ruspääomalle korkoa, jotka vaikuttavat Porin kaupungin konsernihallinnon 
talouteen ja eivät näin ollen näy perusturvan kustannuksissa. Vuodelle 2014 
on arvioitu peruspääoman koron palautusta 0,3 milj € ja vuodelle 2014 laino-
jen lyhennystä 0,07 milj €. Lainojen lyhennykset ovat Porin kohdalla vuosilta 
2015-2018 yhteensä 3,9 milj €. 
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 
Vuonna 2014 sairaanhoitopiiri varaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan rahaa 
omavastuuosuudeksi yhteensä 1,0 milj € (kokonaisbudjetti 3,0 milj €). Muka-
na on hankkeita, jotka tukevat sairaanhoitopiirin sisäistä kehittämistoimintaa, 
hankkeita jotka ovat maakunnallisia ja hankkeita jotka palvelevat sairaanhoi-
topiirien välistä toiminnan kehittämistä. Hankkeita valmisteltaessa tulee ny-
kyistä tiiviimmin noudattaa peruskuntien ja sairaanhoitopiirin työnjakoa. 
 
Uusien peruskunnan vastuulle kuuluvien peruskunnan toimintaa ensisijaises-
ti kehittävien Kaste-hankkeiden hallinnointi tulee järjestää kuntapohjalle. Ke-
hittäminen on toimintaa, jota ei voi ulkoistaa.  
 
Hankkeiden ja projektien rahoitus tulee rakentaa yhteistyössä uudelleen, 
jotta se palvelee paremmin ja nopeammin eri perustason toimijoiden tarpeita 
ja tukisi muutosprosesseja. 
 
Talousarvion kokonaisuus 2014 
 
Sairaanhoitopiirin talousarviossa esitettyä koko erikoissairaanhoidon osalta 
toimintakulujen muutokseksi TA2013 - TA2014 on 6,1 %, jota voidaan pitää 
aivan liian korkeana. Porin osuudeksi palveluiden suurimpana käyttäjänä on 
arvioitu 40 % em. kustannuksista, jolloin muutos on noin +11,8 % vuoden 
2013 talousarviosta ja nousua vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna muu-
tos on 3,2 %. 
 
Vuosien TA2013 ja TA2014 talousarvio lukujen vertailu ei kerro todellista 
muutosta, koska kuluvan vuoden talousarvio luku tulee ylittymään. Tästä 
johtuen sairaanhoitopiiri on muuttanut Porin osalta talousarvio luvun lasken-
taperiaatetta, jolla pystytään saamaan parempi tarkkuustaso talousarviossa. 
 
Kustannusnousun vaikutus palveluhinnastoon valmistellaan sairaanhoitopii-
rissä vasta syksyn aikana. Toimialakohtaisia sekä yksittäisiä palvelujen hin-
toja ja niiden vaikutuksista seuraavan vuoden talousarvioon ei ole tiedossa 
lausuntoa annettaessa. Lisäksi palveluhinnaston laatimiseen tulee jatkossa 
erityisesti panostaa siten, ettei talousarviovuoden aikana tarvitse tehdä hin-
nastoon muutoksia ja mahdollisten palautusten määrän tulee olla selvillä 
viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Pori edellyttää, että tilinpäätöksen 
perusteella täsmäytetään hinnaston lopulliset hinnat. 
 
NordDRG:n käyttöönoton rahallista vaikutusta kuntalaskutuksen hinnastoon 
tai kuntalaskutukseen ei ole tuotu esille. Porin kaupunki edellyttää, että hin-
naston vaikutusten arviointi esitetään kunnille ennen käyttöönottoa. 
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Talousarvioon sisältyvien toiminnallisten muutosten yksityiskohtainen talou-
dellinen tarkastelua puuttuu ja niiden vaikuttavuuden merkitystä nykytilantee-
seen ei ole riittävästi arvioitu. Lisäksi investointien käyttötalousvaikutusten 
arviointi puuttuu kokonaan. 
 
Porin kaupungin tarkastuslautakunta edellyttää vastuuta kokonaistaloudelli-
suudesta perusturvan oman toiminnan ja terveydenhuollon ostopalvelujen 
osalta sekä on erityisesti kiinnittänyt huomioita yhteisten hoitoprosessien 
toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen. 
 
Porin perusturva ostaa sairaanhoitopiiriltä ns. tukipalveluja noin 21 milj €. 
Suurin osa on SataDiagista ostettavia palveluja. Porin talousarviorakentees-
sa nämä palvelut on sijoitettu tulosalueelle TA 20, jossa on myös Porin pe-
rusturvan omat palvelut. Porin kaupunki edellyttää, että myös liikelaitoksen 
toiminta suunnitellaan ja toteutetaan kustannusneutraalisti kerryttämättä yli-
määräistä tuloa ja että taloudesta sekä suoritteista saadaan neljännesvuosit-
tain raportit. 
 
Perusturva varautuu omassa talousarvioesityksessään erikoissairaanhoidos-
sa sairaanhoitopiirin osalta seuraaviin määrärahoihin: 
 
- sairaanhoitopalveluiden osalta 99 870 000 € sekä 
- koko yhteistoiminta-alueella päivystyksen osalta 3 521 869 € ja 
- sosiaalipalvelujen osalta 7 601 000 € 
- muiden erikoissairaanhoidon toimijoille varattu summa 600 000 € 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous muodostaa rikkomattoman kokonai-
suuden ja kohtalonyhteyden. Esitetty taloussuunnitelma tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että palvelurakenne vinoutuu edelleen. Laitoshoitoa ja korjaavaa 
toimintaa rahoitetaan avopalveluiden, ennaltaehkäisevyyden ja varhaisen 
puuttumisen kustannuksella. 
 
Pori vaatii, että piiri käy uudelleen taloussuunnitelman läpi tavoitteena karsia 
kasvu enintään 2 % verrattuna edelliseen talousarvioon. Kaikki tulevaisuu-
teen vaikuttavat suunnitelman tulee arvioida uudestaan. 

 

RAUMA 
KH 23.9.2013 § 538 

Sairaanhoitopiirin pidemmän aikavälin tavoitteena on tehostaa erikoissai-
raanhoitoa lisäämällä suhteessa polikliinisia ja lyhytaikaisia toimenpiteitä 
sisältäviä hoitoja ja toimenpiteitä somatiikassa. Psykiatriassa avohoitopalve-
luiden toteuttaminen on ensisijaista, jonka avulla voidaan myös toteuttaa 
psykiatristen sairaanhoitosijojen edelleen vähentämistä valtakunnallisestikin 
tavoiteltuun määrään 0,5 ‰ väestöön suhteutettuna. Kehitysvammaisten 
palveluiden kehittämisessä pääpaino on asumispalveluiden toteuttamisessa, 
jolla voidaan vähentää laitoshoitotarpeita.  
 
Esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ovat kannatettavia ja oikean suuntaisia. 
Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää toimivaa yhteistyötä kuntien kesken. 
Vain kuntien avo- ja peruspalveluiden toimivuus ja riittävä kattavuus takaavat 
sairaanhoitopiirin tavoitteiden saavuttamisen. 
 
Sairaanhoitopiirin esitykselle lisätä kunnille tarjottavaa etäkonsultaatioita on 
hyvä ja kannatettava. Etäkonsultaatiota tulee hyödyntää sairaanhoitopiirin ja 
kuntien välisessä palvelutuotannossa, mutta mahdollisesti myös sairaanhoi-
topiirien välisessä tiedonkulussa. 
 
Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen omistuspohja Raumalla tulee määritellä suun-
nitelmavuosien aikana, kun valtakunnalliset sote-ratkaisut ovat selvillä. Rau-
man näkökulmasta on tärkeää, että Rauman kaupungin ja sairaanhoitopiirin 
välillä käydään tiivistä neuvottelua Raumalla järjestettävistä palveluista. 
Raumalla tavoitellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota. Palvelui-
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den integraatiossa on mukana myös Rauman aluesairaalan tuottama eri-
koissairaanhoito. Palveluiden integraation toteuttamisen rinnalla tulee huo-
lehtia siitä, että erikoissairaanhoidossa ei synnytetä päällekkäisyyksiä mil-
lään tasolla. 
  
Sairaanhoitopiirin tulee ottaa suunnittelukaudella jo alustavasti huomioon 
Suomen hallituksen suunnittelema sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-
mistä koskeva lakiuudistus. On tärkeää, että suunnittelukaudella toteutetta-
vat toimenpiteet tukevat valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluiden linja-
uksia. Kuntarakenteen ja siihen kytkeytyvän sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteen ollessa vielä auki, on sairaanhoitopiirin syytä pidättäytyä sellaisista 
rakentamis- ja muista merkittävistä investointihankkeista, jotka eivät ole jo 
käynnistyneet. 
 
Sairaanhoitopiirin käyttötalouden toimintakate saa taloussuunnitelmavuosina 
kasvaa vain maakunnan peruskuntien erikoissairaanhoidon palvelujen osta-
miskyvyn kehittymisen mukaisesti. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä sai-
raanhoitopiirin toimintakate ja kuntien palvelumaksut kasvavat selvästi yli 
maakunnan kuntien omien talousarvioiden ja siis kuntien muiden toimintojen 
kustannuskehityksen.  
 
Kun näyttää varsin todennäköiseltä, että vuoden 2014 palkkaratkaisu on hy-
vin maltillinen (kustannusvaikutus sairaanhoitopiirin palkkoihin noin 0,5 %) 
niin sairaanhoitopiirin talousarvioehdotuksen palkkavarausta 1,5 % pitää pie-
nentää arvioilta lukuun 0,5 – 1,0 %. Samoin sairaanhoitopiirin tulee muuttaa 
talousarvioehdotustaan niin, että sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvion 
alijäämä on enintään nyt esitetyn mukainen eli 0,5 M€ jäsenkuntalaskutuk-
sen enintään 2,0 %:n kasvulla verrattuna vuoden 2013 arvioituun jäsenkun-
talaskutukseen (esityksessä on 3,5 % jäsenkuntalaskutuksen kasvu). 
 
Lisäksi Rauman kaupunki pyytää, että sairaanhoitopiiri laatii yhdessä Sata-
kunnan pelastuslaitoksen kanssa raportin siitä, miten sairaanhoitopiirin otet-
tua terveydenhuoltolain mukaisesti vuoden 2013 alusta alkaen vastuun ensi-
hoidon järjestämisestä kunnille tästä muutoksesta aiheutuvat kokonaiskus-
tannukset toteutuivat: kasvoivatko kuntien kustannukset toteutetun uudistuk-
sen takia ja jos kasvoivat niin kuinka paljon ja miksi. 

 
Lopuksi voidaan tyytyväisyydellä todeta, että sairaanhoitopiiri on vuoden 
2013 toiminnan toteuttamisessa ja taloudenhoidossa onnistunut toistaiseksi 
hyvin. Rauman kaupunki haluaa kuitenkin kannustaa sairaanhoitopiiriä tark-
kaan ja ennakoivaan taloudenhoitoon myös loppuvuoden osalta, jotta tilin-
päätösvaiheessa ei syntyisi kunnille ennakoitua suurempia kulukirjaustarpei-
ta. 

 

SIIKAINEN 
 

Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsen kunnat (Honkajoki, 
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) antavat perusturva-
lautakunnan nimissä seuraavan yhteisen lausunnon. 
 
(KANKAANPÄÄ PTL 25.9.2013 § 78) 

 

SÄKYLÄ 
KH 23.9.2013 § 219 

Kuntatalouden tila on heikentynyt nopeasti ja tilanne jatkuu vaikeana myös 
lähivuodet, joten Satakunnan sairaanhoitopiirin tulee jatkaa tiukkaa talou-
denpitoa ja kehittää erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palvelura-
kennetta ja toimintaa, jotta palveluiden kustannustasoa voidaan laskea ja 
tuottavuutta lisätä. Sairaanhoitopiirin toimintamenojen kasvu 3,5 % ylittää 
Säkylän kunnan arvioidun verotulokasvun. Sairaanhoitopiirin on talousarvion 
laadinnassa otettava paremmin huomioon jäsenkuntien tulojen kasvu. 
 
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015–2018 investointisuunnitelmaluonnos on teh-
ty harkitusti ja perustellusti, jäsenkuntien etua ajatellen. Säkylän kunta kat-
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soo, että investointisuunnitelma voidaan toteuttaa tulevan sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämislain lopullisesta sisällöstä huolimatta. Säkylän kunta 
kuitenkin vaatii, että sairaanhoitopiiri tarkastelee kriittisesti tyhjillään olevia 
tiloja ja minimoi niistä tulevia kustannuksia. 

 

ULVILA 
KH 1.10.2012 § 285 

Ulvilan kaupunginhallitus katsoo, että sairaanhoitopiirin toimintamenojen 3,5 
%:n kasvu ylittää Ulvilan kaupungin arvioidun verotulokasvun ja kaupungin 
omille toiminnoille asetetun toimintamenojen 2,0 %:n kasvurajan. Myös sai-
raanhoitopiirin toimintamenojen kasvun ylärajaksi tulee asettaa 2,0 % vuo-
den 2013 tasosta. 

 



 
 

134 

LIITE NRO 6 
 
Yhteistyötoimikunnan lausunto sairaanhoitopiirin vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluon-
noksesta ja vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta 

 

   19.9.2013 

 

 

Yhtymähallitus 

 

LAUSUNTO VUOSIEN 2014 - 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA SEKÄ VUODEN 2014 
TALOUSARVIOSTA 

 

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

 

 Vuosien 2014 – 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion 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 19.9.2013. 

 

 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on viimeksi käsitellyt ehdotusta vuosien 
2014 – 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2014 talousarvioksi 
kokouksessaan 26.8.2013. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimi-
kunnan lausunnot on pyydetty 1.10.2013 mennessä. 

 
 Sairaanhoitopiirin johtaja on esitellyt luonnosta toiminta- ja taloussuunnitel-

maksi 2014 – 2016 ja vuoden 2014 talousarvioksi viimeksi yhteistyötoimikun-
nan kokouksessa 29.8.2013.  

 
 Ehdotus vuosien 2014 – 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 

2014 talousarvioksi on toimitettu yhteistyötoimikunnalle kokouksen 19.9.2013 
esityslistan liitteenä. 

 
 Lausuntonaan yhtymähallitukselle yhteistyötoimikunta esittää ehdotuksesta 

vuosien 2014 – 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 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 muodollisesti yhteistoimintasopimuksen 
mukaisesti. Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta on aikaisemmissa sairaan-
hoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmissa ja talousarvioluonnoksista anta-
missaan lausunnoissa esittänyt sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikkaa kehit-
täviä ehdotuksia; luvun 1 päivitystyö sekä pysyvän työvoiman tarpeen arviointi 
toimialueilla ja liikelaitoksessa. Niitä ei ole kuitenkaan huomioitu toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa 2014-2016 ja talousarviossa 2014.  
 
 
 

 
2. Arvot ja hyvä henkilöstöpolitiikka 
 
On hyvä, että arvoja tarkistetaan vuonna 2014. Yhteistyötoimikunta painottaa 
edelleen, että tiukassakin taloustilanteessa perustehtävä pitää voida hoitaa 
suunnitelmassa mainittujen arvojen ja eettisten toimintaperiaatteiden mukai-
sesti. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikka on kehittynyt hyvään suun-
taan. Henkilöstöpalveluiden tilanne pitää saada vakiinnutettua, jotta päätökset 
palkka- ja palvelussuhdeasioissa saadaan toteutettua nopeasti. Tämänhetki-
set henkilöstöhallinnon resurssit ovat riittämättömät palvelemaan esimiehiä 
palkka- ja palvelussuhdeasioissa. Työn alla olevat työn vaativuuden arvioinnit 
(TVA) ja yhteensovitukset loppuun saatettuna helpottavat päätöksentekoa 
palkantarkistustilanteissa. Työkyvyn tukiohjelman toteutuminen varhaisen tu-
en ja osatyökykyisten työntekijöiden uudelleensijoitusten osalta on käynnisty-
nyt hyvin ja on hyvää arvojen toteutumista. 
 
Kaikkia toimialueita ja liikelaitosta koskevia yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita 
ja ohjeistuksia palvelussuhdeasioissa, tehtäväkohtaisten palkkojen määritte-
lyssä ja henkilökohtaisten lisien myöntämisessä tulee noudattaa, jotta oikeu-
denmukainen ja tasapuolinen henkilöstön kohtelu toteutuu. 

 
Positiivista on, että henkilöstöohjelma tullaan uudistamaan vuoden 2014 ai-
kana. Yhteistyötoimikunta esittää, että seuraavan vuoden talousarviossa olisi 
tarkistettu luvun 1.1.10 sisältö (henkilöstöpolitiikan keskeisten sisältöalueiden 
tarkennukset).  
  
 
3. Henkilöstöbudjetti  

 
Suunnitelma-asiakirjassa esitetään, että: 

 
”Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien määrän tu-
lee vuonna 2014 olla pienempi kuin vuonna 2013. Huomioon otetaan kun-
tayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuussopimuksissa sovitut 
henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä 
muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus”.  

 
Odotettavissa oleva palkkaratkaisu 1.3.2014 lukien on maltillinen. Sairaanhoi-
topiirin vuoden 2014 talousarvioehdotuksen palkkausmäärärahat riittänevät.  
 
Kannustavasta palkkauksesta on radiologien osalta saatu hyviä kokemuksia 
tulospalkkausjärjestelmän muodossa. Koko henkilöstöllä tulisi olla oikeus 
päästä kannustavan palkkausjärjestelmän piiriin.   
  
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. 
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Henkilöstön täydennyskoulutuksen budjettia on korotettu 0,6%:sta 0,7%:ään, 
mikä on positiivinen signaali täydennyskoulutuksen arvostamisesta tiukasta 
taloustilanteesta huolimatta.  
 
Henkilöstön ikääntyessä tulisi erityisesti huomioida, että sairaanhoitopiirissä 
riittää koulutettuja ja motivoituneita henkilöitä lähiesimiestehtäviin. 

 
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 (ti-
lanne 31.12.2012) 23,7 % on määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä osuus on 
kasvanut edelleen vuodesta 2011 (20,5%). Henkilökunnan vakinaistamista tu-
lee edelleen jatkaa ja sijaishenkilöstöä korvata varahenkilöstöllä. Aluehallinto-
virasto on jatkanut työsuojelutarkastuksia sairaanhoitopiirin työyksiköissä ja 
kiinnittänyt pysyvän työvoiman tarpeen arviointiin huomiota myös vuonna 
2013. Sairaanhoitopiirin toimialueita ja liikelaitosta pyydetään tarkistamaan 
pysyvän työvoiman tarve ja määräaikaisten työsuhteiden laillisuusperusteet 
31.01.2014 mennessä siten, että yksittäisen työntekijän työhistorian lisäksi 
tarkastellaan toimialueen ja liikelaitoksen sekä koko sairaanhoitopiirin koko-
naistilannetta määräaikaisuuksien suhteen. Selvityksen tulos tulee antaa 
koordinoivien pääluottamusmiesten arvioitavaksi. Yhteistyötoimikunta esittää, 
että toimialueille ja liikelaitokselle annettaisiin ohjeet pysyvän työvoiman arvi-
oimiseksi.  
 
Tavoitteena tulee olla varahenkilöstöjärjestelmä, joka palvelee toimintayksi-
köitä nykyistä laajemmin huomioiden osaamisvaatimukset. Hyvää on, että 
rekrytointiasiat ovat erikseen mainittu asiakirjassa. Toimiva rekrytointi vaatii 
edelleen pelisääntöjen sekä toimintamallien päivitystä yhdessä sairaanhoito-
piirin johdon, toimialueiden/liikelaitoksen johdon sekä rekrytointiyksikön kans-
sa. Toimivan varahenkilöstöjärjestelmän avulla mahdollistettaisiin myös henki-
löstön nykyistä parempi osallistumismahdollisuus sekä sisäisiin että ulkoisiin 
koulutustilaisuuksiin sekä turvattaisiin henkilöstölle mahdollisuus lomakautena 
yhdenjaksoiseen vuosilomaan. Viimeksi mainittuun asiaan on Aluehallintovi-
rasto kiinnittänyt huomiota, kuten myös lääkäreiden pitkiin päivystysvuoroihin. 

 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit ovat koottuna riskien-
hallintapolitiikkaan. Yhteistyötoimikunta esittää, että riskienhallintapolitiikkaa 
jalkautettaisiin systemaattisesti organisaation eri tasoille. Riskeistä etenkin tie-
tohallintariskien- ja turvallisuusriskienhallintaa tulisi korostaa edelleen mm. tie-
tosuojan ja yhä lisääntyvien väkivaltatilanteiden vuoksi.  

 
 

4.  Muutoshankkeet ja niiden valmistelu 
 
Toimialueiden ja liikelaitoksen toiminnallisten muutosten valmistelu on toteu-
tettu/toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien osallistuessa mm. 
valmisteleviin työryhmiin. Yhteistoimintalaki edellyttää neuvotteluja, pelkkä 
henkilöstön informointi ja kuuleminen eivät täytä lain tarkoitusta. Erityisen tär-
keätä on huomioida mm. työterveyshuollon sekä työsuojelun mukaan ottami-
nen peruskorjaus- sekä uudisrakennushankkeissa. Tämä onkin toteutunut hy-
vin vuoden 2013 aikana erityisesti Lasten- ja naistentalon rakennushankkees-
sa. 
 
Laskentapalveluiden (ulkoisen kirjanpidon) toiminnan mahdollinen ulkoistami-
nen tai omana toimintana jatkaminen selvitetään. Yhteistyötoimikunta esittää, 
että toimintaa selvitettäessä on varmistettava, ettei toimialueille ja liikelaitok-
selle aiheudu kohtuutonta kuormitusta, kuten palkanlaskennan ulkoistamises-
sa kävi.  
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Henkilökuntaa koskevia muutoshankkeita ovat erityisesti seuraavat: 

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

palvelujen toimialueilla  
- yhteistoiminnassa tulee toteuttaa myös liikkeenluovutukset, joissa 

sairaanhoitopiiri on saajaosapuolena 
 

Kiinteistöjen yhtiöittämisessä Harjavallan ja Rauman osalta tulee huomioida, 
että tilojen isännöintitoimet toteutetaan nykyistä paremmin (vrt. Satalinnan 
kiinteistöyhtiön toiminta).  
 
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on 
henkilöstön kannalta merkittävä. Sairaanhoitopiirin johto on aktiivisesti seu-
rannut hanketta ja informoinut yhteistyötoimikuntaa uudistuksen vaiheista kii-
tettävästi. 

 
 

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.  

 
Toimialueiden ja liikelaitoksen käytössä oleva ns. tyky-määräraha on 23 eu-
roa / työntekijä vuosina 2013-2014. Yhteistyötoimikunta esittää, että vuonna 
2015 tyky-rahaa nostetaan 25 euroon/työntekijä. Työhyvinvointiohjelman to-
teuttamiseksi toivotaan, etteivät säästötoimet kohdistuisi toimialueilla ja liike-
laitoksessa työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.  
 
 
6. Yhteenveto 

 
 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 sekä talousarvion vuodelle 2014 

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 2014 – 2016 toiminta- ja talous-
suunnitelman sekä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen hyväksymistä em. 
kannanotoin. 
 
 
Porissa 19.9.2013  
 
 
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 
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Satakunnan sairaanhoitopiiri 

- kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä - 


