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1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 

1.1 Yleistä 

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta 
 

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain (365/95) 13 ja 65 
pykäliin. 
 
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 2015 - 2017 ja vuoden 2015 talousarvio laaditaan 
ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - kuntayhty-
män tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - suunnitelmasta se-
kä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat. 

 

1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain valmistelu on käynnissä. Laki hy-
väksyttäneen keväällä 2015 ja tullee voimaan 1.1.2017.  

 

1.1.3 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2015 lukien   
 

Suunnitelmassa ja talousarviossa Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia vuonna 2015 
ovat kunnat tilanteen 1.1.2015 mukaan (19 jäsenkuntaa). Muut kunnat ja Puolustusvoimat 
voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja 
palveluhinnaston mukaisilla perusteilla ja palveluhinnoilla. 

 

1.1.4 Satakunnan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 
 

Terveydenhuoltolaki säätää 1.5.2011 lähtien, että Satakunnassa pitäisi olla otsikkoasian 
suunnitelma, jonka laativat kunnat ja jota laadittaessa sairaanhoitopiiriä pitää kuulla. Suun-
nitelman käsittelee ja hyväksyy sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto. Suunnitelmaa Satakun-
taan ei ole kuntien toimesta valmisteltu sairaanhoitopiirin käsiteltäväksi 20.10.2014 men-
nessä. 

1.1.5 ”Länsirannikon miljoonapiiri”/Tyksin erva-alue 
 

Tyksin erva-alueella toimii kolme sairaanhoitopiiriä, joiden tavoitteena on varmistaa Porin, 
Turun ja Vaasan alueella kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sai-
raalaa. 
 
Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken toteutetaan sairaan-
hoitopiirien yhdessä hyväksymää ”Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa vuoteen 2016” ja 
sairaanhoitopiirien vuonna 2013 hyväksymää ”Tyksin erva-alueen järjestämissopimusta 
kaudelle 2013 - 2016.  
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Länsirannikon miljoonapiiri-strategiaa ja Tyksin erva-alueen järjestämissopimusta tarkistet-
tanee vuoden 2014 kuluessa. 

 

1.1.6 Ehdotus organisointiselvitykseksi 
 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus ehdotti 25.8.2014 sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Sata-
kuntaliitolle, että Satakunnan kunnat ja Satakuntaliitto valmistelevat vuosina 2014–2015, 
viimeistään 31.3.2015 mennessä keskustellen ja hyvässä yhteistyössä, selvitykset ja arviot 
sekä suositukset Satakunnan sote-tuotannosta/-tuottajista seuraavilla, nykyisellä ja nykyi-
sestä poikkeavilla, mm. seuraavilla eri tuotantovaihtoehdoilla 1.1.2017 lukien: 
 
1. Nykytuotantorakenne 
 
2. Porin kaupunki tuottaa kaikki sotepalvelut Satakunnan kunnille (kaikille kunnille ja pois-
lukien Raumalle) 
 
3. Em vaihtoehdot perussotessa, mutta Länsirannikolle muodostetaan erikoissairaanhoi-
toon ”Länsirannikon yliopistollinen sairaala”, johon Tyksin kantasairaala ja Satakunnan 
keskussairaala sekä Vaasan keskussairaala kuuluvat osina, mutta johon eivät kuulu sai-
raanhoitopiirien aluesairaalat 
 
4. Satakunnan julkiset sote-palvelujen tuottajat muodostavat uuden kuntayhtymän, joka 
tuottaa kaikki sote-palvelut satakuntalaisille 
 
selvitys tulisi laatia potilaan/asiakkaan, henkilöstö ja päätöksentekijän sekä veronmaksajan 
näkökulmasta 
 
että selvitystä laatimaan nimetään jäsenkuntien edustajien ja Satakuntaliiton edustuksen 
sisältävä ohjausryhmä ja, 
 
että sairaanhoitopiirillä on edustus ohjausryhmässä 
 
sairaanhoitopiiri pyysi sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta vastausta em. esitettyyn selvitysteh-
tävään sairaanhoitopiirille ja Satakuntaliitolle 30.9.2014 mennessä. 
 
Vaihtoehtoisesti yhtymähallitus ehdotti sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Satakuntaliitolle, 
että ne asettavat em. esitettyyn selvitystehtävään selvityshenkilön tai 
 
että jäsenkuntien niin päättäessä, Satakunnan sairaanhoitopiiri on valmis ottamaan selvi-
tystehtävän jäsen-kuntien ja Satakuntaliiton kanssa yhdessä hoitaakseen. 
 
Jäsenkunnilta saatujen vastausten perusteella ehdotettua selvitystä ei pidetty tarpeellisena. 

1.1.7 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.  
 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit ovat seu-
raavat: 

 
- Osaamisen ja osaajien varmistaminen 
- Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 
- Tiedonhallinta 
- Kuntatalous  
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Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2013 – 2015 ovat seuraavat:  
  

1. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja 
tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti ”Satakunnan sairaanhoitopiirin hy-
vä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 – ” edellyttää 

 
Suoritettujen haastattelujen mukaan kehittämisalueen riskejä on pyritty hallitsemaan tietojärjes-
telmien uudistusten yhteydessä. Kokonaisuuden arvioitiin olevan sellaisessa vaiheessa, että se 
ei ole enää keskeinen riskienhallinnan kehittämisalue, vaikkakin tietohallinto ja tietojärjestelmät 
ovat edelleen merkittäviä asiakokonaisuuksia.   

 
2. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: 

 
Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi 
johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimi-
alueilla sekä liikelaitoksessa 

 
Saatujen tietojen mukaan riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä on kehitet-
ty ja valmisteltu. Kuitenkin konkreettinen jalkauttaminen (riskien kokonaisvaltainen analysointi, 
hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille, toimeenpanon valvonta, vastuutus ja 
raportointimenettelyt) on kesken ja kehittämistyötä tullaan jatkamaan. 

 
3. kehitetään terveydenhuoltolain (1.5.2011 -) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun var-

mistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa yhteisillä periaatteilla Tyksin erva-alueella. 
 

Suoritettujen haastattelujen mukaan potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista kehite-
tään jatkuvasti ja erilaisia palaute- sekä seurantavälineitä on käytössä. Kokonaisuus on kuitenkin 
laaja ja kehittämistarpeita on edelleen. 

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

rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. 
 

Saatujen tietojen mukaan henkilöstön saatavuudessa on jatkuvasti haasteita, etenkin lääkärien 
osalta. Osaavan henkilöstön rekrytoiminen ja talossa pitäminen pysyy edelleen haasteellisena, 
mutta asian ei arvioida olevan erityinen riskienhallinnan kehittämisalue. 

 
Tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille 
asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä niiden riskienhallinnan kehittymiseksi. 

 
 

1.1.8 Kuntatalous vuosina 2015 – 2017 
 

Kuntaliiton (”peruspalveluohjelma” ja Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018) mukaan kuntien 
verotulot kasvavat seuraavasti: 

 
- vuosi 2014  + 2,2 % 
- vuosi 2015  + 2,6 % 
- vuosi 2016  + 2,4 % 
- vuosi 2017  + 3,6 %. 

 
Valtion vero- ja valtionosuusratkaisut vaikuttavat kuntien talouteen.  
 
Valtionosuusuudistus tulee koettelemaan erityisen rankasti Satakunnan kuntia 1.1.2015 
lähtien. Jäsenkuntien peruspalveluiden valtionosuudet vähenevät jo vuonna 2015 n. 6,8 
%:ia ja n. 26 Me/v. 
 
Sairaanhoitopiirin kannalta on tärkeää pysyä v 2015 talousarviossa ja valmistella vuoden 
2016 talousarvio ja niiden toteutus kustannustasolla, jonka Satakunnan kuntatalous mah-
dollistaa. 
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1.1.9 Satakunnan sairaanhoitopiirin talous vv 2015–2017 
 

Taloussuunnitelma; jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tavoitteellinen keskimää-
räinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on suunnitelmakaudella enintään: 

 
- vuosi 2015  + 0,9 % 
- vuosi 2016  + 1,9 % 
- vuosi 2017  + 0,9 %. 
 
Suunnitelman toteutuminen edellyttää jatkossakin jatkuvaa toiminnan tehostamista ja mal-
tillisia valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia. 
 

1.1.10 Kumppanuus  
 

Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteiseksi yhdessä sovittavien kehittämishankkeiden 
suunnittelu- ja päätöksentekomenettelyksi otettiin käyttöön vuodesta 2006 lähtien ns. 
kumppanuussopimusjärjestelmä.  
 
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. 
 

1.1.10.1 Kuntien suorittama ohjaus 
 
Ennen maaliskuussa järjestettyjä neuvotteluja tammikuussa 28.–30.1.2014 toteutettiin kun-
takierros. Ns. kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terveyskeskuksille pidettiin 26.2.2014. Täl-
löin kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta erityisesti vv 2014 - 2015 toiminnasta ja taloudesta 
ja tulevissa kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat.  
 
Sosiaalipalvelujen info- ja keskustelutilaisuus kuntien sosiaalitoimille ja kehitysvammahuol-
lon viranhaltijoille järjestettiin 13.2.2014 maaliskuussa käytyjen palveluntarveneuvottelujen 
pohjaksi. 16.9.2014 järjestettiin erikseen info- ja keskustelutilaisuus sosiaalipalvelujen tar-
joamista lasten ja nuorten palveluista. 
 
Kuntien johdon kuuleminen sairaanhoitopiirin vv 2015–2017 toiminta- ja taloussuunnitelma 
– ja vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta järjestettiin 12.–22.8.2014. 
 
Vuotuinen ns. kuntainfo pidettiin 17.9.2014. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) 
kanssa vuonna 2014 vuodelle 2015 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden ai-
neisto löytyy osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. 
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1.1.11 Väestönkehitys 
 

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

 

Väestö 
31.12.2013 

Väestö 
31.3.2014 

Vuosi 
2020 

Vuosi 
2030 

Vuosi 
2040 

Muutos-% 
2013-
2020 

Muutos-% 
2013-
2040 

 Eura 12368 12363 11919 11538 11189 -3,6 % -9,5 % 
Eurajoki 5931 5937 5838 5800 5700 -1,6 % -3,9 % 
Harjavalta 7407 7381 7190 6924 6671 -2,9 % -9,9 % 
Honkajoki 1819 1824 1652 1545 1458 -9,2 % -19,8 % 
Huittinen 10543 10529 10463 10460 10456 -0,8 % -0,8 % 
Jämijärvi 1971 1989 1815 1713 1647 -7,9 % -16,4 % 
Kankaanpää 11972 11998 11385 10952 10566 -4,9 % -11,7 % 
Karvia 2523 2514 2356 2199 2082 -6,6 % -17,5 % 
Kokemäki 7769 7756 7535 7318 7120 -3,0 % -8,4 % 
Köyliö 2688 2693 2656 2604 2576 -1,2 % -4,2 % 
Lavia (x 1902 1893 1726 1657 1625 -9,3 % -14,6 % 
Luvia 3355 3349 3411 3392 3315 1,7 % -1,2 % 
Merikarvia 3226 3231 3015 2832 2709 -6,5 % -16,0 % 
Nakkila 5706 5682 5840 5819 5703 2,3 % -0,1 % 
Pomarkku 2340 2330 2270 2165 2096 -3,0 % -10,4 % 
Pori 83497 83457 84597 85702 86052 1,3 % 3,1 % 
Rauma 39979 39933 39192 38726 38020 -2,0 % -4,9 % 
Siikainen 1632 1621 1526 1449 1386 -6,5 % -15,1 % 
Säkylä 4567 4565 4397 4265 4171 -3,7 % -8,7 % 
Ulvila 13361 13393 13373 13097 12704 0,1 % -4,9 % 

Yhteensä  224556 224438 222156 220157 217246 -1,1 % -3,3 % 

Lähteet: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 - 2013; Tilastokeskus 
 

x) Lavian kunta osa Porin kaupunkia 1.1.2015– 
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Satakunnan väestö ikäryhmittäin 2012, 2013 ja ennuste 2020 
 

 
 

Satakunnan 

asukasluku 

31.12.2013 josta 0-6-v. 

josta 65-. 

tai yli 

Ennuste 

2020: 65-

v. tai yli 

Arvioitu 

lisäys vrt. 

v. 2013 

tasoon 

0-6-v. %-

osuus 

65-v. tai 

yli %-

osuus 

yli 65-v. 

%-osuus 

koko 

maassa 

224 556 15 611 52 475 60 873 8 398 

v. 2013 v. 2013 v. 2013 

7,0 % 23,4 % 19,4 % 

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 +8 398 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. 
 

1.1.12 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys 
 

Sairaudet 
 
Vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri tuotti sairaanhoidon palveluja (sis. yleislääketie-
teen päivystyksen) yhteensä noin 82 700 satakuntalaiselle potilaalle/asiakkaalle: 
 

- somaattinen sairaanhoito: 79 400 eri potilaalle/vuosi (joista vuodeosastopotilaita   
21 300 ja avohoitopotilaita 58 100) ja 

 
- psykiatrinen sairaanhoito: 7 000 eri potilaalle (joista vuodeosastopotilaita 1 400 ja 

avohoitopotilaita 5 600). 
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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 v. 2013 Suomi = 100, Satakunta = 101). Tarkasteltaessa sairauksia erikseen 
Satakunnassa esiintyy muuta maata enemmän esimerkiksi diabetesta (11,3 %), veren-
painetautia (14,3 %:a) ja nivelreumaa (4,9 %:a). Sen sijaan astmaa esiintyy huomattavasti 
koko Suomea vähemmän (-19,7 %:a).[1]  
 
Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakunnassa enemmän terveyskeskusten ja sairaaloiden 
vuodeosastohoitoja kuin Suomessa keskimäärin (v. 2012 + 26 % verrattuna koko maaha-
na). Myös päihdehuollon avohuolto kuormittaa Satakunnassa enemmän kuin maassa kes-
kimäärin (v. 2013 + 11 %). Sen sijaan päihdehuollon laitoksissa hoidettavien määrä on 
muuta maata vähäisempi (v. 2013 – 25 %).[2]  
 
Satakunnan kunnissa on havaittavissa sairastavuuseroja, vaikka koko Satakunnan indeksi 
on maan keskitasoa (v. 2012 Satakunta + 1,8 %:a koko maahan verrattuna). Vuonna 2012 
korkein vakioitu sairastavuusindeksi oli Lavialla (22 %:a keskimääräistä korkeampi), Meri-
karvialla (+18 %) ja Siikaisissa (+17 %). Myös Porin sairastavuusindeksi oli 5 %:a korke-
ampi kuin maan keskitaso. Satakunnan alhaisimmat sairastavuuskertoimet olivat Luvialla 
(v. 2012 -13,4 %:a vähemmän kuin maan keskitaso), Raumalla (-6,9 %) ja Säkylällä (-6,3 
%).  
 
Päihdeongelmien ja monen kansansairauden esiintyvyyttä voidaan alentaa panostamalla 
ennaltaehkäisyyn. On kuitenkin huomioitava, että lisäpanostus tuottaa taloudellisen hyödyn 
vasta muutaman vuoden kuluttua, ja lyhyellä aikavälillä voi jopa lisätä kustannuksia. Ellei 
ennaltaehkäisyyn panosteta, nousevat sairastavuudesta aiheutuvat kustannukset kunnille 
kestämättömiksi  
 
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. 
 

                                                
[1] Vuoden 2013 tiedot. Lähde: Kela/Terveyspuntari. 
[2] THL/Sotkanet 
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Kehitysvammaisuusdiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä enenevässä 
määrin myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohja-
uksessa tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään. 
 

1.1.13 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 somaattisen sairaanhoidon palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta perus-
tuu 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 on otettu käyttöön kuntalaskutuksessa vuoden 2014 alusta lukien. Käytän-
nössä tällä muutoksella palveluhinnat kuvaavat oman tuotannon aiheuttamia kustannuksia. 
Omiin kustannuspainoihin siirtyminen on aiheuttanut muutosta joissakin yksittäisissä tuote-
hinnoissa. 
 
Sairaanhoitopiirillä on käytössä 1.1.2015 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. 
 
DRG-pisteen hinta 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä (ja VSSHP:ssä sekä Vaasan sairaanhoitopiirissä) otetaan 
käyttöön 1.1.2015 lukien sairaanhoitopiirin kokonaistuottavuuden (somaattinen erikoissai-
raanhoito) ja erikoisalatuottavuuden tavoittelua ja seurantaa mahdollistava DRG-pisteen 
hintajärjestelmä. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalveluiden toimialueelle on myönnetty koko toimialueen toiminnan kattava ISO 
9001:2008 laatusertifikaatti tammikuussa 2012. 
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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. 

 

1.1.14 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 toteutetaan ja kehitetään terveyden-
huoltolain säännösten vaatimusten täyttämiseksi yhteistyönä Tyksin erva-alueella. 
 
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.  
 
Liikelaitos 
 
Laboratorion laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen standardin EN ISO/IEC 
17025:2005 mukaisesti. Standardissa on kuvattu testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ylei-
set vaatimukset. 
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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. 

 

1.1.15 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 

1.1.15.1 Henkilöstöohjelma 
 

Sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelma 2014 - 2016 on hyväksytty ja tullut voimaan 2014. 
Henkilöstöohjelmassa on määritelty sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikan tavoitteet pitkällä 
aikavälillä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettavat tavoitteet perustuvat henkilöstö-
ohjelmaan 
 
Henkilöstöjohtamisen tavoitetila 2016 on määritelty henkilöstöohjelmassa seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvällä henkilöstöpolitiikalla varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys, jot-
ka ovat edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohta henkilöstöjohtamisessa 
on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiirin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuu-
teen sekä työhyvinvointiin.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin yhdistymiseen 1.1.2009 al-
kaen liittynyt viiden vuoden työsuhdeturva päättyi 31.12.2013. Vuonna 2014 sairaanhoito-
piiri sitoutui olemaan irtisanomatta henkilöstöä tuotannollisilla/taloudellisilla perusteilla lu-
kuun ottamatta tilanteita, joissa toiminnan uudelleenjärjestelyt johtivat työtehtävien siirtymi-
seen toiselle työnantajalle ilman että liikkeenluovutuksen edellytykset täyttyivät.  
 
Vuonna 2015 sairaanhoitopiiri pyrkii välttämään lomautukset ja irtisanomiset tuotannollisil-
la/taloudellisilla perusteilla. Keinoja tähän ovat mm: 

• muuttuvien toimintojen edellyttämät henkilöstömuutokset toteutetaan sisäisillä siir-
roilla 

• henkilöstön sijoittaminen muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä myös siten, että to-
teutetaan tapauskohtaisesti työnantajan lakisääteisiä velvoitteita laajempaa uuteen 
tehtävään kouluttamista esimerkiksi oppisopimuksella 

• toimintojen uudelleenjärjestelyt toiselle toimijalle toteutetaan liikkeenluovutuksina 
tai vastaavin henkilöstöä koskevin sopimusehdoin 

 
Henkilöstövoimavarat ovat koko sairaanhoitopiirin käytössä ja niitä käytetään joustavasti eri 
toimialueiden välillä ja sisällä. Muutosten vaatimat pysyvät henkilöstösiirrot toteutetaan en-
sisijaisesti vapaaehtoisesti. 
 

Sairaanhoitopiiri on alueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työ-
paikka. Sairaanhoitopiiri tunnetaan hyvästä työilmapiiristä sekä erinomaisista 
mahdollisuuksista kehittää ja kehittyä. Vakaa talous tekee sairaanhoitopiiristä 
turvallisen työpaikan. 
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Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä tarkastellaan kriittisesti. Määräaikaisuudelle tu-
lee aina olla laissa säädetty peruste. Samoin toistuvien, peräkkäisten määräaikaisuuksien 
käyttämiselle tulee olla peruste.  
 

1.1.15.2 Henkilöstösuunnittelu 
 
Henkilöstön rakennetta ja määrää sekä niiden kehittämistä koskeva henkilöstösuunnitelma 
laaditaan toimialueittain. Lisäksi on erikseen laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2014 – 2016. Vuosittain laaditaan lakisääteinen koulutussuunnitelma, jossa kiinnite-
tään huomiota irtisanomisuhan alaisten, ikääntyvien tai pitkään koulutusta vailla olleiden 
työntekijöiden ja viranhaltijoiden erityistarpeisiin ja määritellään keinot vastata niihin. 
 
 
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on henkilöstömäärän hallinta ja henkilöstövoimavarojen 
käyttäminen tehtävämäärien ja toiminnallisten muutosten edellyttämällä tavalla ja siten, 
että: 
 
sairaanhoitopiirin käytettyjen työpanosten / henkilötyövuosien määrä on vuonna 2015 pie-
nempi kuin vuonna 2014. 
 
Toimialuekohtaisen ja liikelaitoksen henkilöstömäärän hallinnan arvioinnissa otetaan huo-
mioon kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, kumppanuussopimuksessa sovitut 
henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän 
henkilöstön vaikutus. 
 
Tämän tavoitteen seuranta toteutuu vuoden 2015 henkilöstökertomuksessa. 
 

 

1.1.15.3 Työpanokset ja henkilötyövuodet / sairaanhoitopiiri v. 2011–2013 
 
Työpanokset laskennallisina virkoina/toimina 2011 -  2013 toimialueittain 

Toimialue 2011 2012 2013 
Yhtymähallinto 73,56 71,8 74,73 
Huoltokeskus 302 279,47 275,53 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 90,6 92,62 95,78 
Konservatiivisen hoidon toimialue 414 379,87 384,78 
Operatiivisen hoidon toimialue 463,6 412,4 416,62 
Psykiatrisen hoidon toimialue 273,2 271,06 284,5 
Sosiaalipalvelujen toimialue 313,1 ** 218,69 221,17 
Liikelaitos SataDiag 176 186,8 184,2 

Koko sairaanhoitopiiri  2106,06 1912,71 1937,31 

*) tietoja ei saatavissa 
**) luvussa mukana myös tuntityöläiset ja työtoimintarahaa saavat 

Sosiaalipalveluiden vuoden 2012 luvuissa on mukana tuntityöläiset ja työtoimintarahaa 
saaneet, jotka eivät lukuihin kuulu. Kaikkien toimialueiden luvuissa on mukana virheellisesti 
myös palkkionsaajat. Vuonna 2014 virhe poistuu. 
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1.1.15.4 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2015 
 

Vuoden 2015 talousarvioluonnokseen sisältyvät uudet vakanssit, nimikemuutokset ja ai-
emmin budjetoimattomien vakanssien täyttäminen: 
 
1. Ensihoito ja päivystys 
− Rauman vaativa hoitotaso: 10 uutta toimea /ensihoitaja 
− Lääkärivakanssien täyttäminen talousarvion puitteissa, mikäli lääkäreitä on saatavissa 
− Akuuttilääketieteen koulutusvakanssien lisäys  
 
2. Operatiivinen toimialue 
− 1 uusi ortopedin vakanssi (päivystysasetus) 
− 1 uusi gastrokirurgin vakanssi (päivystysasetus) 
− Vuonna 2014 budjetoimattomat PKS:n liikkeenluovutuksella siirtyneet 12 sairaanhoita-

jaa 
− Vuonna 2014 budjetoimaton PKS:n liikkeenluovutuksella siirtynyt 1 anestesian erikois-

lääkäri 
− Vuonna 2014 budjetoimaton 1 silmätautien erikoislääkäri 
 
3. Konservatiivinen toimialue 
− 5 uutta lähihoitajan vakanssia (hengityshalvauspotilaat) 
 
4. Lastentautien ja synnytysten sekä naistentautien toimialue 
− toimialue budjetoidaan ensimmäisen kerran v. 2015 
 
5. Psykiatrian toimialue 
− 1 nimikemuutos sairaanhoitajasta sosiaalityöntekijäksi 
 
6. Sosiaalipalveluiden toimialue 
− ei uusia vakansseja, nimikemuutoksia tai aiemmin budjetoimattomien vakanssien täyt-

tämistä 
 
7. Huollon toimialue 
− 1 uusi kahviotyöntekijä (lasten ja naistentalo) 
− 11 uutta laitoshuoltajaa (lasten ja naistentalo) 
− nimikemuutos asiakaspalvelusesimiehestä asiakaspalvelupäälliköksi (henkilön siirtymi-

nen Kons. toimialueelta Huollon toimialueelle) 
 
8. Liikelaitos 
− 1 uusi farmaseutin vakanssi (varautuminen osastofarmasiaan lasten- ja naistentalossa) 
− 3 röntgenhoitajan vakanssia, joita ei ollut budjetoitu 2014 (Huittisen, Euran ja Säkylän 

aluepisteiden röntgenhoitajat) 
− 1 nimikemuutos laboratoriohoitajasta apulaisosastonhoitajaksi (patologian alueellisen 

toiminnan laajeneminen, TK-papat) 
− aiemmin budjetoimattomien vakanssien täyttäminen/palkkavaraukset: 

− Infektioyksikön osastonylilääkäri  
− Ras kuvantaminen 0,5 röntgenhoitajan varahenkilö 

− vähennettävät vakanssit 
− Laboratorio: 2 laboratoriohoitajan vähennys (1 kemia, 1 kmb)  
− Kuvantaminen (Maantiekatu): 1 perushoitajan vähennys  

 
9. Yhtymähallinto 
− ei uusia vakansseja, nimikemuutoksia tai aiemmin budjetoimattomien vakanssien täyt-

tämistä 
 

Toimialueen/liikelaitoksen vakanssien vapautumisten yhteydessä tarkistetaan mahdollisuu-
det esimerkiksi sisäisten resurssien hyväksikäyttöön. 
 
1.1.2015 lukien em. vakanssien perustaminen/tointen käyttöönotto vahvistetaan toimialuei-
den/liikelaitoksen v 2015 käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä ja aikaisintaan 
1.2.2015 lukien. 
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1.1.15.5 Rekrytointi 
 

Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää.  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2015 
vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvittavat 
toimien nimikemuutokset. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkanimikemuutokset päät-
tää yhtymähallitus ja liikelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta. 

 
Rekrytointia tehostetaan edelleen ja toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin alueisiin, 
joihin on tavanomaista vaikeampaa saada osaavaa työvoimaa. 
 
Selvitetään rekry-yksikön käyttöä sijais- ja varahenkilöstön hallintaan. 
 

1.1.16 Yhteistoimintamenettely 
 

Sairaanhoitopiiri turvaa potilashoidon ja asiakaspalvelut sekä pyrkii vuonna 2015 pidättäy-
tymään henkilöstön lomautuksista ja irtisanomisista tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla pe-
rusteilla. 

 
Keinona tähän on vuonna 2015 1.1.2015 lukien toteutettava yhteistoimintamenettely, jota 
toteutetaan piiritasolla yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunta voi asettaa erillisen, 
suppeamman valmisteluryhmän neuvottelujen tehokkuuden varmistamiseksi. 
 
 

1.2 Sairaanhoitopiirin toiminta vuoteen 2020 mennessä 
 

Sairaanhoito 
 
Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen vuo-
den aikana noin 1 000 sairaansijasta noin 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 mahdollisuus tulevaisuudessa pienentää. Tämä edellyttää uusia toimintatapoja 
sekä polikliinisiä hoitoja. 
 
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. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Kehitysvammaisten palveluiden kehittämisessä pääpaino on yhä monipuolisempien avo-
huollon asumispalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa, jolla voidaan vähentää sekä 
pitkäaikaista laitosasumista että järjestää yksilöllisiä asumispalveluja lapsuudenkodeistaan 
muuttaville. 
 
Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on valtakunnallisten suunnitelmien mukaisesti se, että 
Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa ei ole pitkäaikaisessa laitosasumisessa olevia henki-
löitä. Ketään ei kuitenkaan pakoteta siirtymään laitoksesta avopalveluihin. 
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1.2.1 Strategiakartta 
 

Sairaanhoitopiirin strategiakarttakaavio ilmentää sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksen to-
teuttamista ja toteutumista. 
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1.2.2 Satakunnan keskussairaala 2020 
 

Investointisuunnitelman valmistelussa otetaan huomioon yhtymähallituksen käsittelemä, 
”Kokonaisselvitys Satakunnan keskussairaalan toiminnoista vuoteen 2020” –raportti. 
 
Raportin mukaan: 
Satakunnan keskussairaala on päivystys- ja opetussairaala. Tämä edellyttää kuntoutus- ja 
psykiatrian toimintojen siirtämistä somaattisen sairaanhoidon yhteyteen ja  
 

- Raportti edellyttää uusia mm. polikliinisiä toimintatapoja ja vuodeosastohoidon edel-
leen vähentämistä; 

 
- ”…tavoittelemme Satakunnan keskussairaalaan 350 sairaansijaa käsittävää koko-

naisuutta, jossa on huomioitu psykiatrian tarvitsemat noin 100 sairaansijaa.” 
 

 
Kuva: Satakunnan keskussairaalan toimintamalli 2020 
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1.3 Arvot ja toiminta-ajatus sekä päämäärät  

1.3.1 Arvologomme 

 
Arvojen toteuttamisen ja toteutumisen lähtökohtina ovat  
 
 
 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan tavoitteena on  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kohtaaminen sisältää seuraavat asiat: 

- ihmisarvon kunnioittaminen 
- kuuntelemisen taito 
- erilaisuuden hyväksyminen 
- hyvä käytös 
- vuorovaikutustaidot 
- ajoissa oleminen  

Hyvä hoito ja palvelu, joita ilmentävät: 
 

sairauksien hoitaminen ja ennaltaehkäisy 
terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 
näyttöön perustuva toiminta 
vaikuttavuus, tehokkuus, tuloksellisuus 
tuki arjessa selviytymiseen 
toimivat tukipalvelut ja 
kuntoutus 

Potilas ja asiakas, henkilökunta sekä jäsenkunnat/omistajat 
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Välittäminen sisältää seuraavat asiat: 
- aitous 
- avoimuus 
- turvallisuus 
- vakaus 
- oikeudenmukaisuus 
- osallistaminen 
- keskinäinen arvonanto 

 
Vastuullisuus sisältää seuraavat asiat: 

- osaaminen 
- luottamus 
- työhön sitoutuminen 
- työyhteisötaidot 
- oma terveys ja hyvinvointi  
- osallistuminen 
- oikea-aikaisuus 

 
Kehittyminen sisältää seuraavat asiat: 

- ammattitaito 
- muutosvalmius 
- joustavuus 
- luovuus 
- kannustavuus 

 
Vuonna 2015 toimialueilla ja liikelaitoksessa arvojen johtoryhmä- vastuualue- ja toimintayk-
sikkökäsittely dokumentoidaan pöytäkirjaan/ muistioon.  
 
Käsittelyssä painopisteenä on pohtia ja selvittää, mitä arvot kyseisessä toiminnassa tarkoit-
tavat ja miten arvot toteutuvat omassa työssä, sekä seurata niiden toteutumista. 
 
Arvot ja niiden toteutuminen ylläpidetään nähtävillä toimintayksikön perehdytysmateriaalis-
sa ja/ tai huoneentauluissa. 
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1.3.2 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 jäsenkunti-
en asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 
 

 

1.3.3 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.  

 

1.3.4 Kuntayhtymän tunnuslause 
 

 
Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä”. 
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1.4 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2015 – 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

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

- 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
- 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

VASTUU-
ALUEET

- Lastentaudit
- Naistentaudit  

ja synnytykset

Toimialuejohtaja 
Toimialue-
ylihoitaja

Lasten- ja 
naistentautien

sekä synnytysten 
toimialue
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1.4.1 Sairaanhoitopiirin organisaatiouudistus 
 

Organisaatiota tarkistetaan vv 2015–2016 voimaantulevaksi viimeistään 1.1.2017–.  
 
Organisaatiouudistuksessa tavoitellaan erityisesti sairaanhoidon toiminnan johtamisen yh-
dentämistä ja madaltamista ja siinä otetaan huomioon mahdollinen sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislaki sekä vireillä olevat selvitykset. Uudistusta käsitellään valmistelun ku-
luessa sekä yhteistyötoimikunnassa että niiden henkilöiden kanssa, joiden asemaan ja työ-
olosuhteisiin muutokset olennaisesti vaikuttavat. 
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2 TALOUSARVIO 2015  

2.1 Ohjeet ja sitovuus 
 

Talousarvion laadintaprosessia koskevat yleiset ohjeet ja sisältyvät sairaanhoitopirin ”Hyvä 
johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2013 
lukien”-ohjeeseen. 
 
 

2.1.1 Suunnitteluohje 
 

1. Talousarvioehdotus 2015, laadintaohjeet yhtymähallitus 28.4.2014 / 85 § 
 
Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito 
ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutet-
tuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. 
 
Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toi-
mintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. 

 
 
Tavoitteena on laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelu-
maksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 
2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen.  
 
 
Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa 
 

 
 

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

 
 
Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. 
 
Vuosien 2015 - 2018 aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/pitkäaikaista lainaa Las-
ten- ja naistentalon, K1 – K2 –hankkeiden, Satakunnan keskussairaalan psykiatrian 
uudisrakennushankkeen ja liikelaitoksen apteekin uudisrakennushankkeen rahoittami-
seen. 
  

 
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.  

Sairaanhoidon palvelumaksutavoite vuodelle 2015

Oma Erityis- Jäsenkuntien Muutos %

toiminta tason Ensihoito- palvelujen tavoite 2015/

Jäsenkunnat (1000 euroa) (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut ostot arvio 2014

TA 2014 197 578 29 750 7 378 3 874 238 580

TA-muutos, valtuusto 6/2014 7 000

Arvio 2014 197 578 36 750 7 378 3 874 245 580

Tavoite 2015 252 701 2,9 %

Erityisvelvoitteet
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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. 
 
Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Inves-
tointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta; henkilöstön ko-
konaismäärä ei saa kasvaa.  

 

2.1.2 Käyttötalouden määrärahojen perusteet 
 

Menot  
 
Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, että 
laskelma tehtiin todellisen tilanteen 1.4.2014 mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin otetaan mu-
kaan vakituiset sekä tarvittavat määräaikaiset työntekijät. Liikelaitoksen ja toimialueiden 
mahdollisten avointen tai täyttämättömien vakanssien budjetoimisesta tulee sisällyttää esi-
tys talousarvioehdotukseen. Ne vakanssit, jotka jätetään budjetoimatta, siirretään 1.5.2014 
lähtien vakanssipankkiin. 
 
Palkkabudjetti laskettu niin, että palkankorotusvaraus korottaa vuoden 2015 palkkasum-
maa yhteensä 0,6 %, jolla katetaan 1.7.2014 ja 1.7.2015 voimaan tulevien virka- ja työeh-
tosopimusten sopimuskorotukset. Vuoden 2015 palkkabudjetti ei mahdollista sopimuskoro-
tusten lisäksi muita korotuksia. 
 
Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,3 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhe-
maksu 1,0 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 6,8 Me eläkemenope-
rusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä 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 sopii toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä koh-
distamisesta talousarviota varten.  
 
Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalvelui-
hin (potilaan valinnanvapaus) on varattu yhteensä 34,0 Me (tilinpäätös 2013 29,8 Me ja ta-
lousarvio 2014 29,8 Me). 
 
Sisäiset vuokrat lasketaan toimialueille/vastuualueille sairaaloittain/laitoksittain. 
 
 
Tuotot  

 
Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan tavoitel-
lun tuloksen mukaisesti. 
 
Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. 
 
Myyntituottoihin yhtymähallintoon/keskustoimistoon on budjetoitu RAS:n kiinteistön kiinteis-
töyhtiölle luovutuksen yhteydessä syntyvä 3 Me:n myyntivoitto. 
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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. 
 

 
Vuoden 2015 palveluhinnoittelu 

 
Sairaanhoito 
 
Sairaanhoidon palveluhinnoittelussa ja vuoden 2015 palveluhinnastossa otetaan huomioon 
suunniteltu alijäämä. 
 
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.  
 
Vuoden 2015 DRG -hinnoittelussa käytetään omaa potilaskohtaista kustannusaineistoa. 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalvelujen tuotehinnoittelu, lukuun ottamatta lastensuojeluyksikköä, muille kuin jä-
senkunnille lasketaan + 10 %-yksikköä. 
 
Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kustan-
nukset. 
 
Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 
15.12.2014. 

 
Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset 

 
Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousarvioi-
hin. 
 
Vuonna 2015 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialuei-
den ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2013 tilin-
päätöksen sekä vuoden 2015 talousarvion perusteella. 
 
Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään ta-
lousarvion suuruiset. 
 
Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2014 
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. 
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Ostopalvelut 
 

Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon ostopalve-
lut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mu-
kaan.  
 
Ostopalveluina lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. Tyks ja 
HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hin-
nalla (ns. läpilaskutuksena). 
 
Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut  (potilaan va-
linvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilasku-
tuksena). 
 
Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanvapaus) budje-
toidaan ao. sairaanhoidon toimialueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu eri-
koisala- ja tuottajakohtaisesti.  
 
Näistä raportointivelvoite johtajaylilääkärille neljä kertaa / vuosi. Mikäli palveluntuottajaa 
muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. 
 
Palveluseteli 

 
Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit fysio-, toiminta-, musiikki-, ratsastus-, ja pu-
heterapiassa sekä apuvälinepalvelujen ostossa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytän-
nön lisäksi. Palvelusetelikäytäntöä jatketaan vuonna 2015. 

 
Erityisvelvoitteet 
 
Erityisvelvoitemaksuosuudella 52,10 euroa/asukas (50,02 euroa/asukas ta 2014) katetaan 
seuraavien toimintojen kustannuksia: 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: 
 
- ensihoitopalvelut 7 695 400 euroa (ta 2014 7 377 800 euroa) 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 144 000 euroa (ta 2014 150 000 euroa)  
- potilassiirtokuljetukset 256 000 euroa (ta 2014 171 500 euroa) 

 
Konservatiivisen hoidon toimialue:  

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 203 000 euroa (ta 2014 211 000 euroa)  
- erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus 115 000 euroa (50 % kustannuk-

sista) (ta 2014 201 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 295 000 euroa (ta 2014 327 000 euroa) 

 
Operatiivisen hoidon toimialue: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1 039 000 euroa (ta 2014 1 133 000 euroa) 
- kuntoutusohjaus 70 000 euroa (ta 2014 70 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 260 300 euroa (ta 2014 251 000 euroa) 

 
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 108 000 euroa 
- kuntoutusohjaus 61 000 euroa 
- potilassiirtokuljetukset 29 000 euroa 

 
Psykiatrisen hoidon toimialue: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 6 000 euroa (ta 2014 6 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 50 000 euroa (ta 2014 50 000 euroa) 
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Yhtymähallinto: 

 
- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta 65 000 euroa(ta 2014 65 000 

euroa) 
- osuus perusterveydenhuollon yksikön kuluista 215 200 euroa (ta 2014 255 600 euroa) 
- osuus professuureista ja yleislääketieteen opetus 264 000 euroa (ta 2014 197 500 eu-

roa) 
- sähköisen reseptin käyttömaksut 60 000 euroa (ta 2014 58 000 euroa) 
- sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut 200 000 euroa (ta 2014 200 000 euroa) 

 
Liikelaitos:  

 
- ruumiinavaukset 217 000 euroa (ta 2014 217 000 euroa) 
- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 225 000 euroa (ta 2014 200 000 euroa) 
- laadunvarmennus 90 500 (ta 2014 80 500 euroa) 
- lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa 30 000 euroa (ta 2014 30 

000 euroa) 
 
 

Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion 2015 mukaisena kuukau-
sittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan jäsenkunnilta 
tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa 
suhteessa. 
 
Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2015 talousarviossa yhteensä       
11 698 400 euroa (ta14 11 251 900 euroa). 
 
Kalliiden hoitokustannusten tasaus 
 
Jäsenkuntien keskinäiseen tasaukseen menevät potilaalle kalenterivuoden aikana annettu-
jen hoitojen yli 50.000 euroa ylittävät kustannukset. 
 
Jäsenkunnan omavastuuosuus on kolmekymmentä (30) prosenttia 50.000 euroa ylittävältä 
osalta. 

 

2.1.4 Toiminnallisia muutoksia 

2.1.4.1 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2015 talousarviossa 
 
        1. Sairaanhoito: 

 
+ Lasten ja naistentalon käyttöönotto n. 2 Me (Huoltokeskus) 
 
+ Ensihoitopalvelut; vaativan hoitotason yksikkö Raumalle 1.5.2015– n. 0,2 Me (Ensihoidon 
ja päivystyksen toimialue)  
 
+ Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja Kanta-palveluluihin liittyminen ja niiden 
edellyttämät välttämättömät lisäresurssit n.1,0 Me (sairaanhoidolliset toimialueet) 
 
2. Sosiaalipalvelut: 

 
+ Ulvilan ryhmäkoti 
 
3. Muut muutoshankkeet: 

 
-  Harjavallan sairaalan kiinteistöyhtiöittäminen Satalinnakiinteistöt Oy:lle vuonna 2015– 
 
-  Mahdollisesti muut tarvittavat lisäresursoinnit uusiin tms. välttämättömiin toimintoihin hoi-
detaan toimialueen /liikelaitoksen sisäisin tai niiden välisin resurssisiirroin 
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2.1.4.2 Ehdotuksia selvitystehtävistä jäsenkunnille 
 

Jäsenkuntien edellyttämien taloudellisten seikkojen vuoksi sairaanhoitopiiri ehdottaa seu-
raavia potilashoitoa tehostavia ja niiden kustannustasoa alentavia toiminnallisia muutoksia, 
sekä niitä koskevia selvityksiä, vuodelle 2015: 
 
- Satakuntaan laaditaan käsiteltäväksi ja hyväksytään 30.6.2015 mennessä lakisääteinen 

alueellinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.  
 

- Rauman kaupungin perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon päivystystoiminta ja 
ns vaativa leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkauksen jälkeistä vuodeosastohoitoa se-
kä dialyysitoiminta toteutetaan Satakunnan keskussairaalassa (Perusteina kokemukset 
Porin kirurgian siirrosta ja päivystysasetuksen tuleva sisältö sekä Satakunnan keskus-
sairaalan kapasiteetti) 

 
- Rauman kaupungin väestön tarvitsema apuvälinetoiminta ostetaan palveluna Satakun-

nan sairaanhoitopiiriltä  
 

- sairaanhoitopiirin SataDiagilta jäsenkunnat ottavat sairaanhoidollisia palveluja 
- kuvantaminen /PoSa 
- laboratorio, kuvantaminen ja apteekki/Keski-Satakunnan thn ky 

 
- Logistiikkakeskuspalveluja jäsenkunnat ostavat sairaanhoitopiiriltä 

- Keski-Satakunnan thn ky 
 

- Ravintohuoltopalveluja ostetaan Harjavallan sairaalaan 
- Keski-Satakunnan thn ky:ltä 

 
- Sairaanhoitopiirin eräiden ydintoimintaan tarpeettomien omaisuuserien myyn-

ti/luovuttaminen tai omaisuuden arvon kehittäminen 
- Kiinteistö oy Porin Pankkitalon sairaanhoitopiirin osuutta tarjotaan ostetta-

vaksi Porille tai osakkeiden yleinen myynti tai jo kaupungille aiemmin esitetty 
vaihto Porin omistamiin Ravanin Pesula Oy:n osakkeisiin 

- Kiinteistö oy Mukulatorin osakkeiden yleinen myynti 
- Finda oy:n osakkeiden yleinen myynti  
- Rasin kiinteistön luovuttaminen Rauman sairaala kiinteistö oy:lle v 2015 
- Harjavallan sairaalan kiinteistön luovuttaminen ja kehittäminen Satalinna 

kiinteistö oy:n avulla v 2015 
- sairaanhoitopiirin kiinteistö oy:t Paranvahan ja Uotilantie 5n sairaanhoitopii-

rin osuudet tarjotaan ostettavaksi Raumalle aiemman osakevaihtotarjouksen 
lisäksi 

- Kiinteistö oy Harjavallan vuokratalon sairaanhoitopiirin osuus tarjotaan ostet-
tavaksi Harjavallan kaupungille 
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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 vuoteen 2020 ulottuvan ja päättämän in-
vestointisuunnitelman mukaan. 
 

 
Investointien rahoitus 

 
Rahoitusosassa otetaan kantaa investointien rahoitukseen ja määritellään mahdollinen lai-
natarve.  
 
Sairaanhoitopiirin ydintoimintaan tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luovutaan ja varat 
käytetään investointien rahoitukseen. (ks. kohta 2.1.4.2) 
 

2.1.6 Peruspääoman korko 
 

Peruspääoman koron määräksi arvioidaan vuodelle 2015 0,65 % (talousarviossa 2014 0,7 
%, tilinpäätöksessä 2013: se on 0,5 %). 
 

2.1.7 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 
- vastuualuejohtajat (sis. liikelaitos ja taseyksiköt) 
- toimialueylihoitajat 
- ylihoitajat 
- liikelaitoksen johtaja 
- talousjohtaja 
- hallintopäällikkö 
- palvelussuhdepäällikkö (KT-yhdyshenkilö) 
- henkilöstöjohtaja 

 
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 vuonna 2015 
 
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. - 31.12.2015 
 

 
 

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 



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

33 

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 
 
 
 
 
 
31.12.2015 
 
 
 
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. - 31.12.2015 
 

2. Alueellinen palvelu-
tuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2015 men-
nessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2015 men-
nessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoitopii-
rin alueella on alueellistettu liike-
laitokselle 31.12.2015 mennes-
sä 

31.12.2015 
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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 kirurgian ja 
sisätautien eri-
koisalojen tuotta-
vuus 

Kirurgian ja sisätautien eri-
koisalojen tuottavuus on Sta-
kesin benchmarking selvityk-
sessä parempi kuin Suomen 
sairaanhoitopiirien ko. eri-
koisalojen keskiarvotuotta-
vuus. 

1.1.-31.12.2015 

Sairaanhoidon tuottavuus 
kasvaa 

DRG-pisteen hinta Sairaanhoitopiirin somaatti-
sen oman toiminnan erikois-
sairaanhoidon kokonaistuot-
tavuus ja henkilöstötuotta-
vuus kasvavat edellisestä 
vuodesta. 

31.12.2015 

 
 
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. - 31.12.2015 
 
 
 
1.1. - 31.12.2015 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.2015 
 
 
 
 
 
1.1. -31.12.2015 

 
 
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. - 31.12.2015 
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5. TALOUS 
 
Tavoitteet Toiminta ja mittarit: 

 
 

Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

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

Sairaanhoitopiiri (ja toimialueet, 
huoltokeskus ja yhtymähallinto) 
 
Käyttötalouden sitova menomää-
räraha 
 
 
 
Investointitalouden sitova meno-
määräraha; sairaanhoito ja sosi-
aalipalvelut yhteensä 

 
 
 
Määräraha riittää 
 
 
 
 
Määräraha riittää 

 
 
 
kuukausittain,  
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 
31.12.2015 
 
31.12.2015 

  
 
Sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta 
 
 
Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelai-
tos 
 

Tilikauden tulos 
 
Enintään -1,967 Me 
alijäämäinen 
 
Enintään -2,967 Me 
alijäämäinen 

 

 Taseyksiköt: 
 
Sosiaalipalvelut 
Logistiikkakeskus 
 

 
 
Tilikauden tulos 
 ± 0 euroa 

 
31.12.2015 

 Nettobudjetoidut yksiköt: 
 
Tutkimus- ja kehittäminen 
 
 
Hankintapalvelut 

 
 
Omarahoitus-osuus 
riittää 
 
Tilikauden tulos 
 ± 0 euroa 

31.12.2015 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  
”SataDiag” 
 
 
 
Liikelaitoksen investoinnit 

Liikelaitoksen tili-
kauden tulos on 
enintään -1,0 Me 
alijäämäinen 
 
Määräraha riittää 
 
Liikelaitos maksaa 
kuntayhtymän sii-
hen sijoittamalle 
peruspääomalle 5 
%:n mukaisen ko-
ron. 

 
31.12.2015 
 
 
 
31.12.2015 
 
31.12.2015 
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2.3 Talousarvion sitovuustasot vuonna 2015 
 

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 
(hankintapalvelut) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja 
logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Yhtymähallinnon 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon 
vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. 

 
- investointimäärärahan riittävyys. 

 
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 
(hankintapalvelut) menomäärärahaosuutta. 

 
Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova 
menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta 
saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia 
ulkoisia tuottoja vastaavasti. 
 
Hankintapalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, jonka 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 (hankintapalvelut) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tu-
loksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille 
asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa. 
 
Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se 
sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 
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Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2014 TA 2015
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) -2 840 000 -2 967 000

Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitok-

selta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 264 715 554 286 037 663

Investoinnit 20 800 000 13 150 000

Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2014 TA 2015
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 13 436 038 25 736 096

    Ulkoiset toimintakulut 17 545 600 18 516 100

        Yleislääketieteen päivystys -4 030 500 0

        Ensihoitopalvelut -7 172 600 0

     Ostot liikelaitokselta 6 343 486 6 453 570

     Ostot logistiikkakeskukselta 567 235 594 103

     Ostot hankintapalveluilta 182 817 172 323

Konservatiivisen hoidon toimialue 89 320 988 77 998 773

    Ulkoiset toimintakulut 67 179 500 54 889 000

        Apuvälinekeskus -3 292 000 0

        Muut vastuualueet 63 887 500 54 889 000

     Ostot liikelaitokselta 20 709 548 18 352 997

     Ostot logistiikkakeskukselta 1 853 763 1 728 430

     Ostot hankintapalveluilta 2 870 177 3 028 345

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialu e 26 958 764
    Ulkoiset toimintakulut 23 329 700

     Ostot liikelaitokselta 2 898 046

     Ostot logistiikkakeskukselta 508 297

     Ostot hankintapalveluilta 222 721

Operatiivisen hoidon toimialue 79 469 592 70 779 796

    Ulkoiset toimintakulut 63 177 800 53 655 500

        Välinehuolto -2 572 000 0

        Muut vastuualueet 60 605 800 53 655 500

     Ostot liikelaitokselta 10 884 067 9 343 717

     Ostot logistiikkakeskukselta 3 513 499 3 182 814

     Ostot hankintapalveluilta 4 466 226 4 597 764

Psykiatrisen hoidon  toimialue                       33 019 128 33 702 736

    Ulkoiset toimintakulut 32 279 100 32 834 000

     Ostot liikelaitokselta 449 896 395 780

     Ostot logistiikkakeskukselta 140 075 302 653

     Ostot hankintapalveluilta 150 057 170 304

Huoltokeskus 36 486 908 37 335 134

    Ulkoiset toimintakulut 58 781 400 60 788 200

        Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -13 709 500 -15 292 900

        Hankintapalvelut -9 561 000 -9 997 300

        Muut vastuualueet 35 510 900 35 498 000

     Ostot liikelaitokselta 2 487 257

     Ostot logistiikkakeskukselta 778 858 1 804 571

     Ostot hankintapalveluilta 194 663 32 307

Yhtymähallinto 12 185 851 12 587 764

    Ulkoiset toimintakulut 13 840 200 15 255 800

       Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -1 998 700 -3 036 000

     Ostot liikelaitokselta 148 736 216 520

     Ostot logistiikkakeskukselta 55 868 83 702

     Ostot hankintapalveluilta 139 747 67 742
Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen 
taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 263 918 505 285 099 063

Korko- ja rahoituskulut 797 049 938 600

Käyttötalouden määrärahat yhteensä 264 715 554 286 037 663

Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhty mähallitukseen nähden TA 2014 TA 2015
Tase- ja nettoyksiköt

Hankintapalvelut (huoltokeskus) 0 0

Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 0

Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 0

Liikelaitos SataDiag -500 000 -1 000 000

Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2013 TA 2014
-500 000 -1 000 000
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2.4 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2015 
 

Tytäryhteisöt ovat: 
 

- Kiinteistö Oy Rauman sairaala 
 

- Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkki 
 
- Kiinteistö Oy Uotilantie 5 

 
- Kiinteistö Oy Satakruunu  

 
- Ravanin Pesula Oy 

 
- Satalinnakiinteistöt Oy  

 
 

Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille;  
 

- tytäryhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa  
 

- Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja ylläpitää 
sekä kehittää Rauman aluesairaalan kiinteistöä 

 
- Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkin tehtävänä on toteuttaa Satakunnan keskussai-

raalaan P-talo vv 2016–2017 yhtymähallituksen erikseen hyväksymän suunnitelman ja 
kustannusarvioiden mukaisesti sekä ottaa hoitoonsa sairaanhoitopiirin ja yhtiön välisen 
palvelusopimuksen perusteella1.1.2015 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin käytös-
sä/hallinnassa olevat P-alueet ja määrätä niistä perittävät maksut 
 

- 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 osakepääomalle vuonna 2015 
 

- Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan tavoitteena on yhtiö irtautuu Satalinnan sairaalan 
omistajuudesta ja, että yhtiö omistaa ja kehittää Harjavallan sairaalan kiinteistöä ja eri-
tyisesti sen uusiokäyttöä. 
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2.5 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 

2.5.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 
 
Toimialuejohtaja Eija Vaula 11.8.2014: 
 
Yleistä: 
Päivystystoimintaa kehitetään, tavoitteena: sujuva toiminta, osaamisen ja kokemuksen li-
sääminen etulinjaan sekä asiakas- ja potilaspalvelun edelleen parantaminen. 
 
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeu-
tumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa (STM yhtenäiset päivystyshoidon kritee-
rit). Potilaat otetaan hoidettaviksi päivystyshoidon määritelmäkriteerin mukaisesti. Potilaat, 
joiden hoito ei edellytä päivystyshoitoa, pyritään ohjaamaan päiväaikaisen hoidon pariin. 
Vuoden 2015 alussa voimaan tulevan päivystysasetuksen osalta tavoitteena on, että ase-
tuksen yleiset säännökset ja erikoisalakohtaiset edellytykset täyttyvät.  
 
Ensihoitopalvelun osalta seurataan palvelutason toteutumista palvelutasopäätöksen mu-
kaisesti.  
 
Toiminnan muutoksia: 
Potilas/asiakastyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään aktiivisesti eri keinoin. Selvitetään 
mahdollisuudet osallistua myös asiakastyytyväisyyden osalta benchmarking toimintaan eri 
päivystysten kesken.  
 
Ikäihmisen hoitopolkua kotoa kotiin parannetaan edelleen yhteistyössä perusterveyden-
huollon kanssa. 
 
Potilaan kannalta on selkein käytäntö se, että koko päivystystoiminta on samassa paikas-
sa. Päiväpäivystyksen keskittämistä Porin perusturvan alueelta Satakunnan keskussairaa-
laan esitetään. 
Ensihoitopalvelun osalta v. 2015 alussa aloittaa sairaanhoitopiirin valtuuston kesällä 2012 
hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti Rauman sairaalan yhteyteen perustettava 
vaativan hoitotason ambulanssi. Samanaikaisesti Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman 
yksikön ambulanssimäärä pienenee yhdellä yksiköllä. Kokemäen ambulanssin viikonloppu-
valmiutta lisätään. Euran ambulanssin vuoden 2014 lopulla päättyvää sopimusta jatketaan 
v. 2015 loppuun. Yksityisten palveluntuottajien kanssa olevat ensihoitosopimukset on irti-
sanottu v. 2014, jolloin sopimukset päättyvät vuoden 2015 lopussa. Uusi ensihoidon palve-
lutaso vuosille 2016–2019 valmistellaan vuoden 2015 aikana. Valmisteluvaiheen aikana 
tarkistetaan palvelutason tavoitteet, jos mahdollista niin yhtenäisiksi erityisvastuualueella.  
 
Ensihoidon ja päivystystoiminnan osalta laaditaan laatu- ja potilasturvallisuussuositus, joka 
perustuu STM: n ”Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä - suunnitte-
lusta toteutukseen ja arviointiin” asiakirjaan.  
 
Päivystysosasto K1 – suunnittelua jatketaan.  
 
Henkilökunta: 
Lääkärityövoiman määrää lisätään tarpeen mukaisesti, jos taloustilanne sen sallii ja lääkä-
reitä on käytettävissä.  
Taloustilanteesta johtuen kaksi sairaanhoitajan vakanssia jätetään täyttämättä. 
 
Talous: 
Toimialueen ulkoiset toimintakulut ovat 18,9 milj. euroa, kuluista 8,2 milj. euroa kohdistuu 
ensihoitopalveluun. Ensihoitopalvelun kustannusten nousu johtuu Rauman vaativan hoito-
tason yksikön perustamisesta, Kokemäen ambulanssin valmiuden parantamisesta ja siitä, 
että edelleen niiden potilaiden korvauksiin, jotka hoidetaan kohteessa (ns. X-tehtävät), on  
v. 2014 varattu liian vähän rahaa. Toisaalta pelastuslaitoksen osalta kustannukset pie-
nenevät yksikkömäärän vähetessä. Ensihoitopalvelun kustannukset kunnilta peritään eri-
tyisvelvoitemaksuin.  
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2.5.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 
 
Toimialuejohtaja Jouko Remes 13.8.2014: 
 
Yleistä: 
Vuonna 2015 alussa toteutuu suuri rakenteellinen muutos, kun lastentautien ja lasten-
neurologian toiminta siirtyy pois konservatiivisen hoidon toimialueelta. Muutoksen seurauk-
sena suoritteiden määrät pienenevät meillä 11 - 14 %.  Toinen merkittävä rakenteellinen 
muutos on keuhko- ja ihosairauksien vastuualueen siirtyminen sisätautien vastuualueen 
osaksi. Muutoksella haetaan ensisijaisesti vuodeosastojen aikaisempaa tasaisempaa 
kuormitusta.  
 
Hengityshalvauspotilaiden hoito on pääosin (perus- tai lähihoitajien toteuttamaa) perushoi-
toa, joka voidaan toteuttaa muuna kuin erikoissairaanhoidon toimintana. Toimintavuoden 
2015 aikana valmistellaan hengityshalvauspotilaiden hoidon siirtäminen perusterveyden-
huollon toimintayksiköiden vastuulle.  
 
Toiminta: 
Päivystävien aikuisvuodeosastojen (keuhkosairaudet, neurologia ja sisätaudit) toiminta on 
vilkastunut alkuvuoden 2014 aikana kahden poikkeuksellisen hiljaisen vuoden jälkeen. Sai-
raansijojen jatkuva väheneminen perusterveydenhuollossa (mm. Porin perusturva, Rauma, 
Keski-Satakunta) lisää painetta nyt tilapäisesti suljettujen sairaansijojen käytölle tulevai-
suudessa.  
 
Pitkään vaikeana jatkunut lääkäripula näyttää helpottuvan. Erikoislääkärien rekrytointi on 
onnistunut parhaiten syöpätautien vastuualueella. Muutos mahdollistaa sen, että osa tähän 
asti TYKS:ssa asioineista potilaista voidaan hoitaa omassa sairaalassa. Tämän lisäksi 
syöpäyksikön muille erikoisaloille suunnattua konsultaatiopalvelua voidaan parantaa. 
 
Henkilökunta: 
Toimialueen lääkärien ja muun henkilökunnan määrä pienenee merkittävästi lastentautien 
vastuualueen siirtyessä toiselle toimialueelle. Keuhko- ja ihosairauksien liittäminen sisätau-
tien vastuualueeseen helpottaa henkilökunnan liikuteltavuutta.  Erikois- ja erikoistuvien lää-
käreiden vajaus on helpottunut mm. fysiatrian ja kuntoutuksen, iho- ja sisätautien sekä 
syöpäsairauksien yksiköissä. Geriatrian erikoisalalle ei kuitenkaan ole onnistuttu rekrytoi-
maan yhtäkään lääkäriä.  Lääkärien määrän kasvu helpottaa lääkärin kohtuuttoman suurta 
työ-taakkaa, mutta kasvattaa avustavan henkilöstön tarvetta.    
 
Vuoden 2014 aikana kaksi uutta hengityshalvauspotilasta on tullut neurologian yksikön 
hoidettavaksi. Tästä aiheutuu 11 henkilötyövuoden lisäys (1 sairaanhoitaja ja 10 perus- tai 
lähihoitajaa).  Sanelujen purkutyötä keskitetään asteittain konservatiivisen hoidon hallinnon 
alaisuudessa toimivaan sanelujen käsittelykeskukseen. Vuonna 2015 tähän toimintaan siir-
tyy neljä osastonsihteeriä muilta toimialueilta. Lisäksi suoliston tähystystoimintaan siirtyy 
operatiivisen hoidon toimialueelta kaksi sairaanhoitajaa ja yksi osastonsihteeri. 
 
Talous: 
Lastentautien vastuualueen pois siirtymisen vaikutus konservatiivien toimialueen toiminta-
kuluja noin -10 %. Pyrkimyksenä on lisäksi vakiinnuttaa alun perin tilapäiseksi tarkoitettu 
sairaansijojen supistaminen keuhkosairauksien ja sisätautien vuodeosastoilla. Muutoksen 
vaikutus talouteen jäänee kuitenkin vähäiseksi. 
 
Lääkärien rekrytoinnin onnistumisesta aiheutuu lisää palkkakustannuksia fysiatrian ja kun-
toutuksen, iho- ja sisätautien sekä syöpäsairauksien toimintayksiköille. Toiminnan vilkas-
tuminen kasvattaa toimialueen kustannuksia, mutta toisaalta ostopalvelukulut pienenevät 
ns. ”keikkalääkärien” käytön vähentyessä. Uusista hengityshalvauspotilaista aiheutuu palk-
ka-kustannuksiin 0,43 M€ kasvu, ja muilta toimialueilta siirtyneistä työntekijöistä yhteensä 
0,26 M€ kasvu.  
 
Palkkakustannusten kasvua pyritään hillitsemään siirtämällä ns. ”virkapankkiin” viiden lää-
kärin, viiden sairaanhoitoajan, yhden kuntohoitajan ja yhden osastosihteerin virat/toimet. 
Muutoksella tavoitellaan noin 0,4 M€ säästöä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. 
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Konservatiivisen hoidon toimialueella ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa osto- ja tie-
topalvelukustannusten kasvuun. Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita kunnallisen 
erikoissairaanhoitoyksikön, jossa haluaa itseään hoidettavan. Myös muissa erikoissairaan-
hoitolaitoksissa (esim. Rauman aluesairaalassa) toteutuneen hoidon laskut kirjautuvat sai-
raanhoitopiirissä toimialueen kuluiksi. Vuoden 2015 talousarviossa on voitu varautua tältä 
osin vain 0.25 M€ kustannusten kasvuun. Uusien tietojärjestelmien (mm. potilastietojärjes-
telmä Effica) käyttöön ottaminen kasvattaa konservatiivisen hoidon toimialueen menoja 
noin 0,5 M€. 
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2.5.3 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 
 
Toimialuejohtaja (1.1.2015–) Anssi Luoma 22.5.2014 
 
Yleistä: 
Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus päätti vuonna 2014 perustaa uuden lasten – ja nais-
tentautien sekä synnytysten toimialueen. Toimialue aloittaa toimintansa 1.1.2015 nykyisis-
sä tiloissa ja jatkossa kun lasten- ja naistentalo valmistuu uusissa, yhteisissä tiloissa E-
rakennuksessa. 
 
Lasten- ja naisten sekä synnytysten toimialueen muodostavat nykyinen naistentautien- ja 
synnytysten vastuualue sekä lastentautien vastuualue. Lastentautien vastuualueeseen liite-
tään myös lastenkirurgian toiminta. Lastenneurologia on edelleen lastentautien vastuualu-
eeseen kuuluva oma vastuuyksikkö. 
 
Toimialueen poliklinikat ja vuodeosastot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Toiminnassa huomi-
oidaan erilaisten potilaiden hoidon tarpeet, ruuhkahuiput ja kausivaihtelut. Yhteisten tilojen 
ja hoitohenkilökunnan käyttö osastojen ja eri poliklinikoiden kesken on joustavaa. Jousta-
valla henkilöstöresurssien käytöllä pyritään myös kustannussäästöihin. 
 
Eri ammattiryhmien työnkuvia tullaan tarkistamaan. Tarkoituksena on, että hoitajien työn 
painopiste siirtyisi yhä enemmän varsinaiseen hoitotyöhön ja osa nykyisistä tehtävistä siir-
tyisi esimerkiksi sihteereille. Hoitajien vastaanottotoimintaa tullaan lisäämään. Siirtyminen 
sähköiseen potilastietojärjestelmään vähentää potilaspapereiden käsittelyä. Sanelujen kir-
joitustyö siirtyy aikaisempaa enemmän keskitettyyn sanelujenpurkukeskukseen. Palvelun 
parantamiseksi aloitamme vähitellen sekä lääkärien että hoitajien iltapoliklinikkatoimintaa. 
 
Hoitotarvikkeiden tilauksen ja toimittamisen yksiköihin uusissa tiloissa huolehtii logistiikka-
keskus. Keskitetty logistinen toiminta turvaa riittävän ja tehokkaan hoitotarvikejakelun.  
 
Lasten- ja naistentaloon on suunnitteilla osittaisen osastofarmasian aloittaminen. Toimin-
taan kuuluu lääkkeiden tilaus, lääkkeiden valmistus osastojen käyttöön sekä suunnitelmal-
linen lääkehuolto. 
 
Toiminnan muutoksia: 
Jatkossa kaikki somaattisesti sairaat lapset, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon vuode-
osastohoitoa, hoidetaan pelkästään lapsille tarkoitetuilla osastoilla. Osastoiden suunnitte-
lussa on erityisesti otettu huomioon perheiden ja lasten tarpeet.  
Lastenosastolla 1 on 17 potilaspaikkaa, joista kolme on tehostetun tarkkailu paikkaa. Osas-
tolla hoidetaan lastentautien vastuualueen potilaiden lisäksi korva-, nenä- ja kurkkutautien, 
silmätautien, hammas-, leuka- ja suukirurgian vuodeosastohoitoa tarvitsevia lapsia. 
Erityisesti lastenkirurgisten potilaiden siirtyminen lastenosastolle lisää elektiivistä toimintaa 
osastolla ja tämä tasoittaa osaston kuormituksen nykyisiä, suuria eroja. 
 
Lastentautien päivystys siirtyy ympärivuorokautisesti pääsääntöisesti lastenpoliklinikan yh-
teyteen. Tällä varmistetaan, että päivystyspotilaita on kaikkina vuorokauden aikoina hoita-
massa nimenomaan lapsipotilaisiin perehtyneet hoitajat. Lastenkirurgisten potilaiden akuut-
tihoito ja tutkiminen tapahtuu jatkossakin K0- päivystyksessä virka-ajan ulkopuolella. 
 
Lastenpoliklinikalla työskennellään eri osaamiskeskuksissa lääkäri-hoitajatyöpareina. Las-
tenkirurgian poliklinikan siirtyminen lastenpoliklinikan yhteyteen lisää huomattavasti polikli-
nikan käyntimääriä. 
 
Lastenosastolla 2 eli vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla hoidetaan tehostettua 
tarkkailua ja hoitoa vaativia sairaita vastasyntyneitä. Osasto sijaitsee synnytyssalin ja kei-
sarinleikkaussalin läheisyydessä yhteistyö synnytyssalin ja lastenosaston hoitajien välillä 
on sujuvaa. Osastohoitoa tarvitsevan vastasyntyneen äidillä on mahdollisuus olla lapsensa 
kanssa osastolla ympärivuorokautisesti, mikäli äidin vointi on riittävän hyvä. Tämän toimin-
nan takia osastolle resursoidaan kätilöitä, joiden tehtäviin kuuluu vastasyntyneiden hoito-
työn lisäksi synnyttäneiden äitien hoito. 
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Lastenneurologian osasto toimi kokeiluluonteisesti 1.1.2014 lähtien päiväosastona. Kokei-
lun tulokset ovat olleet myönteiset, joten osaston toiminta jatkuu päiväosastona, Tämä voi-
daan ottaa huomioon henkilö-kuntaresursseissa. 
 
Synnytyssalit sijaitsevat tulevassa lasten- ja naisten sairaalassa vastasyntyneiden osaston 
läheisyydessä. Tämä helpottaa sairaan vastasyntyneen alkuhoidossa ja lapsen mahdolli-
nen siirtäminen osastohoitoon on nopeaa. Synnytyssalien yhteydessä sijaitsee myös keisa-
rinleikkaussali, jossa jatkossa pyritään ensisijaisesti tekemään kaikki keisarinleikkaukset. 
K- leikkausyksikkö toimii ”varapaikkana”, mikäli tulee tilanne, että tarvitaan välittömästi tois-
ta leikkaussalia ensisijaisen ollessa varattu. Yhteys K-rakennuksen leikkausyksikköön on 
turvattu välimatkaa lyhentävän käytävän avulla. Synnytysyksikön keisarinleikkaussalin yh-
teydessä on perheheräämö, jossa hoidetaan keisarinleikattuja äitejä niin että isä ja vauva 
voivat olla läsnä. 
 
Uudessa lasten- ja naisten sairaalassa tulee toimimaan yksi synnytys- ja naistentautien 
osasto aiempien erillisten osastojen sijaan. Osastolla hoidetaan raskauteen liittyviä ongel-
mia, erilaisia gynekologisia sairauksia sekä synnyttäneitä äitejä vauvoineen. Osastojen yh-
distäminen auttanee henkilöstön resursoinnissa. 
 
Äitiys- ja naistentautien poliklinikka jatkaa toimintaansa jotakuinkin entiseen tapaan. 
 
 
Henkilökunta 
Lääkäritilanne toimialueella näyttäisi olevan hyvä. Selkeä tarve toiselle lastenkirurgille on 
olemassa ja tätä vajetta pyritään täyttämään sekä rekrytoinnin että kouluttamisen kautta. 
Hoitohenkilökunnan osalta useammassa yksikössä on lähitulevaisuudessa tapahtumassa 
eläkkeelle jäämisiä, mikä aiheuttaa omat haasteensa. Avoinna oleviin toimiin on ollut run-
saasti hakijoita ja sijaisiakin on saatu. Muissa ammattiryhmissä tilanne on myös suhteelli-
sen hyvä eikä suuria ongelmia ole näköpiirissä. 
 
 
Talous  
Toimialueen strategisena tavoitteena on hoitaa satakuntalaisia lapsia ja naisia laadukkaas-
ti, perhekeskeisesti ja taloudellisesti tehokkaasti. Edellä kuvatuilla toiminnan muutoksilla 
pyritään edellä kuvattuihin tavoitteisiin. Vuoden 2015 budjetissa on jossain määrin tavallista 
enemmän epävarmuustekijöitä johtuen uusien toimintojen yhdistymisestä, eri toimialueilta 
siirtyvistä kustannuksista, hallinnon kulujen väistämättömästä noususta sekä muuttoon ja 
uusiin toimitiloihin siirtymiseen liittyvistä seikoista. Pidemmällä tähtäimellä toimialueen ta-
voitteena on kustannusten mahdollinen karsiminen toiminnan tehostamisen myötä hoidon 
laadusta tinkimättä.     
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2.5.4 Operatiivisen hoidon toimialue 
 

Toimialuejohtaja Sari Sjövall 11.8.2014: 
 
Yleistä: 
Operatiivisen toimialueen tehtävänä on turvata lakisääteinen päivystyksellinen, kiireellinen 
ja kiireetön operatiivinen hoito vähintään hoitotakuun edellyttämässä ajassa 
 
Naistentautien ja synnytysten vastuualue sekä kirurgian vastuualueesta lastenkirurgia hen-
kilöstöineen siirtyvät uudelle LN- toimialueelle. Muut vastuualueet jatkavat operatiivisella 
toimialueella. Operatiiviset vastuualueet ovat suuruusjärjestyksessä: leikkaus- ja anestesia, 
kirurgia, korva- nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit sekä hammas- suu- ja leukasairaudet. 
Keskitetty välinehuolto toimii omana vastuualueenaan. 
 
Operatiiviseen toimintaan kuuluu oleellisesti kaikilla erikoisaloilla päivystys, polikliininen 
toiminta, leikkaustoiminta ja vuodeosastotoiminta. Leikkaustoimintaa toteutetaan polikliini-
sesti, päiväkirurgisesti, lyhytkirurgisesti ja ns. raskaana kirurgiana, johon kuuluu vuode-
osastohoito. Intensiivisintä hoitoa annetaan tehostetussa valvontayksikössä ja tehohoidos-
sa niille potilaille, joiden hoito edellyttää erityishoitoja vakavan yleistilan, hengityksen, ve-
renkierron, aivotoiminnan tai munuaistoiminnan tukemiseksi. 
 
Toiminnan muutokset: 
Vuoden 2015 alusta kaikki operatiiviset potilaat hoidetaan kahdessa vuodeosastokokonai-
suudessa, joista toinen sijaitsee N2- kerroksessa ja toinen AB3- kerroksessa. Pyrkimykse-
nä on keskittää vuoden aikana gastro- ja urologinen kirurgia toiseen yksikköön ja tuki- ja lii-
kuntaelinkirurgia toiseen yksikköön. Jotta osastojen kuormitushuippuja pystytään hallitse-
maan, ja tarjoamaan kaikille potilaille vuodepaikka huoneessa, tarvitaan tilojen remontointia 
tarkoituksenmukaisiksi. Jatkossa ortopedian poliklinikan siirtoa tuki- ja liikuntaelinkirurgian 
läheisyyteen harkitaan. LEIKO (=leikkaukseen kotoa) toiminta-tilat suunnitellaan tulevai-
suudessa leikkaus-anestesia-osaston yhteyteen ja pyritään siihen, että kaikki leikkaukseen 
tulevat potilaat tulisivat yhdestä ovesta. Myös sähköinen ilmoittautuminen otetaan käyttöön. 
Tuleva K1K2 hanke edellyttää tarkkaa tilojen, resurssien ja toimintojen suunnittelua. 
 
Pienempien erikoisalojen vuodeosastohoitoa vaativat aikuispotilaat hoidetaan toistaiseksi 
N2 kerroksessa kirurgisten potilaiden joukossa, kunnes päivystysosasto valmistuu. Tässä 
vaiheessa operatiiviselle toimialueelle jää yhteensä 103 vuodepaikkaa, ja vähennys vuo-
teen 2014 verrattuna on 16 paikkaa. 
 
Suuren toiminnan muutoksen aiheuttaa vuoden 2015 alusta voimaantuleva päivystysase-
tus, joka velvoittaa kattavan kovan/pehmeän päivystyksen ja vuotoskopiapäivystyksen jär-
jestämistä 24/7 toimintana. Lisäksi tulee hammashoidon päivystyksen järjestämisvastuu. 
 
Kirurgiassa tapahtuu toiminnallisia muutoksia siirrettäessä raskaan kirurgian painopiste al-
kuviikkoon. Leikkausosastolle saadaan keväällä uusi leikkaushoidon toiminnanohjausjär-
jestelmä mahdollistamaan parempi seurattavuus ja helpompi jononhallinta. Leikkaus-
anestesiayksikkö lähtee myös toteuttamaan ns. 23 h heräämötoimintaa, jolloin tietyt leikka-
uspotilaat kotiutuvat suoraan heräämöstä seuraavana aamuna ilman vuodeosastolle siir-
toa. Effica sairauskertomus täydentyy keväällä perioperatiivisella kertomuksella, joka vaatii 
laajan koulutuksen. Uudet leikkaushoidon järjestelmät mahdollistavat liittymisen valtakun-
nalliseen leikkaushoidon seurantajärjestelmään (Intensium). Tehohoidon osalta olemme 
kuuluneet vastaavaan seurantajärjestelmään jo vuosien ajan ja hoitotuloksia, suhteessa 
maan muihin teho-osastoihin, seurataan sen avulla aktiivisesti. 
 
Logistiikkakeskuksen hyllytyspalvelu otetaan käyttöön yhä laajemmin. Tällä toiminnalla 
saadaan optimoitua osastojen ja leikkaussalien tarvikevarastojen kokoa ja vaihtuvuutta. 
Myös osastofarmasiaa laajennetaan. 
Operatiivisella toimialueella tapahtuu paljon opetustoimintaa: hoitajakoulutusta, kandidaat-
tiopetusta ja erikoistuvien lääkärien koulutusta. Opetuspoliklinikat ovat osa tätä koulutusta. 
Opetuksesta vastaavat kirurgian professori, kliiniset opettajat ja erikoislääkärit sekä hoitajat 
kaikilla osastoilla yhdessä yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Myös 
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muuta henkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään. Esimiesten johtamiskoulutusta jatketaan 
aiempien vuosien tapaan. 
 
Henkilökunta: 
Yksi ylihoitaja siirtyy LN- taloon toimialueylihoitajaksi ja operatiiviselle toimialueelle jää 2 
ylihoitajaa. 
Joillakin erikoisaloilla on erikoislääkäripulaa, esim. korva- nenä- ja kurkkutaudeilla sekä 
silmätaudeilla. Hyvän rekrytoinnin tuloksena saamme kuitenkin uusia erikoislääkäreitä, jois-
ta mainittakoon silmälääkäri, korvalääkäri, ortopedi ja gastrokirurgi, Suurin hoitajalisäys tu-
lee Porin kaupunginsairaalasta liikkeen-luovutuksena siirtyneistä hoitajista. Lisäksi sieltä 
siirtyi yksi anestesialääkäri.  
 
Operatiiviselta toimialueelta siirtyy, LN- taloon siirtyvän henkilöstön lisäksi, konservatiivisel-
le toimialueelle 2 endoskopiahoitajaa ja 3 sihteeriä. Ammattitaitoisten välinehuoltajien saa-
miseksi käytetään välinehuoltajakoulutukseen ”rekryrahaa”. Vastaavasta käytännöstä on 
hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta. Operatiiviselle toimialueelle kuuluvista sosiaalityönte-
kijöistä siirtyy yksi työntekijä LN- taloon. Audionomien saamiseksi tarvitaan vahvaa rekry-
tointia ja omaa koulutusta. 
Suurin riski toiminnalle on osaavien hoitajien ja erikoislääkärien saaminen ja pitäminen sai-
raalassamme. Tässä käytämme hyväksi rekrytointiyksikön lisäksi yhteistyötä ERVA- alueen 
sairaaloiden kesken.  
 
Henkilökunnalle järjestetään YT- neuvottelutilaisuuksia, joissa kerrotaan operatiivisen toi-
mialueen suunnitelmista ja siitä, miten toiminta aiotaan muutoksen jälkeen järjestää, ja 
kuullaan henkilöstön näkemykset. Muuttuvat asiat ovat direktion piirissä eivätkä johda irti-
sanomisiin. 
 
Talous: 
Operatiivisen toimialueen henkilöstökulut vähenevät lähes 5,5 M€ verrattuna vuoteen 2014 
muille toimi-alueille siirtyvän henkilöstön vuoksi. Toimialueelle tulee silti myös henkilöstö-
lisäyksiä, jotta kaikki uudet lakisääteiset toiminnat voidaan toteuttaa. Toiminnallisilla muu-
toksilla haetaan kuitenkin selviä säästöjä. Operatiiviset suoritteet ovat aiempaa tasoa, eikä 
odotettavissa ole laskua. Avohoitotoiminta on päinvastoin kasvanut vuosi vuodelta.  
 
Riskeinä taloudelle ovat erityistason ostopalvelujen määrän kasvu, potilasvahinkovakuu-
tuksen kulut sekä Medbitin kustannusten nousu, joihin toimialueella ei ole mahdollisuuksia 
vaikuttaa.  
 
Muuttuvat toimintamallit vaativat laiteinvestointeja, joita toteutetaan tarvittaessa isoimpien 
investointien kohdalla leasingsopimuksilla. 
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2.5.5 Psykiatrisen hoidon toimialue 
 
Toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 12.8.2014: 
 
Yleistä 
 
Suunnitelmakaudella toteutetaan edelleen Mieli 2009 – suunnitelman linjauksia. Psykiatri-
sen hoidon tarpeeseen pyritään vastaamaan ensisijaisesti avohoidossa riittävän intensiivi-
sesti ja päivystysluonteisesti, jos on tarve. Tavoitteena portaittain vähentää sairaansijamää-
rää nykyisestä 126:sta 100:n sairaansijaan vuoteen 2018 mennessä. 
 
Erva-yhteistyötä viritetään. Päivystysasetuksen mukaisesti alkaa alueellinen yhteinen las-
tenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian päivystys.  
 
Kansallisen linjan mukaisesti toimialueella kiinnitetään erityistä huomiota potilaan ase-
maan. Ensimmäiset kokemusasiantuntijat on koulutettu. Toimialue on mukana valtakunnal-
lisessa ”pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa hoidossa”-hankkeessa. Yhteistyötä 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa jäntevöitetään edelleen. 
 
Toiminnalliset muutokset 
 
Sairaansijamäärien vähentäminen edellyttää avohoidon palveluvalikon monipuolistamista 
mm liikkuvien työryhmien avulla, sekä koteihin vietävänä hoitona että perustason palvelu-
jen tukemisella konsultaatioin. Videokonsultaatioita lisätään. 
 
Työnjakoa perustason kanssa selkiytetään, ja jo aloitettua hoitoketjutyöskentelyä jatketaan 
eri diagnoosiryhmien osalta. Ensimmäisenä valmistuu masennuksen hoitoketju.  
Työnjakokysymyksiin liittyy myös työ- ja toimintaterapioiden siirtäminen perustason toimin-
naksi. Sairaala-alueella olevia työ- ja toimintaterapianpalveluja on jo supistettu.   Huittisten 
kaupungin kanssa neuvottelut on meneillään ja tarkoitus on siirtää Huittisten kuntoutu-
misyksikkö (henkilöstöresurssi: sairaanhoitaja ja mielenterveyshoitaja) Huittisten kaupungil-
le. Näiden muutosten johdosta on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut. 
 
Psykiatrian toimialueella on tarve entistä erikoistuneempiin yksiköihin. Yleissairaalapsykiat-
rian yksikköön keskitetään syömishäiriöiden hoito aikuispotilaiden osalta. 
 
Tiukkaan taloustilanteeseen liittyen suljetaan Harjavallan päiväosasto ja tälle potilasryhmäl-
le pyritään löytämään korvaavia palveluita ensisijaisesti tehostetun avohoidon yksiköstä. 
Myös tähän muutokseen liittyen on pidetty yhteistoimintaneuvottelu. 
 
Henkilökunta 
 
Psykiatrian toimialueella avohoidon työntekijäresurssit ovat jakautuneet epätasaisesti sekä 
väestöpohjaan että potilasmääriin nähden. Tilanne on syntynyt osin historiallisten syiden 
vuoksi, mutta myös viime vuo-sien äkkinäisten muutosten kerrannaisvaikutuksien enna-
koimattomuuden takia. Tarkoitus on korjata olemassa olevaa vinoumaa. 
  
Psykiatrian toimialueella on toteutettu viime vuosina mittavat muutokset, mitkä henkilökunta 
on kokenut rankkana. Kun muutoksia edelleen jatketaan, on tärkeää huomioida henkilöstön 
jaksaminen, ja huoleh-dittava riittävästä tiedottamisesta, koulutuksesta ja työnohjauksesta.  
 
Talous 
 
Psykiatrian toimialueen tavoitteena on tarjota satakuntalaisille psykiatrista erikoissairaan-
hoitoa tarvitseville potilaille korkealaatuisia palveluja mahdollisimman kustannustehokkaas-
ti. Niiden toteuttamiseksi tarvitaan riittävä henkilöstöresurssi. Nyt talousraami edellytti työn-
tekijämäärän supistamista. 
 
Kehittämistoimet tehdään ennakoiden psykiatrian sairaansijojen keskittämistä Satakunnan 
keskussairaalaan..  
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2.5.6 Sosiaalipalvelujen toimialue 
 
Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 13.8.2014: 
 
Asumispalvelut 
Vuoden 2015 keväällä aloittaa toimintansa 15–paikkainen ryhmäkoti Akseli Ulvilassa, johon 
muuttaa 12 pitkäaikaisasukasta laitoksesta.  Ryhmäkodin välittömään läheisyyteen valmis-
tuu myös viiden asunnon rivitalo (Nahkurintie 9) tukiasumiseen. 
Vuoden 2014 marraskuun ARA –haussa uusitaan Harjavallan asumisyksikköhanke.  Nah-
kurin asumisyksikkö muuttuu ympärivuorokautiseksi ryhmäkodiksi 1.1.2015 alkaen. 
Ravaninkodon asumisyksikön asukkaista seitsemän muuttaa tukiasukkaiksi syksyllä 2015 
vuokratiloihin Porin Vähäraumalle YH-asuntojen omistamaan Etappiin. 
Liinahaan asumisyksikkö muuttaa syksyllä 2015 Etappiin (luhtitalo) ympärivuorokautiseksi 
12-15 -paikkaiseksi ryhmäkodiksi. Satakruunun omistama Liinahaan asumisyksikkö myy-
dään. 
 
”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.. Asumisen järjestämisen lisäksi tavoitteena on asumiseen liittyvien yk-
silöllisten palvelujen kehittäminen ja turvaaminen. Asumispalvelut tuotetaan valtakunnalli-
sesti hyväksytyn yksilöllisen tuen laatukriteerien mukaisesti. 
Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on tukiasumisen 
edelleen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti.  
 
Laitoshoito 
Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 67 pitkäaikaisasukasta, joista 60 kehitysvamma-
diagnoosilla ja 7 pitkäaikaisessa kuntouttavassa laitoshoidossa (1-5 vuotta), lähinnä nuoria 
aikuisia.  Lisäksi aikuisiässä vammautuneita 13, lastensuojelun asiakkaita 3 sekä muita 
kuntoutujia 9 henkilöä eli yhteensä 92 henkilöä (7.5.2014). Kehitysvammaisten asumisen 
alueelliseen suunnitelmaan vuosille 2010-2012 on kirjattu tavoitteeksi, että vuoden 2015 
lopulla Antinkartanossa on 55-60 pitkäaikaisasukasta.  Tämä tavoite saavutetaan etuajas-
sa. 
 
Valtakunnallisena tavoitteena on, että pitkäaikainen asuminen laitoksissa lakkautetaan vuo-
teen 2020 mennessä kuitenkin siten, ettei pakkosiirtoja tehdä huomioiden ihmisten ikä ja 
elämäntilanne. 
 
Vuoden 2015 aikana on tavoitteena pitkäaikaisasukkaiden määrän väheneminen vähintään 
20 asukkaalla (Ulvilan asumisyksikön valmistuminen, muutot kuntien omiin yksiköihin ja 
sosiaalipalvelujen asumisyksiköihin sekä muu poistuma huomioiden). Antinkartanon kun-
toutuskeskuksen autismiyksikkö Jalava sulautetaan Ulvilan uuteen ryhmäkoti Akseliin. Pal-
velukoti Kuntolan sulauttaminen Helmiinaan vv 2016-2017 riippuen pitkäaikaisen lai-
tosasumisen hajautumisen etenemisestä. Vuoden vaihteessa 2015-2016 laitoksesta muut-
taa pitkäaikaisasukkaita YH-asuntojen omistamaan Tekunkorven kiinteistöön Poriin 7-
paikkaiseksi ryhmäkodiksi. 
 
Keskeisenä tavoitteena on myös estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vastaavasti kehittää ja 
lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Aikuisiässä vammautuneiden määrä on kasvussa ja 
näiden asiakkaiden tilajärjestelyt edellyttävät yhden yksikö käyttömahdollisuutta tähän tar-
koitukseen. 
 
Kuntoutuspaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2017 yhteensä 67, joista 25 pitkäaikaisia asi-
akkaita ja kuntoutujia (Helmiina 18 + Paju 7)  ja muut kuntoutusasiakkaat 42 (Paju, Helmii-
na, Kataja, Kaisla ja Mänty). 
 
Muun asumisen osalta tavoitteena mm. Kamu-tupien päiväaikaisen käytön lisääminen. 
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Asiantuntijapalvelut 
Erityisosaamiskeskus toimii alueen kehitysvamma-alan erityisosaajakeskittymänä.  Tär-
keimmät toiminnat ovat poliklinikkamuotoinen vastaanottotoiminta ja yhteistyö asumisen ja 
kuntoutuksen vastuualueiden kanssa. Keskeisenä haasteena on edelleen kehittää jalkau-
tuvia palveluja yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon kanssa.  Sisäisessä yhteistyös-
sä painottuu erityisesti kuntoutussuunnittelu, asiakkaiden/asukkaiden yksilöllisiin kuntoutus-
tarpeisiin vastaaminen ja laitoshoidon kehittämisohjelman toteuttaminen. 
Yhteistyötä lastenneurologian ja lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden kanssa kehite-
tään edelleen. 
 
Laatu ja kehittäminen 
Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 standardiin perustuvan laadunhallintajärjes-
telmän uudelleensertifiointi vuonna 2015. Sisäinen ja ulkoinen auditointi toteutetaan erilli-
sen suunnitelman mukaan. 
 
 Laadunhallintajärjestelmään on integroitu tasapainotettu tuloskortti (BSC), jonka sisältöä 
muokataan strategisten tavoitteiden mukaiseksi. Vuonna 2014 toteutetun koko henkilöstöä 
koskevan ITE -arviointiprosessin tulokset hyödynnetään laadunhallinnallisessa kokonai-
suudessa. TOIMI -menetelmän (asiakkaan psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaaminen) 
tuloksia hyödynnetään yksiköiden tarkoituksenmukaisessa henkilöstöresursoinnissa ja 
osaamisrakenteessa. Henkilöstön osaamiskartoitus tehdään vuoden 2015 aikana. KASTE-
hankkeen osion (ikääntyneet kehitysvammaperheet) toteuttaminen. 
 
Yhteistoimintaa kehitetään edelleen sairaanhoitopiirin muiden toimialueiden kanssa sekä 
työnjakoa selkeytetään perustason sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. 
 
Henkilöstö  
Vuoden 2015 aikana eläköityy kuusi (6) työntekijää ja vv 2015-2017 yhteensä 16 työnteki-
jää.  Uusia vakansseja ei oteta käyttöön Ulvilan ryhmäkoti Akselissa, vaan laitoksesta siir-
tyy 18 työntekijää. Nahkurin ryhmäkodin muuttuminen ympärivuorokautiseksi edellyttää 
kahden työntekijän siirtymistä laitoksesta.  Yhteensä laitoksesta siirtyy 20 työntekijää avo-
huollon yksiköihin Ulvilaan. Vakanssipankkiin siirtyy noin viisi vakanssia odottamaan uusia 
asumisyksikköjä. 
 
Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on johtaminen, asumisen muutos sekä 
edelleen perhe- ja verkosto-työ.   Henkilöstön hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on 
hoidollisesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haastavien asukkaiden/asiakkaiden hoito ja kuntoutus 
sekä väkivaltatilanteiden hallinta. 
Henkilöstön rekrytointiin haastattelutilanteissa osallistuu myös asiakasedustaja. 
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2.5.7 Huoltokeskus 
 
Huollon johtaja Tapio Kallio 13.8.2014: 
 
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 naistentalon uudisrakennuksen valmistuu tammikuussa 2015 ja toiminta käyn-
nistyy vaiheittain 2015 alkuvuodesta. Satakunnan keskussairaala 2020 suunnitelman sisäl-
tämistä toiminnan edellyttämistä investointihankkeista laaditaan tarveselvitykset ja hanke-
suunnitelmat. K1/K2 hankkeen, sairaala-apteekin sekä psykiatrian/kuntoutuksen rakennus-
suunnittelu käynnistetään. Toteutetaan A5 kerroksen peruskorjaus keuhkopoliklinikan ti-
loiksi. 
 
Luovutaan sairaanhoitopiirillä olevasta vuokratilasta Teknologiakeskus Pripolissa osoit-
teessa Tiedepuisto 4 Pori. 
 
Satakunnan keskussairaalan pysäköintialueet siirtyvät vuoden 2015 alusta Satakunnan 
Sairaalaparkki Oy:n hallintaan erillisen sopimuksen mukaisesti. 
 
Hankintapalvelut kehittävät hankintatoimea laatimalla hankintojen vuosisuunnitelman ja to-
teuttamalla sitä. Hankintasopimusten hallintaa parannetaan selvittämällä uusien sähköisten 
järjestelmien antamia mahdollisuuksia. Sähköistä huutokauppaa kokeillaan kilpailutuksissa. 
Sairaanhoitopiirin henkilökunnalle järjestetään hankintakoulutusta. Hankintayhteistyötä 
VSSHP:n ja Porin kaupungin kanssa kehitetään edelleen. 
 
Logistiikkakeskus 
 
Kuljetuspalvelut siirretään teknisestä keskuksesta logistiikkakeskukseen. Kuljetuspalveluis-
sa otetaan käyttöön uusi kuljetusten hallinnointi- ja tilausjärjestelmä. Lisäarvopalvelujen 
myyntiä pyritään lisäämään erityisesti Satakunnan keskussairaalassa. Hyllytyspalvelu ote-
taan käyttöön Lasten- ja naisten talossa. Logistiikkakeskuksesta aletaan toimittaa kulutus-
tavaraa Perusturvakeskuksen lisäksi muihinkin Porin kaupungin hallintokuntiin. 
 
Ruokapalvelukeskus 
 
Vuoden 2015 alussa lasten- ja naistentalon yhteyteen valmistuvat uusi kahvio ja ruokasalin 
laajennus otetaan käyttöön. Kahviotoiminnan alkaessa uusissa tiloissa suunnitellaan mo-
lempien kahvioiden toiminta uusiksi toimintatapojen ja aukioloaikojen suhteen. Vuoden 
2015 aikana käynnistetään Satakunnan keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen tuotantoti-
lojen peruskorjaussuunnittelu. Satalinnan sairaalan kahviotoiminta lopetetaan ja henkilö-
kunnan ateriapalvelut tuotetaan uudella tavalla. Henkilökunnan ateriat toimitetaan tilauk-
sesta Satakunnan keskussairaalasta Satalinnaan.  
 
Selvitetään mahdollisuutta luopua ruoan valmistamisesta Harjavallan sairaalan ruokapalve-
lukeskuksessa. 
 
Tekninen keskus 
 
Teknisen keskuksen toiminta kohdistuu olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja lait-
teiden huoltoon ja ylläpitoon. Uusi teknisten palvelujen toiminnanohjausjärjestelmä, Solax 
otetaan tuotantokäyttöön alkuvuonna 2015. 
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Vuoden 2015 alusta alkaen kuljetuspalvelut siirtyvät osaksi logistiikkakeskusta. Samoin 
Rauman sairaalakiinteistö siirtyy kiinteistöosakeyhtiön hallintaan vuoden 2015 alusta alka-
en jonka jälkeen tekninen keskus myy palvelujaan kiinteistöyhtiölle. 
 
Siivouskeskus 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Ravanin Pesula Oy:n välinen tekstiilipalvelu-sopimus päät-
tyy 31.12.2014. Tekstiilipalvelujen kilpailutus suoritetaan vuoden 2014 aikana siten, että 
uusi sopimus voidaan solmia alkavaksi 1.1.2015.  
 
Laitoshuollon tehtäväkuvia kartoitetaan koko sairaanhoitopiirissä ja siivous-työnmitoituksia 
tarkistetaan ja toteutetaan yksiköiden toimintamuutosten mukaan. Siivouskeskus on muka-
na uuden lasten ja naistentalon käyttöönotossa sekä siihen liittyvässä muutosjohtamisessa.  
 
Työkyvyn tukiohjelman aktiivista käyttöä jatketaan sekä kehitetään yhteistyössä terveyslii-
kuntasuunnittelun kanssa uusia keinoja tukea työssä jaksamista. 
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2.5.8 Yhtymähallinto 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2.6.2014: 
 

1. Keskustoimisto 
 

Yhtymähallinnon tehtävänä vuonna 2015 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 2015 on erityisesti: 

 
- edistää ja varmistaa yhtymävaltuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen  

toteuttamista ja toteutumista mm. järjestämällä ”Hyvä palvelu –palkintokilpailu v 
2015” ja sairaanhoitopiirin henkilöstön ”Työhyvinvointiohjelman 2014–2016” toteut-
tamista 

 
- varmistaa vuosien 2015–2017 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden 2015 talo-

usarvion toteuttaminen 
 

- valmistella vuosien 2016–2018 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden 2016 talo-
usarvio 

 
- yhtymähallituksen erikseen päättämät mahdollisesti tarvittavat toimet sosiaali- ja 

terveydenhuoltolainsäädännön täytäntöönpanon valmistelemiseksi sairaanhoitopii-
rin osalta 

 
- valmistella vv 2015–2016 sairaanhoitopiirin organisaatiouudistus 1.1.2017– 

 
- 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 ja osallistua ”Länsirannikon yliopistosairaa-
la” –selvityksen laadintaan 

 
- toteuttaa kuntainfo helmikuussa 2015 ja kumppanuussopimusneuvottelut maalis-

kuussa 2015 
 

- järjestää erityisesti esimiesten ja johdon koulutusta vuonna 2015 
 

- toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita erillisen ohjelman mukaan 
 

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

 
- lisätä edelleen sairaanhoitopiirin henkilöstön ja eri sidosryhmien yhteenkuuluvuutta 

julkaisemalla sairaanhoitopiirin ”Vinkkeli” -henkilöstö- ja sidosryhmälehteä 
 

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

 
- varmistaa Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaa Turun yliopiston lääketie-

teen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta ja professuureja (kirurgia, psykiatria, 
sisätaudit, hoitotiede sekä yhteistyö yleislääketieteen professuurissa). 
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Tietopalvelut vuoden 2015 talousarviossa: 
 

Yhteenveto 
 
    2011 tot    2012 tot    2013 ta 2014 ta 2015 ta 
 (1000 eu-

roina) 
(1000 euroi-
na) 

(1000 eu-
roina) 

(1000 eu-
roina 

(1000 eu-
roina 

Tietopalvelut      
Medbit      9 077      10 911       10 915     12 110     13 675 
Muut           63             96    
Effica, oman 
työn osuus 

                         724          902 700 

Yhteensä      9 140      11 008       11 639     13 012 14 375 
 
 
Medbitin osuudesta uusiin hankkeisiin on varattu 545 000 euroa, josta Effican osuus on 
205 000 euroa.  
 
(Vuonna 2014 talousarviossa Medbitin osuudesta uusiin hankkeisiin oli varattu 1 813 947 
euroa, josta Effican osuus oli 1 386 947 euroa.)  
  
Työasemamaksut v. 2015 (e)  
 
  2013 2014 2015 muutos % 
Sairaanhoito  302,69 321,82 321,32 -0,1 % 
Muut  152,67 168,80 172,89 +2,4 % 

 
 

 
2. Henkilöstö- ja laskentakeskus vuonna 2015 

 
Henkilöstö- ja laskentakeskuksen vastuualueella sijaitsevat toiminnot henkilöstöpalvelut 
(henkilöstöhallinto, palkkalaskenta, rekrytointiyksikkö ja koulutuspalvelut), laskentapalvelut, 
potilaslaskutus, potilaskertomusarkisto, lähettikeskus sekä työterveyspalvelut. Vastuualu-
een toiminnot ovat luonteeltaan perustehtävää tukevia palveluita, ja vastuualueen toiminta-
tapa on asiakaslähtöinen ja palveleva. Vastuualueen toimintoja kehitetään mm. tuotteista-
misen ja sähköistämisen keinoin.  
 
Vuonna 2014 käyttöön otettu Effica –potilashallintojärjestelmä aiheuttaa vuonna 2015 nor-
maalivuotta enemmän kehittämistyötä laskentapalveluissa, potilaslaskutuksessa ja potilas-
kertomusarkistossa. Vuonna 2015 on käytössä potilaskohtainen kustannuslaskenta, ja 
NordDrg:tä käytetään vuoden 2015 tuotteistamisessa ja hinnoittelussa. Taloushallinnon tie-
tojärjestelmien selvitystyötä on tehty 2012-2014, ja selvitysten perusteella vuonna 2015 
aloitetaan taloushallinnon tietojärjestelmän uusiminen. Työterveyspalveluiden toimintaa ke-
hitetään yhteistyössä Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa, vuoden 2014 aikana selvite-
tään mahdollisuus liikkeenluovutukseen 1.1.2015 lukien.   
 

 
3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2015 

 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus 
 

- kokonaiskustannukset (brutto): 4 033 300 euroa 
- ulkopuolinen rahoitus: 3 036 0000 euroa  
- omarahoitusosuus (netto) 997 300 euroa  
- hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden aikana 

rahoituspäätösten mukaan omarahoitusosuuden puitteissa 
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VUOSI 2015

Kustannuk-
set yht                   
BRUTTO

Ulkopuol 
rahoitus

Kuntien 
rahoitus  =       
NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 4 033 300 3  036 000 997 300

B01 SHP:n sisäinen kehittämistoiminta / hyh 342 000 18 0 000 162 000

Näyttöön perustuva toiminta (potilasohjaus, hoitotyön 
laatu, kuntouttava työote, JBI yhteistyö, muut shp:n 
selvitys/kehittämistehtävät)

63 000 0 63 000

Sähköinen asiointi ja omahoito (prosessikuvaukset) 14 000 0 14 000

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen 
(henkilöstömitoitus, osaamiskartoitus)

20 000 0 20 000

Hoitotieteen professuuri (erikoistutkijan osuus 50 %) 50 000 0 50 000

Opinnäytetyöt + hoitotyön kehittämisryhmän 
työskentely

15 000 0 15 000

Hoitotieteen opinnot (laskutetaan osallistumismaksut 
opiskelijoilta)

0 0 0

Etäterveydenhuollon toimintamallien kehittäminen, 
Diabetes (EU)

180 000 180 000 0

B02 Maakunnalliset hankkeet / jyl 591 000 165 000 426 0 00

Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 35 000 0 35 000

Terveyden edistämisen määräraha 70 000 50 000 20 000

Työaikaseurannan kehittäminen 21 000 0 21 000

Työhyvinvoinnin kehittäminen 40 000 0 40 000

Laadun kehittäminen 20 000 0 20 000

Toimintamallien kehittäminen (mm. Lean) 140 000 50 000 90 000

Etäterveydenhuollon toimintamallien kehittäminen, 
SADe-hanke

15 000 0 15 000

Kokemusasiantuntija-hanke 75 000 65 000 10 000

Selkokieli-hanke 60 000 0 60 000

Hankehallinnointi 115 000 0 115 000

B03 Sairaanhoitopiirien väliset hankkeet / jyl 2 550 300 2 141 000 409 300

Pienet /  lyhytkestoiset hankkeet 35 000 0 35 000

KASTE 2013, Palvelumuotoilu-pilotti 90 000 60 000 30 000

KASTE 2014, Pois syrjästä -hanke 711 000 591 000 120 000

KASTE 2014, Yhteisvoimin kotona -hanke 777 000 667 000 110 000

KASTE 2015, Työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen 
kehittämishanke

730 000 670 000 60 000

KASTE 2015, Palvelumuotoilu-hankkeen 
juurruttaminen

50 000 33 000 17 000

KASTE 2015, Tiedolla johtamisen hanke 157 300 120 000 37 300

B04 Lääke- ja terveystieteellinen tutkimus: valtion 
tutkimusrahoitus/ jyl

400 000 400 000 0

B06 Muu tieteellinen tutkimus (100 % rah.) /jyl 150 0 00 150 000 0

Käyttötalous
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2.6 Tuloslaskelmaosa 
 
 

 
 
 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 2015 %
Tuotot
Myyntituotot 280 496 309 290 078 800 294 021 377 1,4

Maksutuotot 10 677 476 10 961 000 10 907 400 -0,5

Tuet ja avustukset 2 416 848 2 376 900 3 437 000 44,6

Muut toimintatuotot 3 696 515 3 760 100 6 627 824 76,3

Myynti liikelaitokselle 7 286 605 7 814 887 7 821 268 0,1

Toimintatuotot yhteensä 304 573 753 314 991 687 322 81 4 869 2,5

Kulut
Palkat 121 867 902 123 773 900 125 822 200 1,7

Henkilösivukulut 34 589 161 34 975 200 35 919 500 2,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 834 365 34 240 100 35 791 500 4,5

Palvelujen ostot 64 422 629 71 896 500 73 007 000 1,5

Tuet ja avustukset 247 466 220 600 264 800 20,0

Muut kulut 6 839 506 6 990 700 7 726 000 10,5

Ostot liikelaitokselta 38 281 740 38 725 887 37 765 169 -2,5

Toimintakulut yhteensä 300 082 769 310 822 887 316 296  169 1,8

                               Toimintakate 4 490 98 4 4 168 800 6 518 700 56,4
Rahoitustuotot ja -kulut -25 528 -213 700 -513 900 140,5

Rahoitustuotot 293 102 301 649 143 000 -52,6

Rahoituskulut -318 630 -515 349 -656 900 27,5

                               Vuosikate 4 465 456 3 955 100 6 004 800 51,8
Suunnitelman mukaiset poistot -6 690 137 -6 295 100 -7 971 800 26,6

                               Tilikauden tulos -2 224 681 -2 340 000 -1 967 000

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2013 2014 *) 2015 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 220 133 764 221 951 600 225 238 500 1,5

Erityisvelvoitemaksut 12 613 854 11 251 900 11 698 400 4,0

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 7 048 903 7 377 800 7 695 400 4,3

  josta muut 5 564 951 3 874 100 4 003 000 3,3

Ostopalvelut 29 765 717 39 750 000 39 000 000 -1,9

Jäsenkunnat yhteensä 262 513 334 272 953 500 275 936 9 00 1,1

Täyskustannusmaksut 1 672 206 1 900 000 1 900 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 737 513 4 400 000 4 852 776 10,3

Palvelumaksut yhteensä 268 923 053 279 253 500 282 689  676 1,2

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan

   sekä 5 Me lisämääräesityksen yhtymävaltuustolle 10.11.2014

   potilasvahinkovakuutuksen mahdollisesti aiheuttamaa määrärahamuutosta ei ole huomioitu
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2.6.1 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2015 
 

Laadintaohjeen mukaan tavoitteena oli laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkun-
tien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 
2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. 
 
 

 
 
 
 
 

Laadintaohjeen mukaisesti talousarvioehdotus 2015 pitää sairaanhoidon osalta sisällään 
uutena toimintona Rauman vaativan hoitotason yksikön (n.0,2 Me). Lisäksi uutta on Lasten 
ja naisten talon käyttöönotosta aiheutuvat kulut (n. 2,0 Me) ja Effica potilastietojärjestelmän 
käyttöönotosta ja Kanta-palveluihin liittymisestä aiheutuvat kulut (n.1,0 Me). 
 
Palvelumaksujen kasvu sairaanhoidossa on esityksen mukaan vuoden 2014 talousarvioon 
verrattuna vain: +1,1 %. Talousarvioehdotukseen sisältyy ”muina tuottoina” sairaanhoitoon 
RAS:n kiinteistön 3 Me:n myyntivoitto, joka alentaa sairaanhoidosta jäsenkunnilta perittä-
vää määrää. 
 

  

SAIRAANHOITO
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2013 2014 *) 2015 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 195 505 260 197 577 700 200 172 500 1,3

Erityisvelvoitemaksut 12 613 854 11 251 900 11 698 400 4,0

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 7 048 903 7 377 800 7 695 400 4,3

  josta muut 5 564 951 3 874 100 4 003 000 3,3

Ostopalvelut 29 765 717 39 750 000 39 000 000 -1,9

Jäsenkunnat yhteensä 237 884 831 248 579 600 250 870 9 00 0,9

Täyskustannusmaksut 1 525 787 1 700 000 1 700 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 2 782 128 2 691 265 3 184 687 18,3

Palvelumaksut yhteensä 242 192 746 252 970 865 255 755  587 1,1

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan

   sekä 5 Me lisämääräesityksen yhtymävaltuustolle 10.11.2014

   potilasvahinkovakuutuksen mahdollisesti aiheuttamaa määrärahamuutosta ei ole huomioitu
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2.6.2 Taloussuunnitelma 2015 - 2017 
 
 

 
  

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)
Talousarvio Talousarvio Muutos Talousarvio Muutos

2015 2016 % 2017 %
Tuotot
Myyntituotot 294 021 377 299 607 783 1,9 302 304 253 0,9

Maksutuotot 10 907 400 11 114 641 1,9 11 214 672 0,9

Tuet ja avustukset 3 437 000 3 502 303 1,9 3 533 824 0,9

Muut toimintatuotot 6 627 824 6 753 753 1,9 6 814 536 0,9

Myynti liikelaitokselle 7 821 268 7 969 872 1,9 8 041 601 0,9

Toimintatuotot yhteensä 322 814 869 328 948 352 1,9 331 908 887 0,9

Kulut
Palkat 125 822 200 127 143 333 1,1 128 160 480 0,8

Henkilösivukulut 35 919 500 36 296 655 1,1 36 587 028 0,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 791 500 36 251 916 1,3 36 574 384 0,9

Palvelujen ostot 73 007 000 73 956 091 1,3 74 621 696 0,9

Tuet ja avustukset 264 800 269 831 1,9 272 260 0,9

Muut kulut 7 726 000 7 841 890 1,5 7 912 467 0,9

Ostot liikelaitokselta 37 765 169 38 482 707 1,9 38 829 052 0,9

Toimintakulut yhteensä 316 296 169 320 242 423 1,2 322 957 366 0,8

                               Toimintakate 6 518 70 0 8 705 928 33,6 8 951 521 2,8

Rahoitustuotot ja -kulut -513 900 -705 929 37,4 -851 521 20,6

Rahoitustuotot 143 000 250 000 74,8 200 000 -20,0

Rahoituskulut -656 900 -955 929 45,5 -1 051 521 10,0

                               Vuosikate 6 004 800 8 000 000 33,2 8 099 999 1,2

Suunnitelman mukaiset poistot -7 971 800 -8 000 000 0,4 -8 100 000 1,3

                               Tilikauden tulos -1 967 000 0 0
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2.7 Käyttötalousosa 

2.7.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 2015 %

Tuotot

Myyntituotot 28 394 582 29 497 538 30 639 131 3,9

Maksutuotot 946 080 966 800 995 500 3,0

Tuet ja avustukset 13 466 23 000 16 000 -30,4

Muut toimintatuotot 3 525 0 3 000

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 29 357 652 30 487 3 38 31 653 631 3,8

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 556 931 582 280 834 890 43,4

Toimintatuotot yhteensä 29 914 583 31 069 618 32 488 5 21 4,6

Kulut

Palkat 8 832 835 9 388 000 9 944 200 5,9

Henkilösivukulut 2 511 279 2 668 600 2 878 000 7,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 132 496 113 900 193 500 69,9

Palvelujen ostot 5 161 324 4 792 800 4 599 400 -4,0

Tuet ja avustukset 4 525

Muut kulut 866 641 582 300 901 000 54,7

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 17 509 101 17 545 60 0 18 516 100 5,5

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 13 269 988 13 357 120 13 793 466 3,3

  josta ostot liikelaitokselta 6 565 654 6 343 486 6 453 570 1,7

  josta ostot logistiikkakeskukselta 569 929 567 235 594 103 4,7

  josta ostot hankintapalveluilta 109 989 182 817 172 323 -5,7

Toimintakulut yhteensä 30 779 089 30 902 720 32 309 56 6 4,6

                               Toimintakate -864 506 166 898 178 955 7,2

Rahoitustuotot ja -kulut -16 484 -34 398 -37 455 8,9

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -16 484 -34 398 -37 455 8,9

                               Vuosikate -880 990 132 500 141 500 6,8

Suunnitelman mukaiset poistot -136 139 -132 500 -141 500 6,8

                               Tilikauden tulos -1 017 128 0 0
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2013 2014 2015 %

Hoitopäivät 6 616 6 400 6 700 4,7

Hoitojaksot 5 812 5 490 5 347 -2,6

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 21 607 22 000 22 000 0,0

Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys 42 980 42 000 42 000 0,0

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Yleislääketieteen päivystys 2013 2014 2015 %

Lääkärikäynnit 35 274 34 000 35 000 2,9

Hoitajakäynnit 5 669 6 000 5 000 -16,7

Puhelinkonsultaatiot 2 037 2 000 2 000 0,0

Pkl-käynnit yht 42 980 42 000 42 000 0,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon (pa lkat sivukuluineen)

Toimialue yhteensä ilman uutta toimintaa

 - tutkimus- ja kehittämisraha poistettu -35 000

 - yksi uusi sairaanhoitajaa; geronomi siirtyy toimialueelta K 44 000

 - kaksi perushoitajaa sairaanhoitajiksi 14 000

 - kolmen sh:n palkka koko vuodelle (v. 2014 vain 1.6.alkaen) 73 000

 - tarvikkeet; N42 Ensihoitopalveluissa 48 600

 - palveluiden ostot -233 100

       valmiuskorvaukset -373 400

       Medbit 106 100

       opetus ja kulttuuripalvelut 16 200

       potilaskuljetukset 18 000

 - muut toimintakulut 309 700

       x-kuljetukset

Ensihoitopalvelut

uutena Vaativa hoitotaso / Rauma

      ulkoiset menot 525 000

      sisäiset menot 15 000 540 000

      tulot ilman erityisvelvoitetta 250 000

      erityisvelvoitteet 290 000 540 000
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2.7.2 Konservatiivisen hoidon toimialue 
 
 

 
 
 
 

 
  

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 *) 2015 %

Tuotot

Myyntituotot 93 257 293 99 675 155 87 426 412 -12,3

Maksutuotot 3 096 893 3 412 000 2 954 300 -13,4

Tuet ja avustukset 50 883 60 300 49 600 -17,7

Muut toimintatuotot 18 914 24 000 22 000

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 96 423 983 103 171 455 90 452 312 -12,3

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 9 964 365 10 074 718 11 369 034 12,8

Toimintatuotot yhteensä 106 388 348 113 246 173 101 82 1 346 -10,1

Kulut

Palkat 28 229 947 28 953 100 24 764 100 -14,5

Henkilösivukulut 8 283 939 8 414 000 7 270 600 -13,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 983 772 3 094 800 2 937 600 -5,1

Palvelujen ostot 22 542 893 26 212 200 19 450 500 -25,8

Tuet ja avustukset 60 748 50 000 84 000 68,0

Muut kulut 367 043 455 400 382 200 -16,1

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 62 468 343 67 179 50 0 54 889 000 -18,3

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 45 614 960 46 189 143 47 007 993 1,8

  josta ostot liikelaitokselta 20 223 209 20 709 548 18 352 997 -11,4

  josta ostot logistiikkakeskukselta 1 727 622 1 853 763 1 728 430 -6,8

  josta ostot hankintapalveluilta 3 060 287 2 870 177 3 028 345 5,5

Toimintakulut yhteensä 108 083 303 113 368 643 101 896  993 -10,1

                               Toimintakate -1 694 9 55 -122 470 -75 647 -38,2

Rahoitustuotot ja -kulut -69 468 -106 930 -89 053 -16,7

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -69 468 -106 930 -89 053 -16,7

                               Vuosikate -1 764 423 - 229 400 -164 700 -28,2

Suunnitelman mukaiset poistot -948 290 -770 600 -718 800 -6,7

                               Tilikauden tulos -2 7 12 712 -1 000 000 -883 500

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan sekä 5 Me lisämäärärahaesityksen

   yhtymävaltuustolle 10.11.2014

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2013 2014 2015 %

Hoitopäivät 52 689 52 800 46 800 -11,4

Hoitojaksot 10 887 10 920 9 120 -16,5

Pkl-käynnit 143 104 137 800 124 100 -9,9
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Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon

Lastentautien vastuualue siirtyy uuteen toimialueeseen

Määrärahavaikutus

Palkat 

   lastentautien palkat -4 616 500

1 lääkäri karsittu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta -40 000

lastentautien lääkärikoulutuksen osuus -22 000

ihotautien lääkärikoulutuksen osuus -19 000

geriatrian lääkäripalkkoja, ei  budj. -117 000

hengityshalvauspotilaille 1½ hoitotiimi (2 potilasta enemmän ) 430 000

sanelujen käsittelyyn siirtynyt 4 (kir. , gyn. ja päiv.)+  lisäys erilliskorvauksiin 160 000

tähystykseen siirtynyt kirurgialta 2 sh ja 1 os.siht 97 000

2 sairaanhoitajan palkka vähennetty sisätaudeilta -66 000

ylihoitajan palkka vähennetty hallinnosta -54 000

syöpätaudeilta vähennetty muun henkilökunnnan ja sijaisten palkkoja -25 000

ger osastonsihteeri ja fys kuntohoitaja virkapankkiin, ei budjetoitu -60 000

sisätaudeilta 4 avointa sh virkapankkiin, ei budjetoitu -140 000

palkkamuutokset vrt 2014 350 000

    määrävuosikorotukset, järjestelyvaraerät yms

sisätaudeilla  vakanssipankkiin sh toimia, tilalle budj. sijaisia 70 000 -4 052 500

Palkkojen sivukulut

edellisten sivukulut -1 152 700

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 lastentautien tarvikkeet -187 300

 apuvälineet 60 000 -127 300

Palvelujen ostot

  tietopalvelukustannusten  (Medbit) nousu 317 000

  muut ulkopuoliset ostopalvelut 730 000

  konserv erityistason ostopalvelujen nousu 2 400 000

  erityistason ostopalv.lastentautien siirto -4 500 000 -1 883 600

Tuet ja avustukset

  hengityshalvauspotilaat; 2:n lisäys 34 000

Muut kulut

  leasing (mm. kotidialyysi, uniapneapatjat) 10 000

  hoitomaksusaatavat -90 000 -80 000

Yhteensä -7 262 100
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2.7.3 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

2013 2014 2015

Tuotot

Myyntituotot 33 846 182

Maksutuotot 1 206 300

Tuet ja avustukset 24 100

Muut toimintatuotot 

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 0 0 35 076 582

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 904 846

Toimintatuotot yhteensä 0 0 35 981 428

Kulut

Palkat 10 436 200

Henkilösivukulut 2 983 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 191 400

Palvelujen ostot 9 698 900

Tuet ja avustukset

Muut kulut 20 000

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 0 0 23 329 700

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 12 503 031

  josta ostot liikelaitokselta 2 898 046

  josta ostot logistiikkakeskukselta 508 297

  josta ostot hankintapalveluilta 222 721

Toimintakulut yhteensä 0 0 35 832 731

                               Toimintakate 0 0 148 69 7

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -30 397

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -30 397

                               Vuosikate 0 0 118 300

Suunnitelman mukaiset poistot -118 300

                               Tilikauden tulos 0 0 0

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

Oma tuotanto 2013 2014 2015

Hoitopäivät 16 420

Hoitojaksot 5 690

Pkl-käynnit 39 300
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Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon

Henkilöstökulut 414 784

 Naisten- ja lastentautien opettajien palkat (hallinto) 82 900

 Hallinnon palkat 227 800

 Lastentautien ylilääkäri (siirtynyt hallintoon) -94 000

 Naistentaudeilta ja synn. Siirtynyt kaksi sihteeriä sanelujenpurkukeskukseen -58 000

 Naistentaudeille budjetoitu erikoislääkärin virka 100% 25 000

 Lääkintavahtimestari 50% siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan 15 000

 Muun henkilökunnan sijaismäärärahojen lasku (Lastentaudit) -29 700

 Lääkäreiden erilliskorvauksia nostettu toteuman tasolle (Lastentaudit) 130 800

 Vähennetty lääkäripalkkoja (Lastentaudit) -78 200

 2 sihteeriä siirtynyt sanelujen käsittelykeskukseen -58 000

 50% sairaanhoitaja siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille 16 500

 20% sh leikosta naistentaudeille 6 600

 50% sihteeri siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan 15 000

 Erikoislääkärin vakanssi siirretty lastenkirurgialle kirurgiasta 60 000

 Ulkopuoliset palkkiot (lastenkirurgia) ei ole budjetoitu aiemmin 41 000

 Vähennetty sh:n sijaismäärärahoja (Lastentaudit) -44 600

 Sairaanhoitajien JVE (Lastentaudit) 34 700

 Sivukulut edellisiin 28 % 81 984

 Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon 40 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0

Palvelujen ostot 8 265 100

 Ostopalvelulääkärit (lastentaudit sis. Lastenkirurgian 35.000) 135 000

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (lastentaudit) 111 000

 Lääkärikoulutus (hallinto) 69 000

 Erityistason ostopalvelut (hallinto) 7 330 000

 Medbitin kustannusten nousu (847.300 -> 1.029.400) 182 100

 Ulkopuoliset ostopalvelut (hallinto) 330 000

 Potilasvahinkovakuutus 108 000

Muut kulut 20 000

 Saatavien poisto 20 000

Yhteensä 8 699 884
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2.7.4 Operatiivisen hoidon toimialue 
 
 

 
 
 
 

 
  

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 *) 2015 %

Tuotot

Myyntituotot 86 723 590 89 632 295 69 855 424 -22,1

Maksutuotot 3 933 004 3 950 400 3 436 700 -13,0

Tuet ja avustukset 42 882 43 800 36 300 -17,1

Muut toimintatuotot 30 125 8 000 18 500 131,3

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 90 729 602 93 634 4 95 73 346 924 -21,7

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 25 820 893 22 528 375 32 630 528 44,8

Toimintatuotot yhteensä 116 550 495 116 162 870 105 97 7 452 -8,8

Kulut

Palkat 30 563 837 30 799 400 25 422 000 -17,5

Henkilösivukulut 8 720 525 8 736 800 7 425 500 -15,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 815 218 1 508 300 1 661 300 10,1

Palvelujen ostot 17 927 559 21 863 300 18 955 700 -13,3

Tuet ja avustukset 43 0

Muut kulut 177 523 270 000 191 000 -29,3

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 59 204 705 63 177 80 0 53 655 500 -15,1

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 56 230 829 53 436 998 52 522 780 -1,7

  josta ostot liikelaitokselta 10 739 062 10 884 067 9 343 717 -14,2

  josta ostot logistiikkakeskukselta 3 288 736 3 513 499 3 182 814 -9,4

  josta ostot hankintapalveluilta 4 724 402 4 466 226 4 597 764 2,9

Toimintakulut yhteensä 115 435 534 116 614 798 106 178  280 -8,9

                               Toimintakate 1 114 96 1 -451 928 -200 828 -55,6

Rahoitustuotot ja -kulut -75 380 -130 072 -94 672 -27,2

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -75 380 -130 072 -94 672 -27,2

                               Vuosikate 1 039 580 -5 82 000 -295 500 -49,2

Suunnitelman mukaiset poistot -715 320 -758 000 -588 000 -22,4

                               Tilikauden tulos 324 260 -1 340 000 -883 500

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan sekä 5 Me lisämäärärahaesityksen

   yhtymävaltuustolle 10.11.2014

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2013 2014 2015 %

Hoitopäivät 50 413 50 010 37 050 -25,9

Hoitojaksot 16 137 15 050 11 600 -22,9

Pkl-käynnit 102 688 100 100 83 120 -17,0
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Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon

Henkilöstökulut -6 643 872

 Ylihoitaja (hallinto) -57 000

 7 sh tullut PKS:stä 231 000

 Kuvaaja (Silmätaudit) 32 000

 2 sh siirtynyt kirurgiasta endoskopiaan -66 000

 Hoidonvaraaja ja sh (Kirurgia) 66 000

 Apulaisosastonhoitaja 50% (Kirurgia) 20 000

 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtynyt henkilökunta -5 566 900

 Lääkintävahtimestari 50% siirtynyt lastenkirurgiaan -15 000

 3 sihteeriä siirtynyt (2 sanelujen käsittelykeskukseen 1 endoskopiaan) -87 000

 Sihteerin virka muutettu sosiaalityöntekijäksi 15 000

 Sh 50 % siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille -16 500

 Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Korvataudit) -15 000

 Vähennetty 50% erikoislääkäri (verisuonikirurgia) -40 000

 Vähennetty erikoistuva lääkäri (leikkaussali) -45 000

 Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Kirurgia) -174 000

 Lisätty muun henkilökunnan sijaismäärärahaa (Teho) 10 000

 SH:n ja muun henkilökunnan JVE vuonna 2013 115 600

 Lääkäreiden palkankorotukset 40 000

 Erikoislääkäri (Silmätaudit) 83 000

 Erikoislääkärin vakanssi lastenkirurgiaan (ollut erikoistuvan pohjana) -46 000

 Erikoislääkäri (gastrokirurgi, kirurgia) 75 000

 Lääkäreiden erilliskorvausten nousu 18 400

 2 Erikoislääkäriä 50 % (leikkaussali) 75 000

 Sivukulut edellisiin 28% -1 497 272

 Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon 100 000

 Varhemaksun nousu 100 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 151 900

 Silmätautien leikkaussalin tarvikkeisiin lisäys 16 000

 K-salin tarvikkeiden lisäys 50 000

 Kuulokojeet 110 000

 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtyneet kulut -24 100

Palvelujen ostot 2 799 800

 Erityistason ostopalvelut (11.890.000 -> 10.410.000) -1 480 000

 Medbitin kustannusten nousu (pl. Naiset ja laskir. 2.230.200 -> 2.547.000) 316 800

 Ulkopuoliset ostopalvelut 3 940 000

 Rekryraha (Välinehuolto) 23 000

Muut kulut -80 000

 Saatavien poisto -80 000

Yhteensä -3 772 172
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2.7.5 Psykiatrisen hoidon toimialue 
 
 

 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 *) 2015 %

Tuotot

Myyntituotot 41 213 517 41 120 878 41 392 428 0,7

Maksutuotot 730 518 791 800 747 100 -5,6

Tuet ja avustukset 188 306 35 000 50 000 42,9

Muut toimintatuotot 56 831 50 000 20 000 -60,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 42 189 171 41 997 6 78 42 209 528 0,5

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 3 890 338 4 947 841 5 605 622 13,3

Toimintatuotot yhteensä 46 079 509 46 945 519 47 815 1 50 1,9

Kulut

Palkat 20 612 539 20 920 300 21 022 200 0,5

Henkilösivukulut 5 919 030 6 018 500 6 084 800 1,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 157 019 148 900 138 800 -6,8

Palvelujen ostot 5 515 213 5 004 400 5 473 000 9,4

Tuet ja avustukset 645 0 0

Muut kulut 146 106 187 000 115 200 -38,4

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 32 350 551 32 279 10 0 32 834 000 1,7

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 13 098 294 14 562 368 15 105 028 3,7

  josta ostot liikelaitokselta 413 025 449 896 395 780 -12,0

  josta ostot logistiikkakeskukselta 136 431 140 075 302 653 116,1

  josta ostot hankintapalveluilta 118 961 150 057 170 304 13,5

Toimintakulut yhteensä 45 448 845 46 841 468 47 939 02 8 2,3

                               Toimintakate 630 665 1 04 051 -123 878 -219,1

Rahoitustuotot ja -kulut -28 984 -55 651 -46 722 -16,0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -28 984 -55 651 -46 722 -16,0

                               Vuosikate 601 681 48 4 00 -170 600 -452,5

Suunnitelman mukaiset poistot -43 809 -48 400 -29 400 -39,3

                               Tilikauden tulos 557 872 0 -200 000

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan sekä 5 Me lisämäärärahaesityksen

   yhtymävaltuustolle 10.11.2014
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Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2013 2014 2015 %

Hoitopäivät 39 783 36 450 33 650 -7,7

Hoitojaksot 1 610 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 76 524 81 800 83 800 2,4

Päivätoimintakäynnit 16 412 4 100 3 100 -24,4

Päiväosastopäivät 11 734 11 650 11 650 0,0

Kuntoutuskotipäivät 1 577 1 500 1 500 0,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon:

   Henkilöstökulut 82 132

Lääkäripalkkojen nousu, budjetoitu vakanssien mukaan 244 400

Sairaanhoitajien palkkojen nousu 59 100

Muun henkilöstön palkkojen vähennys -345 500

Erilliskorvausten nousu 143 900

Varhe -maksun vähennys (123.500>75.200) -48 300

Sivukulujen osuus 28% 28 532

Vuoden 2014 talousarviossa neuropsykiatrian työryhmälle budjetoitiin vain 6 kk palkat

erikoislääkäri,neuropsykologi, sos.työntekijä ja sairaanhoitaja. Vuoden 2015

talousarviossa palkkakustannukset koko vuodelle, nousu 128.600 sivukuluineen.

   Palvelujen ostot 657 800

Medbit Oy:n kustannusten nousu (2.276.900>2.434.700) 157 800

Eritystason ostopalvelujen lisäys (1.320.000>1.820.000) 500 000

   Muut kulut -71 800

Yhteensä 668 132
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2.7.6 Sosiaalipalvelujen toimialue 
 
 

 
 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2013 2014 2015 %

Tuotot
Myyntituotot 20 981 451 20 504 135 20 728 700 1,1

Maksutuotot 1 954 996 1 834 000 1 561 500 -14,9

Tuet ja avustukset 124 240 6 100 0 -100,0

Muut toimintatuotot 911 791 822 600 898 824 9,3

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 23 972 478 23 166 8 35 23 189 024 0,1
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 2 437 463 3 360 328 2 911 729 -13,3

Toimintatuotot yhteensä 26 409 941 26 527 163 26 100 7 53 -1,6

Kulut
Palkat 13 376 194 12 323 900 12 161 700 -1,3

Henkilösivukulut 3 083 727 2 765 500 2 758 900 -0,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 367 172 411 100 420 700 2,3

Palvelujen ostot 1 973 117 2 085 500 2 113 200 1,3

Tuet ja avustukset 10 980 17 600 14 800 -15,9

Muut kulut 1 501 298 1 689 800 1 793 400 6,1

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 20 312 489 19 293 40 0 19 262 700 -0,2

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 5 537 179 6 671 314 6 286 252 -5,8

  josta ostot liikelaitokselta 136 535 187 667 104 282 -44,4

  josta ostot logistiikkakeskukselta 179 132 216 772 265 077 22,3

  josta ostot hankintapalveluilta 48 037 58 859 69 315 17,8

Toimintakulut yhteensä 25 849 667 25 964 714 25 548 95 2 -1,6

                               Toimintakate 560 273 5 62 449 551 800 -1,9
Rahoitustuotot ja -kulut 23 851 -86 649 -66 600 -23,1

Rahoitustuotot 131 646 51 649 42 000

Rahoituskulut -107 795 -138 298 -108 600 -21,5

                               Vuosikate 584 124 475 800 485 200 2,0
Suunnitelman mukaiset poistot -894 883 -475 800 -485 200 2,0

Satunnaiset kulut -1 950 000

                               Tilikauden tulos -2 2 60 758 0 0
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Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2013 2014 2015 %

Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) 38 352 32 650 30 020 -8,1

Ryhmäkodit (Asumispalvelut) 45 072 49 232 64 512 31,0

Ohjattu asuminen 1 915 0 0

Tuettu asuminen 13 224 14 841 14 694 -1,0

Perhehoito 14 599 13 940 13 900 -0,3

Kamu-Tupa 4 601 4 624 5 350 15,7

117 763 115 287 128 476 11,4
Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 130 856 750 -12,4

Työ- ja päivätoiminta 5 762 5 645 6 480 14,8

Suojatyö/Tyke 7 234 7 000 0 -100,0

132 889 128 788 135 706 5,4

Merkittävimmät muutokset vrt  v2014 talousarvioon

Työhönkuntoutuspalvelujen päättyminen; palkat ja sivukulut -541 900

Laitoshoidon hajauttamisen aikataulullinen henkilöstöresurssointi 293 500

1 lääkäri; henkilösivukulut 79 500

Ostopalvelulääkäri -20 000

Uuden ryhmäkodin vuokra (Ulvila) 107 700

Medbit Oy kustannusten nousu 32 600

Muut yksikkökohtaiset/ yksittäiset kuluerät 39 200

Rahoituskulut ja- tuotot -20 000

Poistot 9 400

Yhteensä -20 000
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2.7.7 Huoltokeskus 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 2015 %

Myyntituotot 8 896 681 8 577 500 8 733 900 1,8

Maksutuotot 8 977

Tuet ja avustukset 36 140 15 000 25 000 66,7

Muut toimintatuotot 2 439 469 2 675 500 2 625 500 -1,9

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 11 381 267 11 268 0 00 11 384 400 1,0

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 58 508 884 59 273 922 63 314 238 6,8

Toimintatuotot yhteensä 69 890 150 70 541 922 74 698 6 38 5,9

Kulut

Palkat 14 451 192 14 849 800 15 163 600 2,1

Henkilösivukulut 4 472 764 4 528 900 4 543 700 0,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 089 922 28 693 100 29 978 200 4,5

Palvelujen ostot 7 316 251 7 456 600 7 663 200 2,8

Tuet ja avustukset 59 392 42 000 55 000 31,0

Muut kulut 3 083 487 3 211 000 3 384 500 5,4

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 57 473 007 58 781 40 0 60 788 200 3,4

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 8 272 324 7 650 722 8 019 838 4,8

  josta ostot liikelaitokselta 28 271 2 487 257 -89,7

  josta ostot logistiikkakeskukselta 844 121 778 858 1 804 571 131,7

  josta ostot hankintapalveluilta 159 222 194 663 32 307 -83,4

Toimintakulut yhteensä 65 745 331 66 432 122 68 808 03 8 3,6

                               Toimintakate 4 144 819 4 109 800 5 890 600 43,3

Rahoitustuotot ja -kulut -953 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -953

                               Vuosikate 4 143 866 4 109 800 5 890 600 43,3

Suunnitelman mukaiset poistot -3 951 697 -4 109 800 -5 890 600 43,3

                               Tilikauden tulos 192 169 0 0
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Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousar vio Muutos

2014 2015 %

Palkat 857 100 1 751 800 104,4

Henkilösivukulut 241 500 500 800 107,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 685 100 11 897 600 1,8

Palvelujen ostot 567 800 754 700 32,9

Muut toimintakulut 358 000 388 000 8,4

Toimintakulut yhteensä 13 709 500 15 292 900 11,5

* Logistiikkakeskuksen TA2015 talousarvio sisältää kuljetuspalvelut

Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvi o Talousarvio Muutos
2014 2015 %

Palkat 213 800 217 400 1,7

Henkilösivukulut 60 200 62 100 3,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 081 800 9 492 200 4,5

Palvelujen ostot 184 200 200 600 8,9

Muut toimintakulut 21 000 25 000 19,0

Toimintakulut yhteensä 9 561 000 9 997 300 4,6
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Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon
Menot

Henkilöstökulut 328 500

, josta E-talo laitoshuoltajat 251 000

, josta E-talo ruokapalvelut 22 000

, josta M28 siivouspalvelut 147 000

, josta M26 palkat vähentyneet -70 000

, josta E-talo sivukulut: sivukulut ja ruokapalvelut 82 000

, josta muut sivukulut 32 000

, josta varhemaksu -135 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 42 1 285 100

, josta E-talo 390 000

, josta M2730 sähkökulutuksen kasvu 21 000

, josta M2730 höyryenergian hinnan korotus 30 000

, josta M2710, M2712 huoltotarvikkeiden alibudjetointi 50 000

, josta ruokahuolto 214 000

, josta logistiikkakeskus 121 000

, josta hankintapalvelut 425 400

Palvelujen ostot, 43 207 000

, josta huoltopalveluiden ostot 63 700

, josta E-talo 38 800

, josta M2710 huoltopalveluidenn alibudjetointi 12 800

, josta M2730 jätehuollon hinnan korotus 10 300

, josta M2740 huoltosopimusten indeksikorotukset 22 000

, josta MedBit nousu 45 800

, joka sis E-talo 13 800

, josta toimisto- ja pankkipalvelut 27 000

, josta opetus ja kulttuuripalvelut 65 300

Avustusten lisäys, lääkäriauto 13 000

Muut kulut kiinteistövero 47 100

Muut kulut kiinteistövero, E-talo 100 000

Muut kulut, koneiden ja laitteiden vuokrat, logistiikkakeskus 20 000

Yhteensä 2 000 700

Tuotot

Toimintatuottojen lisäys 11 268 000-> 11 384 400 116 400

Nettovaikutus 1 884 300
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2.7.8 Yhtymähallinto 
 

 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2013 2014 2015 %

Tuotot

Myyntituotot 1 029 195 1 071 300 1 399 200 30,6

Maksutuotot 7 007 6 000 6 000 0,0

Tuet ja avustukset 1 960 933 2 193 700 3 236 000 47,5

Muut toimintatuotot 235 861 180 000 3 040 000 1588,9

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 3 232 996 3 451 000 7 681 200 122,6

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 11 893 285 12 296 572 12 756 884 3,7

Toimintatuotot yhteensä 15 126 281 15 747 572 20 438 0 84 29,8

Kulut

Palkat 5 801 358 6 539 400 6 908 200 5,6

Henkilösivukulut 1 597 897 1 842 900 1 974 800 7,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 288 767 270 000 270 000 0,0

Palvelujen ostot 3 986 272 4 481 700 5 053 100 12,7

Tuet ja avustukset 111 134 111 000 111 000 0,0

Muut kulut 697 407 595 200 938 700 57,7

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 12 482 834 13 840 20 0 15 255 800 10,2

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 031 457 2 107 372 5 033 284 138,8

  josta ostot liikelaitokselta 175 984 148 736 216 520 45,6

  josta ostot logistiikkakeskukselta 62 938 55 868 83 702 49,8

  josta ostot hankintapalveluilta 121 757 139 747 67 742 -51,5

Toimintakulut yhteensä 14 514 291 15 947 572 20 289 08 4 27,2

                               Toimintakate 611 991 - 200 000 149 000 -174,5

Rahoitustuotot ja -kulut 141 890 200 000 -149 000 -174,5

Rahoitustuotot 161 456 250 000 101 000 -59,6

Rahoituskulut -19 566 -50 000 -250 000 400,0

                               Vuosikate 753 880 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot

                               Tilikauden tulos 753 880 0 0



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

73 

 
 
 
  

Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon

Keskustoimisto

Henk ilöstökulut

Toimistosihteeri, projektipäällikkö 50% -100 000

Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% -> 100% (rah.sis. kehittämishankkeista) 32 000

Aineet ja tarvikkeet

Lehdet ja julkaisut (tieteellinen kirjasto) -50 000

Palvelujen ostot

Hoitotieteen professuuri 50% -> 100% 50 000

Sähköiset palvelut (tieteellinen kirjasto) 70 000

Tietopalvelut 65 000

Muut kulut

Biopankki 25 000

Vuokrat (lääkäriopiskelijat) 250 000

RASin kiinteistön myyntivoittto (muut tuotot) -3 000 000

Yhteensä -2 658 000

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toimintakulut 1 039 600

Huom! nettobudjetoitu yksikkö, vastaavasti tulojakin enemmän

omarahoitusosuus 997.300 euroa (+2.300 eur vrt. ta 14)

Henkilöstö- ja laskentakeskus

Palvelujen ostot

Exreport ja muut palvelut (Kuntapro) 30 000

Asiantuntijapalvelut 73 000

Postimaksut 40 000

Tietopalvelut:

   Talousjärjestelmän uusiminen ja tietovarasto -150 000

   Kuntarekry 25 000

   Skannausarkisto 10 000

   Muut 29 000

Yhteensä 57 000

Kaikki yhteensä -1 561 400
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2.8 Rahoitusosa 
 

 
  

Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitoksen

Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015
1 000 e

Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 5 575 6 676 5 892

   Satunnaiset erät -1 950

   Tulorahoituksen korjauserät 1 609

Investointien rahavirta
   Investointimenot -13 309 -20 200 -13 150

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 138 1 000 15 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -7 937 -12 524 7 742

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset 0 0 -15 600

   Antolainasaamisten vähennykset 1 703 1 017 900

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 000 2 300

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -291 -411 -2 165

Oman pääoman muutokset 192 193 2 058

Muut maksuvalmiuden muutokset -3 303 0 0

Rahoituksen rahavirta -1 700 12 799 -12 508

Vaikutus maksuvalmiuteen -9 637 275 -4 766

Rahavarat 31.12. 10 854 15 629 10 863

Rahavarat 1.1. 20 491 15 354 15 629

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Lainanhoitokate 10,39 3,83 2,51

Kassan riittävyys, pv 12,30 15,61 11,06
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2.9 Investointisuunnitelma vuosille 2015-2020 ja sen rahoitus 

2.9.1 Investointien perusteet 
 

Investointien toiminnallisena pohjana toimii ”Satakunnan keskussairaala 2020” -
suunnitelma.  
 
Satakunnan keskussairaalan alueelle valmistui vuonna 2011 yleissuunnitelma, jonka peri-
aatteet otetaan huomioon mm. eri toimintojen alueella sijoittamisessa ja alueen logistiikan 
toteuttamisessa. 
 
Investointiohjelmaa tarkistetaan kaudella 2015–2020 ”Satakunnan keskussairaala 2020” 
ohjelman mukaan vuonna 2015. 
 
Liikelaitos SataDiagin johtokunta ja sairaanhoitopiirin yhtymähallitus kumpikin osaltaan kä-
sittelevät ja hyväksyvät erikseen hankkeiden hankesuunnitelmat ja tekevät hankepäätökset 
sairaan-hoitopiirin yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talous-
arvion ja perusteella. 

2.9.2 Investoinnit vuosina 2015-2020 (Me) 
 

Investoinnit 2015-2020 (Me) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 

Yhtiöiden osakkeet  
(P-talo ja RAS)  0,55         

  

Laitehankinnat - sairaanhoito 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 
 

2,50 
 

2,50 
Laitehankinnat - liikelaitos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Irtain omaisuus yhteensä  2,60 2,10 2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 

SK Lasten- ja naistentalo, uu-
disrakennus 34,45 Me 

  
16,50 

  
6,50       

  

SK K1–K2, yhteispäivystys 
10,0 Me 0,10 0,50 3,60 5,80  

  

SK, apteekkirakennus 7,3 Me 
  
  

  
0,50  

  
  

3,00  3,80    

  

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

  

SK, psykiatrian tilat,  
uudisrakennus 21,0 Me    0,40  7,00 8,80 

 
 

4,80 

 

SK, Auria Biopankin tilat  1,05    

  

SK, osastojen peruskorjaukset 
A5-A7, B1, B0, N2, A1 ja R0    1,00 1,00 1,00 2,00 

 
 

4,00 

 
 

3,00 
Pienet peruskorjaukset;  
sairaanhoito 1,70 1,10 1,50 1,50 1,50 

 
2,00 

 
3,00 

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

 
0,50 

 
0,50 

Rakentaminen yhteensä              18,70 11,05 10,40 24,80 
  

19,70 
 

11,30 
 

6,50 
INVESTOINNIT  
YHTEENSÄ   21,30 13,15 

  
12,40 26,80 

  
21,70 

 
14,80 

 
10,00 

 
Aloittamattomat rakennusinvestoinnit RKI 107,5 (2010=100) 
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2.9.3 Investointien 2015-2020 rahoitus 
 
Investointien 2015-2020 rahoitus 
 

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

 

2.9.4 Hankeperustelut 
 

Vuosi 2015 
 
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). Toimintavarustuksen 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. 
 
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-

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Suunnitelman mukaiset poistot 8,85 9,00 9,10 11,80 12,20 10,00
Kassavaroin 2,00 1,60 0,90 0,90 0,60 0,00
Talousarviolaina 2,30 1,80 16,80 9,00 2,00 0,00
RAHOITUS YHTEENSÄ  13,15 12,40 26,80 21,70 14,80 10,00
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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-
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-
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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 2015 varattu määräraha on 6,5 Me 
 
K1–K2 yhteispäivystys, 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 on aloitettu vuonna 2014.  
 
Hankesuunnitelma valmistuu kevääseen 2015 mennessä. Suunnitelmana on, että K1-
kerrokseen sijoitetaan uusi suurempi päivystysosasto ja kuvantamisen uudet magneettiku-
vauslaitteet. Entisen K0 päivystysosaston tiloihin sijoittuu aivoverenkiertohäiriöiden akuutti-
seuranta M-rakennuksesta (stroke unit) ja sydäntoimenpideyksikön seuranta- ja poliklinik-
katiloja.   
 
K2-kerrokseen sijoitetaan seuraavia toimintoja: LEIKO-yksikkö B1:ltä. Leikon yhteyteen 
keskitetään preoperatiivinen poliklinikkatoiminta ja soveltuvin osin nyt osastoilla tapahtuva 
hoidonvaraustoiminta. ( LEIKO- HOIDONVARAUSKESKUS) ja Leiko-yksikön päivittäin tar-
vitsemien sänkyjen varasto. Leikkaus-anestesiayksikön taukotilat, jotka mahdollistavat he-
räämötoiminnan muutokset (23-h heräämötoiminta, heräämötoiminnan keskittäminen). 
Toimenpidetiloja, joiden sisältö tarkentuu hankesuunnitelmassa. Tiloja päivystäville lääkä-
reille ja toimistotiloja. Hammas-, suu- ja leukasairauksien yksikön tilat: uudet hoitohuoneet, 
tilat hammaslääkäripäivystykseen ja yksikön tarvitsemat muut tilat. 
 
Laajennuksen/korotuksen kustannusarvio on 10,0 Me (RKI=107,5, 2010=100) jakaantuen 
vuodelle 2014 0,1 Me, vuodelle 2015 0,5 Me, vuodelle 2016 3,6 Me ja vuodelle 2017 5,8 
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Me. Kustannusarvio perustuu tässä vaiheessa laajuustietoihin, ei hyväksyttyyn hankesuun-
nitelmaan ja ei pidä sisällään toimintavarustukseen tarvittavia määrärahoja. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
K1- kerros: 
 
Uuden suuremman päivystysosaston rakentamista on mietitty yhteistyössä eri toimialuei-
den edustajien kesken jo vuodesta 2010 alkaen. Nykyiset päivystysosaston tilat (14 taval-
lista ja 2 eristyspaikkaa) ovat tarpeeseen nähden auttamattomasti liian pienet. Jo näitä tilo-
ja rakennettaessa varauduttiin teknisesti siihen, että K0-kerrokseen tulee jatkossa neurolo-
gian aivoverenkiertohäiriöiden seuranta-yksikkö. Nykyisen päivystysosaston eristystilat ja 
niiden yhteydessä olevat säteilyonnettomuuden pesupaikat säilytetään kuitenkin nykyises-
sä paikassaan. Nyt hajallaan sijaitsevat sydänyksikön seurantapaikat ja poliklinikkatilat tu-
levat K0 tiloihin, mikä tehostaa sydänyksikön toimintaa. 
 
Tavoitteena on rakentaa K1-kerrokseen noin 35 sairaansijan päivystysosasto, jossa voi-
daan hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon päivystyspotilaita 1-3 
vrk ja kotiuttaa sieltä suoraan kotiin tai muualle siten, ettei erillistä vuodeosastokierrosta 
tarvita. Hyötyjä ovat tutkimusten etupainotteisuus sekä eri erikoisalojen toimiva yhteistyö. 
K1-kerroksesta on lyhyt etäisyys päivystyspoliklinikalle, mikä parantaa päivystyksen toimin-
taa kokonaisuudessaan. Potilashuoneet ovat pääasiassa yhden hengen huoneita, mikä 
nopeuttaa osaltaan potilaiden paranemista. Päivystysosaston huonetilojen suunnittelussa 
huomioidaan infektiopotilaiden kohortointi ja rakennetaan riittävä määrä eristyshuoneita. 
Päivystysosaston uusien toimintatapojen myötä voidaan päivystyspotilaiden läpivirtauste-
hokkuutta parantaa toiminnan laadun kärsimättä.  
 
Uusi suurempi päivystysosasto mahdollistaa perinteisten vuodeosastopaikkojen vähentä-
misen, kun päivystyspotilaiden hoito tapahtuu aiempaa enemmän ns. kuuman sairaalan 
alueella. 
  
Kuvantamisyksikön nykyinen magneettikuvauslaitteisto sijaitsee rakennettavan K1-
kerroksen välittömässä läheisyydessä. Tällä hetkellä käytössä on kaksi magneettikuvaus- 
laitetta. Näiden tuottamien tutkimusten lisäksi ostetaan yhden kuvauslaitteen kapasiteetin 
verran rekka-magneetin palveluksia. Magneettitutkimusten kysyntä tulee laitteiden ja oh-
jelmistojen kehittyessä lisääntymään. Tämän takia on K1-kerrokseen suunniteltu tilat kah-
delle uudelle magneettikuvauslaitteelle. ( Magneettikeskus) 
 
K2-kerros: 
 
LEIKO- yksikkö toimii nykyään B1- käytävässä entisen tieteellisen kirjaston tiloissa. Lähes 
70 % K-leikkausyksikössä suunnitellusti leikattavista potilaista tulee LEIKO- yksikön kautta 
suoraan kotoa leikkaukseen.  
 
LEIKO- yksikön tilat ovat ahtaat, eikä asianmukaisia odotus-, riisumis-, valmistelu- ja tutki-
mustiloja ole riittävästi. Etenkin aamuisin tilat ovat ruuhkaiset. Potilaiden valmistelua ja tut-
kimista varten on yksi valmistelutila ja yksi toimisto, mikä viivästyttää potilaiden siirtoa leik-
kaussaleihin. Tilojen salliessa LEIKON toimintaa voisi laajentaa entisestään. LEIKO sijait-
see kerrosta alempana kuin leikkaussalit, ja potilaiden hakeminen kestää aikansa. Lisäksi 
monet potilaat ovat vanhuksia ja liikuntarajoitteisia, joten hissin ja apulaitteiden käyttö 
muodostavat oman pullonkaulansa. Anestesiologinen preoperatiivinen poliklinikka on toi-
minut LEIKO: n tiloissa iltapäivisin syksystä 2012 alkaen. Jotta leikkausosaston toiminta 
olisi yhtenäisempää ja saumattomampaa, tulisi LEIKO: n sijaita leikkausosaston vieressä, 
jolloin kaikenlainen konsultointi nopeutuisi ja siirtyminen LEIKOSTA leikkausyksikköön olisi 
selkeää ja etäisyydet lyhyitä. 
 
Uuteen LEIKO-yksiköön tarvitaan riittävät odotustilat, jossa voi rauhassa odottaa leikkauk-
seen siirtymistä huomioiden pyörätuolipotilaat ja vuodelepoa tarvitsevat potilaat. Valmiste-
lu- ja tutkimistiloja tarvitaan samoin riittävästi, jotta leikkaukseen menevät potilaat voidaan 
valmistella ja tutkia ilman viiveitä etenkin aamuisin. Näitä tiloja voidaan myös käyttää toi-
misto- ja poliklinikkatinatiloina. ( hoidonvaraajat, anestesialääkärien poliklinikat) 
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Hoidonvaraustoiminta on olennainen osa leikkaustoimintaa. Tällä hetkellä hoidonvaraus ja 
siihen liittyvät toimet suoritetaan hajallaan poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Soveltuvin osin 
hoidonvaraus keskitetään LEIKON yhteyteen hoidonvarauskeskukseen, millä järjestelyllä 
pyritään vähentämään hoidonvarauksen päällekkäisyyksiä ja parantamaan leikkaustoimin-
nan tehokkuutta. Hoidonvaraajille tarvitaan LEIKOON erilliset toimistotilat. 
 
K-leikkausosaston henkilökunnan nykyinen taukotila sijaitsee heräämön välittömässä lä-
heisyydessä. Heräämötoimintaa ollaan kehittämässä, mikä edellyttää myös tilojen muutok-
sia. 23-h heräämötoiminta tarkoittaa potilaan seuraamista heräämössä yli yön ja kotiutus 
tapahtuu voinnin salliessa aamulla suoraan heräämöstä. Näin säästetään perinteisiä vuo-
deosastopaikkoja ja siirtoja osastoille. Toimintatapa on käytössä maailmalla ja huomioitu 
Suomessakin uusissa sairaalahankkeissa. 23-h heräämö edellyttää tilamuutoksia. Päiväki-
rurgian yksikön heräämötoiminnan keskittäminen iltapäivisin ja iltaisin K-leikkausyksikön 
heräämöön säästää henkilöstökustannuksissa. Nykyisen henkilökunnan taukotilan muut-
taminen heräämön tiloiksi mahdollistaa suunnitellut heräämön toiminnalliset muutokset ja 
antaa heräämön tiloille lisää kapasiteettia tulevaisuudessa lisääntyvien leikkausmäärien 
tarpeisiin. Henkilökunnan uusi taukotila rakennetaan K2-kerrokseen. 
 
Hammas-suu- ja leukasairauksien yksikkö on toiminut vuodesta 1992 B2:n tiloissa. Toi-
menpidemäärät ovat lisääntyneet alkuperäiseen nähden yli kaksinkertaisiksi. Myös toimen-
piteiden vaativuus on muuttunut, vaikeahoitoisten potilaiden osuus on noussut väestön 
ikääntymisen myötä. Hoitohuoneiden määrä on riittämätön ja kaikissa huoneissa ei ole 
asianmukaista ilmanvaihtoa. Tulevaisuudessa erikoissairaanhoidossa annettavan ham-
mas- suu- ja leukasairauksien hoidon tarve lisääntyy edelleen. K2-kerrokseen on suunnitel-
tu tämän takia uutta hammas- suu- ja leukasairauksien yksikköä, jossa on neljä hoitohuo-
netta, hammaslääkäripäivystyksen tarvitsemat tilat ja yksikön tarvitsemat muut tilat. Potilai-
den odotustilat voivat olla yhteiset LEIKON kanssa. Huonokuntoisille potilaille tarvitaan 
myös seurantatilaa toimenpiteiden jälkeen, nyt seuranta on tapahtunut korvapoliklinikan 
käytävällä. 
 
K2-kerrokseen toteutettavien muiden toimenpidetilojen sisältö tarkentuu hankesuunnitel-
massa. 
 
Kuuman sairaalan alueella toimivien päivystävien lääkärien lepohuoneet sijaitsevat tällä 
hetkellä kaukana päivystysalueesta N-rakennuksen OO-kerroksessa. Matka päivystykseen, 
päivystysosastolle ja leikkaussaleihin on pitkä. K2-kerrokseen rakennettavat päivystyshuo-
neet sijaitsevat päivystyksen kannalta parhaassa paikassa, kaikkiin toimipisteisiin on varsin 
lyhyt matka, mikä nopeuttaa lääkärien saamista paikalle esimerkiksi hätätilanteissa. 
 
Lopullisessa hankesuunnitelmassa otetaan huomioon myös alueellinen suun terveyden-
huollon päivystys, psykiatrian päivystys ja sosiaalipäivystys sekä päihdepäivystys. 
 
Apteekkirakennus, uudisrakennus Satakunnan keskussa iraala 
 
Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.5.2014 § 112 hyväksynyt Satakunnan keskussairaa-
lan sairaala-apteekin uudisrakennuksen investointisuunnitelman. Investointisuunnitelman 
mukaiset investointikustannukset ovat 7,3 Me (RKI=107,5, 2010=100) jakaantuen vuodelle 
2015 0,5 Me, vuodelle 2016 3,0 Me ja vuodelle 2017 3,8 Me. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Selvitys lääkehuollon toimitiloista ja tilatarpeista  
Lääkehuollon toimitiloista on tehty selvitys liikelaitoksen johtajalle syksyllä 2010 ja tilasuun-
nitelmia on käsitelty liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa neljä kertaa vuosina 2010–
2013. Myös ”Satakunnan keskussairaala 2020-hankkeessa” asiaa on käsitelty. Uusien in-
vestointisuunnitelmien myötä on tullut tarve päivittää selvitys lääkehuollon tilatarpeista sekä 
laatia hankesuunnitelma ja määrittää hankkeen kustannusarvio.  
 
Sairaala-apteekkitilat Suomessa  
SataDiag lääkehuolto teki tilasuunnittelun taustaksi kartoituksen sairaala-apteekkien nykyi-
sistä ja suunnitelluista tiloista kaikille Suomen sairaala-apteekkareille keväällä 2013. Kysely 
lähetettiin 25 sairaala-apteekkiin ja vastaukset saatiin 18 apteekista. Kyselyn tulosten pe-
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rusteella sairaala-apteekkien fyysinen sijainti on pääsääntöisesti (17/18) sairaala-alueella 
eli sairaala-rakennusten välittömässä läheisyydessä. Vain yksi kyselyn sairaala-apteekeista 
sijaitsi sairaala-alueen ulkopuolella. Sairaala-apteekin sijainti sairaala-alueella on välttämä-
töntä siitäkin syystä, että lääkkeiden äkillinen toimitus onnistuu nopeasti. Sairaala-apteekin 
vuonna 2010 tekemän satunnaisviikkoseurannan perusteella sairaala-apteekissa käy viikon 
aikana keskimäärin 60 hoitajaa hakemassa äkillisesti tarvittavia lääkkeitä, jotka eivät voi 
odottaa normaalia lääkekuljetusta. Sairaala-apteekista toimitetaan lisäksi vuosittain noin 
11000 solunsalpaajalaimennosta osastoille, jotka toimitetaan pikatilauksina välittömästi ti-
lauksen ja valmistuksen jälkeen.  
Lääkelaki määrää erittäin tarkasti lääkkeiden jakelukanavan. Lääkelain mukaan lääketuk-
kukaupat saavat toimittaa lääkkeitä vain apteekkeihin, sairaala-
apteekkeihin/lääkekeskuksiin sekä eläinlääkäreille. Lääkelakiin ei ole tulossa muutoksia lä-
hivuosina, taustalla on erittäin vahva kansallinen STM:n strategia. Sairaala-apteekin ja lää-
kekeskukset ovat myös velvoitettuja varastoimaan asiakkaidensa velvoitevarastointilain 
mukaiset lääkkeet. Yleisesti ottaen eri sairaala-apteekkien asiakasmäärät ovat kasvaneet 
viime vuosien aikana ja velvoitevarastointilain muutoksen myötä sosiaalitoimen yksiköt ovat 
tulleet velvoitevarastoinnin piiriin, mikä on kasvattanut varastointitilatarvetta useassa sai-
raala-apteekissa. Myös viranomaismääräykset lääkevalmistustilojen ja muun laadun kan-
nalta ovat tiukentuneet lähivuosina, mikä on aiheuttanut remontointipaineita Suomen sai-
raala-apteekeille. Sairaala-apteekkikyselyssä selvisi, että puolessa (9/18) kyselyyn vastan-
neista sairaala-apteekeista tiloja on remontoitu/laajennettu viime vuosina, kolmella (3/18) 
kyselyn sairaala-apteekilla on 2000-luvulla valmistuneet uudet tilat ja lopuille kyselyyn vas-
tanneille ollaan joko remontoimassa ja kokonaan rakentamassa uusia tiloja. Poikkeuksena 
tästä kuitenkin itsenäisinä sairaala-apteekkeina toimivat kahden kaupungin sairaala-
apteekit, joihin ei ole suunniteltu tilaparannuksia. Remontointikohteina nousevat kaikkialla 
muualla erityisesti esiin lääkevalmistus- ja logistiikkatilat. Toimintojen tehostamiseksi ja 
kustannusten säästämiseksi monet sairaala-apteekit suunnittelevat tekniikan kehittyessä 
myös automaatioratkaisuja. Yhdessätoista (11/18) kyselyyn vastanneessa sairaala-
apteekissa on jo automaatioratkaisuja tai niitä ollaan ottamassa käyttöön uusien tai remon-
toitujen tilojen myötä. Yleisimpiä automaatioratkaisuja sairaala-apteekeissa tulee olemaan 
annosjakelulaitteet, keräilyvarastoautomaatit ja IV-lääkerobotit.  
Suomessa on sekä alueellisesti toimivia lääkehuollon kokonaisuuksia että keskitetysti toi-
mivia lääkehuollon toimipaikkoja. Alueellisessa mallissa voi olla itsenäisiä lääkekeskuksia 
tai samaan lääkehuollon organisaatioon kuuluvia lääkehuollon toimipaikkoja. Lääkehuolto-
palveluiden keskittämisen etuja on tutkittu viime vuosina ja monissa kunnissa (sairaanhoi-
topiireissä) lääkehuoltopalvelut on päätetty toteuttaa tällä keskitetyllä mallilla. Keskitetyssä 
mallissa etuja voidaan saavuttaa tehokkaalla lääkelogistiikalla, uusilla prosesseilla, varas-
ton toiminnalla ja uusien tilojen tehokkaalla käytöllä. Myös henkilökuntasäästöjä voidaan 
saavuttaa.  

 
Lääkehuollon nykyiset tilat SataDiag lääkehuollossa  
SataDiagissa lääkehuolto toteutetaan alueellisen mallin mukaisesti, jossa samaan lääke-
huollon organisaatioon kuuluu viisi lääkehuollon toimipistettä: sairaala-apteekki sekä lääke-
keskukset Raumalla, Porissa, Harjavallassa ja Kankaanpäässä. Porin ja Kankaanpään lää-
kekeskukset toimivat vuokratiloissa ja muut lääkehuollon yksiköt toimivat sairaanhoitopiirin 
tiloissa. Satakunnassakin lääkehuollon kaikkien toimipaikkojen asiakkaiden määrät ovat 
kasvaneet viime vuosien aikana. Asiakkaiksi on tullut muun muassa vanhainkoteja, mutta 
myös terveyskeskuksia, joista uusimpina asiakkaina mainittakoon Euran ja Säkylä-Köyliön 
terveyskeskukset. Asiakaskunnan laajentamissuunnitelmana lähitulevaisuudessa on vielä 
Huittisten kaupunki, joten esimerkiksi velvoitevarastoitavien lääkkeiden määrä on kasvanut 
ja kasvaa edelleen.  

 
Rauma  
Rauman aluesairaalan lääkekeskuksen tilatarpeet on useaan eri otteeseen kartoitettu. 
Rauman lääkekeskuksen tilat ovat täysin soveltumattomat nykyiseen apteekkitoimintaan. 
Viimeisimpänä lääkealan valvova viranomainen, FIMEA, tarkastuksessaan syksyllä 2011 
totesi Rauman lääkekeskuksen tiloista seuraavaa: ”Tilat ovat toiminnan laajuuteen ja vaati-
vuuteen nähden liian pienet (289 m2) ja epäkäytännölliset.” Tilat Rauman lääkekeskukses-
sa vaarantavat velvoitevarastointilain noudattamisen ja estävät uusien palveluiden tuotta-
misen ja koneellisen annosjakelun laajentamisen sairaanhoitopiirin alueelle. Myöskään 
missään muussa lääkehuollon yksikön nykyisissä tiloissa ei tilaa varastoida Rauman lää-



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

82 

kekeskuksen lääkkeitä tai tuottaa muita lääkehuollon palveluja Raumaa ja lähikuntia var-
ten.  

 
Kankaanpää  
Kankaanpään terveyskeskuksen yhteydessä sijaitsevan lääkekeskuksen tilat on vuokrattu 
Kankaanpään kaupungilta. Uudet tilat lääkekeskukselle (150 m2) valmistuivat terveyskes-
kukseen kesällä 2011. Nykyiset tilat ovat toimintaan nähden riittävät ja asianmukaiset, mut-
ta pieni lääkekeskus on haavoittuvainen poissaolojen yhteydessä, jonka vuoksi Kankaan-
pään lääkekeskus turvautuu loma-aikoina Porin lääkekeskukseen. Porin lääkekeskus tuot-
taa lääkehuollon palvelut Kankaanpään lääkekeskuksen asiakkaille Kankaanpään lääke-
keskuksen ollessa suljettu. Toimintatapa toimii erinomaisesti ja lääkekuljetukset toimivat 
moitteetta.  

 
Harjavalta  
Harjavallan lääkekeskukselle remontoitiin uudet tilat vuonna 2009, jotka ovat melko riittävät 
ja asianmukaiset tilat (215 m2) nykyiseen toimintaan nähden. Varastointitiloissa on kuiten-
kin ilmennyt tilanpuutetta ja tulee ilmenemään entistä enemmän, jos Huittisten lääkekes-
kuksen lakkauttaminen tapahtuu vuoden 2014 alusta alkaen ja Harjavallan lääkekeskus al-
kaa toimittaa lääkkeet Huittisten kaupungille.  

 
Pori/lääkekeskus  
Porin kaupunginsairaalan vuokratiloissa (370 m2) toimii Porin lääkekeskus, joka vastaa Sa-
takunnan alueen suurimmasta perusterveydenhuollon lääkehuollosta. Lääkkeiden säilytys-
tilat ovat nykyisellään riittämättömät, mutta lääkkeenvalmistustilat ovat asianmukaiset.  

 
Pori/sairaala-apteekki  
Tilat keskussairaalassa (730 m2) ovat vanhat ja varastointitiloiltaan erityisesti jääneet liian 
pieniksi. Asiakasmääriä ei voi varastointitilojen vuoksi kasvattaa, jonka vuoksi lääkekes-
kukset Satakunnassa vastaavatkin pääasiassa ulkoisten asiakkaiden lääkehuollosta. Lää-
kevalmistustilat ovat teknisesti vanhat ja niiden ilmastointitekniikka ei täytä eikä riitä nyky-
vaatimuksiin.  

 
FIMEA teki sairaala-apteekkitarkastuksen Satakunnan keskussairaalan apteekissa 10.-
11.9.2013. Tarkastuksessa Satakunnan keskussairaalan apteekin toiminnassa ilmeni yksi 
vakava puute, joka liittyi steriililääkevalmistukseen ja osittain myös lääkevalmistustiloihin. 
Sairaala-apteekkitarkastuksen raportin (Dnro 2259/12.03.02/2013) kohdat 1.2, 1.5 ja 1.6 
koskevat nimenomaan sairaala-apteekin tiloja.  
Viranomaisen huomauttamat ja korjattavaksi määräämät asiat tulee saada kuntoon, sillä vi-
ranomaisen määrittämä vakava puute sairaala-apteekin toiminnassa voi pahimmassa ta-
pauksessa johtaa siihen, että steriililääkevalmistus joudutaan lopettamaan nykyisissä tilois-
sa, ellei asioita saada korjattua. Tilat nykyisellään ovat kuitenkin vanhat, eikä tarvittavia 
muutostöitä saada toteutettua viranomaisen edellyttämällä tavalla.  

 
Tulevaisuuden näkymät  
SataDiag lääkehuollon toimipaikoissa, Kankaanpään lääkekeskusta lukuun ottamatta, on 
kaikissa lisätilan tarve. Toimipaikkojen yhdistäminen tai automaation hyväksikäyttö ei ole 
mahdollista, koska molemmat ratkaisut vaativat runsaasti lisätilaa. Mikäli lääkehuoltopalve-
lut nykysuuntauksen mukaisesti Satakunnassakin keskitettäisiin yhteen toimipaikkaan, 
edellytyksenä olisi uusien erikseen suunniteltujen tilojen rakentaminen. Nykyaikaista sai-
raala-apteekkia automaatioratkaisuineen on vaikea rakentaa vanhoihin rakennuksiin, koska 
etenkin lääkevalmistustilojen ja säilytystilojen vaatimukset ovat tiukkoja. Tästä hyvänä esi-
merkkinä ovat uudet TAYS:n ja TYKS:n sairaala-apteekkirakennukset.  
Lääkehuollon ERVA-alueen yhteistyömahdollisuuksien tulee noudattaa voimassa olevaa 
lääkelakia ja asetusta sekä Fimean määräyksiä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 
pyytänyt Fimealta lausunnon sairaanhoitopiirien yhteisen lääkehuollon organisaation muo-
dostamisesta (Fimea Dnro 6658/03.02.05/2011: VSSHP Dnro: 1045/2011). Fimealta saatu 
lausunto vahvistaa jo lääkelaissa ja -asetuksessa esille tulevat yhteistyön rajalliset mahdol-
lisuudet. Lisäksi Fimea on laatinut esiselvityksen lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskes-
kuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa (29.12.2010), joka määrittelee ja tarkentaa lääke-
huollon erilaisia hallinnollisia toimintamahdollisuuksia. Fimean lausunnossa ja selvitykses-
sä todetaan, että sairaala-apteekkiluvanhaltija ei voi olla sairaanhoitopiirien yhteinen sai-
raala-apteekki tai sairaanhoitopiirin yhteinen yhtiömuodossa toimiva sairaala-apteekki.  
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Lääkehuollon toimintaa valvoo ja ohjaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FI-
MEA), joka tarkastaa kolmen vuoden välein sairaala-apteekin ja yhden lääkekeskuksen. 
Tarkastus on useamman päivän mittainen. Edellinen tarkastus oli 9/2013, ja siinä todettiin 
vakavia puutteita steriililääke-valmistuksen tiloihin liittyen. Tekninen huolto on arvioinut, että 
nykyisten tilojen osalta pieniä korjauksia ja muutostöitä voidaan vielä toteuttaa, mutta tiu-
kentuneet viranomaismääräykset aiheuttavat vaikeita ongelmia tilojen vaatimusten täytty-
miselle. Viranomaisella (FIMEA) on mahdollisuus keskeyttää sairaala-apteekin toiminta, jos 
tilat ja toiminta ei ole laadukasta. Viranomainen voi myös vaatia tilojen korjausta tai uudis-
tamista toiminnan jatkumisen edellytyksenä.  
Lääkehuolto pitää tärkeänä, että investointisuunnitelmissa esille tuotu uusi sairaala-
apteekkirakennus toteutetaan Tiilimäen sairaala-alueelle. Uudesta sairaala-
apteekkirakennuksesta on tehty investointilaskelma, jossa laskentaperusteena on käytetty 
keskitettyä lääkehuoltopalvelumallia. Keskitetyllä mallilla voidaan saavuttaa rakenne- ja 
prosessiuudistusten myötä kustannussäästöjä, jotka voidaan asettaa investoinnissa saavu-
tettavaksi hyödyksi. Kustannussäästöt syntyvät teknisistä rakenneuudistuksista sekä henki-
löresursseihin kohdistuvista toimintaprosessi-muutoksista. Tekniset rakenneuudistukset 
luovat kustannussäästöä lääkehuollon yleiskustannusten laskun, lääkelogistiikan tehostu-
misen sekä teknisen ylläpidon tehostumisen muodossa. Nämä eri teknisiin rakenneuudis-
tuksiin liittyvät kustannussäästökohteet on tarkemmin määritelty investointilaskelmassa. 
Henkilöstöresursseihin liittyvät odotetut kustannussäästöt perustuvat henkilöstöresurssien 
tehokkaampaan organisointiin. Kun toiminnot keskittyvät yhteen sairaala-apteekkiin, on 
mahdollista karsia päällekkäisiä toimintoja, jolloin vaadittava henkilöstöresurssipohja on 
huomattavasti pienempi.  
Yhteenvetona SataDiagin lääkehuollon tilatarpeiden osalta voidaan todeta, että nykyisissä 
lääkehuollon toimipaikoissa ei ole tehty tilalaajennuksia tai tilaremontteja samassa suh-
teessa kuin toiminta on viime vuosina laajentunut. SataDiagin lääkehuollon tilatarpeet tulee 
ottaa huomioon, jotta voidaan toimia lääkelain edellyttämällä tavalla, kustannustehokkaasti, 
kehittää uusia palveluja sekä edistää lääkitysturvallisuutta. 
 
Auria Biopankin tilat, Satakunnan keskussairaala 
 
Lasten- ja naistentalon rakentamisen yhteydessä 00-kerrokseen jäi noin 600 m2 rakenta-
matonta tilaa. Turun Yliopisto on sitoutunut vuokraamaan Auria Biopankille heidän tarvit-
semansa tilat ainakin seuraavaksi 20 vuodeksi.. Tilojen rakentamiskustannukset ovat 1,05 
Me joka on varattu vuodelle 2015. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Auria Biopankin omistajia ovat Turun Yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Sata-
kunnan sairaanhoitopiiri ja Vaasan sairaanhoitopiiri. Satakunnan Biopankin tilat on suunni-
teltu näytteiden kylmävarastointi- ja jakelutiloiksi. Satakunnan tilat on arvioitu yliopiston 
kylmävarastoinnista vastaavien taholta tiloiksi, joissa voi säilyttää laajemminkin yliopiston 
kylmävarastointia tarvitsevia näytteitä. Kylmäsäilytyksen vaatimustaso tulee olla sellainen, 
että kylmälaitteet eivät saa sulaa missään tilanteessa. Tämä lisää rakentamisen vaatimus-
tasoa ja kustannuksia. Näytteitä käytetään potilaiden hoitoon tarvittavaan tutkimukseen ja 
taudin määritykseen. Biopankki laskuttaa palveluistaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin ja 
”Länsirannikon miljoonapiirin” yhteistyön kannalta on erityisen merkittävää, että Suomen 1. 
Biopankin tiloja sisältyy Satakunnan keskussairaalaan. 
 
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, B0, B1, N2, A1 ja R0 toiminnalliset peruskorjaukset. Tavoitteena on 
peruskorjata yksi tai kaksi osastoa vuodessa. Määrärahoja varataan talousarvion sallimissa 
puitteissa. Vuonna 2015 on tarkoitus peruskorjata tilat keuhkopoliklinikalle A-rakennuksen 
5.kerrokseen. Vuodelle 2015 on varattu 1,0 Me, 2016 on varattu 1,0 Me, vuodelle 2017 1,0 
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Me, vuodelle 2018 2,0 Me, vuodelle 2019 4,0 Me ja vuodelle 2020 3,0 Me peruskorjaus-
määräraha. 
 
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 keskus sairaala 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2016 varattu määräraha on 3,6 Me 
 
Apteekkirakennus, uudisrakennus Satakunnan keskussa iraala 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2016 varattu määräraha on 3,0 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, u udisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015 - 2017 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=107,5, 2010=100) jakaantuen vuodelle 2016 0,5 Me, vuodelle 2017 5,3 Me ja vuodel-
le 2018 7,0 Me. Kustannusarvio perustuu hankkeen laajuustietoihin, ei laadittuun hanke-
suunnitelmaan.  
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Toiminnalliset perustelut: 
 
Akuuttivaiheen sairaanhoitoon liittyvä kuntoutus on välitöntä sairaanhoitoa, jonka järjestä-
minen kuuluu kulloinkin kyseisen erikoisalan hoitoon. Tämä on tarkoituksenmukaisinta kes-
kittää keskussairaalan kuntoutusosastolle. Satakunnan keskussairaalaan on akuuttivaiheen 
kuntoutusta varten saatava tilat kuntoutusvuodeosastoa ja kuntoutukseen tarvittavia oheis-
tiloja varten. Kuntoutusosasto on tarkoitettu kaikkien erikoisalojen käyttöön. Osaston hoito- 
ja kuntoutushenkilöstöllä on kuntoutukseen vaadittava erityisosaaminen. Potilaan lääketie-
teellinen hoitovastuu säilyy kullakin erikoisalalla, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntou-
tusosaston kanssa. Valtaosa kuntoutuspotilaista on neurologian erikoisalaan kuuluvia ja 
pääosin aivoverenkiertohäiriön pohjalta saaneita halvauspotilaita, joiden aktiivinen kuntou-
tus on aloitettava heti. Toinen potilasryhmä on ortopedistraumatologiset ja geriatriset poti-
laat, jotka tarvitsevat aktiivista kuntoutusta operatiivisen hoidon tai akuutin sairastumisen 
jälkeen.  
 
Kotiutusvaiheessa ja kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa on kuntoutusosastolla mahdolli-
suus käyttää vaikeavammaisille suunniteltua Antinkartanossa sijaitsevaa kuntoutusosaston 
kotiutuspaikkaa, jossa on mahdollisuus tarvittaessa lähiomaisen kanssa harjoitella kotona 
selviytymistä. 
 
Paikkatarve akuutille kuntoutusosastolle on noin 30-35 sairaansijaa, mikä riippuu jatkokun-
toutuksen mahdollisuuksista. Alustava arvio akuuttikuntoutuksen potilaspaikoista muodos-
tuu seuraavasti: neurologiset potilaat 25, ortopediset, geriatriset ja fysiatriset potilaat 5-10. 
Potilaspaikkoja ei kuitenkaan tulla jakamaan/ rajaamaan erikoisaloittain. Hoito- ja kuntou-
tusaika keskussairaalan kuntoutusosastolla on mahdollisimman lyhyt ja käsittää vain akuu-
tin vaiheen,. jolloin on oltava päivystysvalmius. Alueellinen apuvälinekeskus tuottaa eri-
koissairaanhoitoon porrastuvien palvelujen lisäksi myös erikseen sovitut apuvälinepalvelut 
sopimuksen tehneille kunnille. Osa apuvälinekeskuksesta toimii jatkossa keskussairaalaan 
rakennettavassa lasten- ja naistentalossa. 
 
Jatkokuntoutuksen järjestäminen kuuluu kunnille ja edellyttää erityisosaamista ja kuntou-
tuksen keskittämistä alueellisiin keskuksiin. Kuntoutuksen tarve voi vaihdella suurestikin 
sekä lukumäärän että erityisosaamisen suhteen. Tästä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista, 
että jokaiseen terveyskeskukseen perustetaan kuntoutusosasto. Kunnat voivat tässä asi-
assa toimia yhteistyössä. Kuntoutuksen alueellinen suunnittelu, ohjaus ja laadunvalvonta 
on kuntoutusyksikön vastuulla ja tehdään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kuntou-
tusyksikkö antaa tarvittavat konsultaatiot ja erityistyöntekijöitten palvelut alueen osaamis-
keskuksille. Vaikeavammaisen kuntoutus vaatii erityisosaamista ja moniammatillista työ-
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 
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poistu, koska sairaanhoitopiirin on huolehdittava myös akuuttivaiheen jälkeisen jatkokun-
toutuksen järjestämisestä. 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015 - 2017 on esitetty, että suunnitellaan 
ja toteutetaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuodeosasto-
toiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan 2020 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=107,5, 
2010=100) jakaantuen vuodelle 2016 0,4 Me, vuodelle 2017 7,0 Me, vuodelle 2018 8,82 
Me ja vuodelle 2019 4,78 Me. Kustannusarvio perustuu hankkeen laajuustietoihin, ei laadit-
tuun hankesuunnitelmaan. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
Suomessa on 1980-luvulta alkaen määrätietoisesti uudistettu mielenterveyspalveluita. Ny-
kykäsityksen mukaan palvelut tulee järjestää painottaen monipuolisia avopalveluja ja tavoit-
teeksi tulee asettaa kaikkien psykiatristen sairaalaosastojen asteittainen siirtyminen yleis-
sairaaloiden yhteyteen vähemmän laitostavaksi ja leimaavaksi hoidoksi. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella toimii viisi psykiatrian poliklinikkaa (Pori, Rauma, 
Kankaanpää, Harjavalta ja Huittinen). Jatkossakin avohoidon peruspalveluiden hajauttami-
nen on perusteltua. Avopalvelujen painottaminen on inhimillistä, hoidollista ja taloudellista. 
Toisaalta osa palveluista on mahdollista ja syytä keskittää, tästä esimerkkinä kriisiluontei-
nen auttaminen. Satakunnassa sairaansijojen määrää on tuntuvasti vähennetty ja samalla 
henkilöstöresursseja on ohjattu avohoidon päivystysvalmiuteen (rajapintatyö) ja palveluva-
likon laajentamiseen. 
 
Tulevaisuudessa on perusteltua siirtää kaikki tarvittavat psykiatriset sairaansijat (n. 100 ss) 
Satakunnan keskussairaalaan. Psykiatria on kehittynyt viime vuosina biologiseen suuntaan 
sairauksien tutkimuksen, hoidon ja lääkityksen alueella. Onpa jopa väitetty, ettei puhdasta 
somaattista tai psyykkistä sairastamista ole olemassa. Sairastamisen psyykkiset, somaatti-
set ja psykososiaaliset tekijät voidaan huomioida ainoastaan siten, että psykiatrinen sai-
raanhoito on somaattisen sairaanhoidon yhteydessä. Tyypillisiä tilanteita, missä psykiatrian 
ja somatiikan yhteistyötä tarvitaan, ovat vakavan somaattisen sairastumisen aiheuttama 
kriisi, psyykkisesti sairaan henkilön somaattinen sairaus, itsemurhaa yrittäneen potilaan 
hoito, psyykkisten ja fyysisten oireiden välisten yhteyksien selvittäminen, päihdeongelmais-
ten hoito, vanhusten sairauksien hoito sekä raskauteen, synnytykseen, lapsivuoteeseen liit-
tyvät kriisit ja sairaudet. On tärkeää saada psykiatrian päivystys Satakunnan keskussairaa-
laan fyysisesti lähelle muuta päivystystoimintaa. Tämä mahdollistaa luontevan konsultoin-
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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. 
 
Hankkeen lopullinen sisältö vahvistetaan hankesuunnitelmassa. 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2016 varattu määräraha on 1,0 Me  
 
 
Laitehankinnat  
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2016 on 2,0 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,0 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. 
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Vuosi 2017 
 
K1- ja K2-kerrosten rakentaminen Satakunnan keskuss airaala 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 5,8 Me 
 
Apteekkirakennus, uudisrakennus Satakunnan keskussa iraala 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 3,8 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, u udisrakennus 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 5,3 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 7,00 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 1,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2017 on 2,0 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,0 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen 
toimialueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja 
päätetään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2017 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
 
 
Vuosi 2018 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, u udisrakennus 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 7,0 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 8,82 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 2,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2018 on 2,0 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 1,0 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 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.  
 
 
 
Vuosi 2019 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v. 2016. Vuodelle 2019 varattu määräraha on 4,78 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2019 varattu määräraha on 4,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2018 on 3,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 2,5 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 2,0+0,5 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 2020 

 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2015. Vuodelle 2020 varattu määräraha on 3,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2018 on 3,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laite-
hankintoihin ja 2,5 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 3,0+0,5 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.  

  

 



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

90 

2.10 Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2015 (1 000 euroa) 

2.10.1 Sairaanhoito 
 
 

 
 
 
 
Seuraavilla sivuilla on tarkemmat vertailut erikoissairaanhoidon oman toiminnan, erityistason ostopalve-
lujen ja erityisvelvoitteiden osalta. 
 
  

LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2015   (1 000 e)

Oman toiminnan arviot perustuvat 2012-5/2014 keskiarvoon

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2013 asukasluvun mukaan.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Oma Erityis- Palvelujen Kalliiden Ostot

toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14

Eura 10 740 2 432 424 220 13 816 -268 13 548 14 944 -9,3

Eurajoki 4 563 1 246 203 106 6 118 -71 6 047 6 852 -11,7

Harjavalta 8 383 1 323 254 132 10 091 -201 9 891 9 283 6,5

Honkajoki 1 784 271 62 32 2 149 36 2 185 2 185 0,0

Huittinen 6 945 2 926 361 188 10 421 246 10 667 10 567 0,9

Jämijärvi 1 646 355 68 35 2 104 18 2 122 2 230 -4,8

Kankaanpää 11 643 1 424 410 213 13 690 -19 13 671 13 851 -1,3

Karvia 2 244 422 86 45 2 797 38 2 836 2 904 -2,3

Kokemäki 8 229 1 401 266 138 10 035 -48 9 987 9 753 2,4

Köyliö 1 847 770 92 48 2 757 43 2 800 3 047 -8,1

Luvia 3 108 316 115 60 3 599 66 3 665 3 505 4,6

Merikarvia 3 268 498 111 58 3 934 2 3 936 3 907 0,8

Nakkila 5 694 1 181 196 102 7 173 63 7 236 6 704 7,9

Pomarkku 2 449 183 80 42 2 754 46 2 800 2 970 -5,7

Pori 86 548 12 873 2 927 1 522 103 870 -391 103 479 102 312 1,1

Rauma 24 299 6 339 1 370 713 32 721 447 33 168 32 889 0,8

Siikainen 1 510 194 56 29 1 789 40 1 829 1 896 -3,5

Säkylä 2 462 1 984 157 81 4 684 -79 4 605 4 231 8,8

Ulvila 12 810 2 862 458 238 16 368 32 16 400 14 551 12,7

Yhteensä 200 173 39 000 7 695 4 003 250 871 0 250 871 248 5 80 0,9

Vakuutusyhtiöt 1 700 1 700 1 700 1 700 0,0

Muut maksajat 3 185 3 185 3 185 2 691 18,3

YHTEENSÄ 205 057 39 000 7 695 4 003 255 756 0 255 756 252 971 1,1

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan

   sekä 5 Me lisämääräesityksen yhtymävaltuustolle 10.11.2014

   potilasvahinkovakuutuksen mahdollisesti aiheuttamaa määrärahamuutosta ei ole huomioitu

Erityisvelvoitteet
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Oma toiminta

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 013 2 014 v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 10 401 11 180 10 740 -3,9 3,3
Eurajoki 4 388 5 056 4 563 -9,8 4,0
Harjavalta 8 799 7 687 8 383 9,1 -4,7
Honkajoki 1 691 1 818 1 784 -1,9 5,5
Huittinen 7 111 6 333 6 945 9,7 -2,3
Jämijärvi 1 620 1 764 1 646 -6,7 1,6
Kankaanpää 11 865 11 382 11 643 2,3 -1,9
Karvia 2 293 2 248 2 244 -0,2 -2,1
Kokemäki 7 900 8 111 8 229 1,5 4,2
Köyliö 1 692 2 120 1 847 -12,9 9,2
Luvia 3 276 2 797 3 108 11,1 -5,1
Merikarvia 2 963 3 141 3 268 4,0 10,3
Nakkila 5 629 5 663 5 694 0,6 1,2
Pomarkku 2 107 2 534 2 449 -3,3 16,2
Pori 83 758 86 117 86 548 0,5 3,3
Rauma 23 480 24 045 24 299 1,1 3,5
Siikainen 1 368 1 540 1 510 -1,9 10,4
Säkylä 2 301 2 438 2 462 1,0 7,0
Ulvila 12 863 11 603 12 810 10,4 -0,4
Jäsenkunnat yhteensä 195 505 197 578 200 173 1,3 2,4

Vakuutusyhtiöt 1 512 1 700 1 700 0,0 12,5
Muut kunnat 2 782 2 691 3 185 18,3 14,5

Kuntalaskutus yhteensä 199 799 201 969 205 057 1,5 2,6

Erityistason ostopalvelut

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 013 2014 *) v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 1 441 3 433 2 432 -29,2 68,8
Eurajoki 1 208 1 466 1 246 -15,0 3,1
Harjavalta 1 428 1 281 1 323 3,2 -7,4
Honkajoki 236 236 271 14,4 14,7
Huittinen 2 667 3 490 2 926 -16,2 9,7
Jämijärvi 408 332 355 6,9 -13,0
Kankaanpää 1 447 1 925 1 424 -26,0 -1,6
Karvia 534 480 422 -12,2 -20,9
Kokemäki 884 1 457 1 401 -3,8 58,5
Köyliö 311 735 770 4,7 147,5
Luvia 447 501 316 -36,9 -29,3
Merikarvia 412 594 498 -16,1 20,9
Nakkila 1 000 729 1 181 62,0 18,1
Pomarkku 170 286 183 -35,8 7,9
Pori 9 641 12 221 12 873 5,3 33,5
Rauma 4 569 6 590 6 339 -3,8 38,8
Siikainen 224 233 194 -16,7 -13,0
Säkylä 1 076 1 666 1 984 19,1 84,4
Ulvila 1 663 2 094 2 862 36,7 72,0
Jäsenkunnat yhteensä 29 766 39 750 39 000 -1,9 31,0

Vakuutusyhtiöt 14
Muut kunnat 0

Kuntalaskutus yhteensä 29 780 39 750 39 000 -1,9 31,0

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan
   sekä 5 Me lisämääräesityksen yhtymävaltuustolle 10.11.2014
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Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 31.12.2013 2 013 2 014 v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 12 368 307 214 220 3,2 -28,2
Eurajoki 5 931 147 102 106 3,7 -27,8
Harjavalta 7 407 185 129 132 2,4 -28,8
Honkajoki 1 819 45 32 32 2,8 -28,6
Huittinen 10 543 263 183 188 2,7 -28,4
Jämijärvi 1 971 49 34 35 2,7 -28,5
Kankaanpää 11 972 296 206 213 3,6 -27,9
Karvia 2 523 63 44 45 2,6 -28,5
Kokemäki 7 769 196 136 138 1,9 -29,2
Köyliö 2 688 68 47 48 1,2 -29,5
Luvia 3 355 83 58 60 3,3 -28,0
Merikarvia 3 226 81 56 58 2,1 -28,9
Nakkila 5 706 142 99 102 2,8 -28,4
Pomarkku 2 340 59 41 42 2,1 -28,8
Pori 85 399 2108 1 467 1 522 3,7 -27,8
Rauma 39 979 986 686 713 3,9 -27,7
Siikainen 1 632 41 28 29 2,9 -28,5
Säkylä 4 567 115 80 81 2,1 -28,9
Ulvila 13 361 333 232 238 2,7 -28,5
Jäsenkunnat yhteensä 224 556 5 565 3 874 4 003 3,3 -28,1

Vakuutusyhtiöt
Muut kunnat

Kuntalaskutus yhteensä 5 565 3 874 4 003 3,3 -28,1

Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 31.12.2013 2 013 2 014 v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 12 368 389 407 424 4,2 9,0
Eurajoki 5 931 186 194 203 4,6 9,5
Harjavalta 7 407 235 246 254 3,4 8,1
Honkajoki 1 819 58 60 62 3,7 8,4
Huittinen 10 543 333 348 361 3,7 8,6
Jämijärvi 1 971 62 65 68 3,7 8,6
Kankaanpää 11 972 375 392 410 4,6 9,5
Karvia 2 523 80 83 86 3,6 8,5
Kokemäki 7 769 248 259 266 2,8 7,5
Köyliö 2 688 86 90 92 2,1 6,9
Luvia 3 355 105 110 115 4,3 9,2
Merikarvia 3 226 102 107 111 3,1 7,9
Nakkila 5 706 180 189 196 3,7 8,7
Pomarkku 2 340 74 78 80 3,0 8,0
Pori 85 399 2 670 2 795 2 927 4,7 9,6
Rauma 39 979 1 249 1 307 1 370 4,8 9,7
Siikainen 1 632 52 54 56 3,9 8,5
Säkylä 4 567 145 152 157 3,0 7,9
Ulvila 13 361 422 442 458 3,6 8,5
Jäsenkunnat yhteensä 224 556 7 049 7 378 7 695 4,3 9,2

Vakuutusyhtiöt
Muut kunnat

Kuntalaskutus yhteensä 7 049 7 378 7 695 4,3 9,2
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2.10.2 Sosiaalipalvelut 
 
 

 
 
  

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 013 2 014 v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 1 268 1 311 1 050 -19,9 -17,2
Eurajoki 1 112 1 105 1 097 -0,7 -1,4
Harjavalta 1 224 1 248 988 -20,8 -19,3
Honkajoki 28 34 27 -20,6 -4,7
Huittinen 1 359 1 325 1 500 13,2 10,4
Jämijärvi 66 51 83 62,7 25,4
Kankaanpää 827 811 1 047 29,1 26,6
Karvia 65 73 59 -19,2 -9,9
Kokemäki 1 521 1 507 1 458 -3,3 -4,2
Köyliö 364 378 331 -12,4 -9,1
Luvia 368 413 287 -30,5 -22,0
Merikarvia 328 319 311 -2,5 -5,1
Nakkila 818 810 834 3,0 1,9
Pomarkku 136 130 210 61,5 54,8
Pori 5 434 5 383 6 221 15,6 14,5
Rauma 1 403 1 407 1 346 -4,3 -4,0
Siikainen 25 25 6 -76,0 -75,7
Säkylä 440 432 482 11,6 9,6
Ulvila 2 032 2 042 2 003 -1,9 -1,4
Jäsenkunnat yhteensä 18 818 18 804 19 340 2,9 2,8

Muut kunnat 1 740 1 450 1 373 -5,3 -21,1

Kuntalaskutus yhteensä 20 559 20 254 20 713 2,3 0,8

TA 2015 laskelma perustuu 1-4/2014 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen
Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista
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2.10.3 Yleislääketieteen päivystyspalvelut 
 
 

 
 
Vuoden 2015 talousarvion laskelmien pohjana on käytetty 1-6/2014 toteutunutta laskutusta. 
  

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%
Jäsenkunnat 2 013 2 014 v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 212 181 237 31,3 11,9
Eurajoki 146 141 140 -0,9 -4,1
Harjavalta 198 189 183 -3,4 -7,9
Honkajoki 12 12 11 -13,6 -14,9
Huittinen 84 73 116 58,6 37,6
Jämijärvi 17 13 17 36,1 4,2
Kankaanpää 116 91 100 9,4 -13,8
Karvia 20 14 15 6,8 -25,2
Kokemäki 195 181 192 5,9 -1,8
Köyliö 26 26 31 19,8 18,2
Luvia 97 92 99 7,5 2,1
Merikarvia 127 125 134 7,4 5,2
Nakkila 166 164 150 -8,6 -9,7
Pomarkku 58 58 61 3,9 4,6
Pori 3 785 3 688 3 700 0,3 -2,3
Rauma 49 40 35 -12,0 -27,7
Siikainen 23 18 28 52,8 23,1
Säkylä 37 35 34 -2,5 -8,9
Ulvila 440 428 444 3,7 0,9
Jäsenkunnat yhteensä 5 810 5 570 5 726 2,8 -1,4

Vakuutusyhtiöt 160 200 200 0,0 24,6
Muut kunnat 201 259 295 13,9 46,8

Kuntalaskutus yhteensä 6 172 6 029 6 221 3,2 0,8
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2.10.4 Yleislääketieteen päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä 
 
 

 
 
 
  

SHP SHP SHP
TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2 013 2014 *) v.2015 2015/2014 2015/2013
Eura 14 290 16 436 14 835 -9,7 3,8
Eurajoki 6 934 8 098 7 284 -10,1 5,0
Harjavalta 11 559 10 720 11 062 3,2 -4,3
Honkajoki 2 093 2 231 2 223 -0,4 6,2
Huittinen 12 035 11 965 12 283 2,7 2,1
Jämijärvi 2 241 2 293 2 222 -3,1 -0,8
Kankaanpää 15 022 14 754 14 818 0,4 -1,4
Karvia 3 036 2 991 2 910 -2,7 -4,2
Kokemäki 10 996 11 441 11 636 1,7 5,8
Köyliö 2 582 3 451 3 162 -8,4 22,5
Luvia 4 469 4 010 4 051 1,0 -9,3
Merikarvia 4 070 4 351 4 381 0,7 7,6
Nakkila 7 870 7 678 8 220 7,1 4,4
Pomarkku 2 683 3 159 3 071 -2,8 14,5
Pori 106 491 111 383 113 399 1,8 6,5
Rauma 32 519 34 336 34 550 0,6 6,2
Siikainen 1 769 1 939 1 862 -3,9 5,3
Säkylä 4 236 4 698 5 120 9,0 20,9
Ulvila 17 617 17 021 18 847 10,7 7,0
Yhteensä 262 513 272 954 275 937 1,1 5,1
Vakuutusyhtiöt 1 686 1 900 1 900 0,0 12,7
Muut maksajat 4 723 4 400 4 853 10,3 2,7
YHTEENSÄ 268 923 279 254 282 690 1,2 5,1

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan
   sekä 5 Me lisämääräesityksen yhtymävaltuustolle 10.11.2014
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2.10.5 Peruspääoman korko vuonna 2015 (0,65 %) 
 
 

 
 
 
  

osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan 

peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille

Kunta 1.1.2015 v.2015 1.1.2015 v.2015

Eura 6,06 34 687 8,57 4 238

Eurajoki 3,21 18 394 2,17 1 074

Harjavalta 3,99 22 835 2,98 1 476

Honkajoki 0,85 4 849 0,95 471

Huittinen 2,40 13 730 6,83 3 381

Jämijärvi 1,02 5 852 0,69 343

Kankaanpää 4,95 28 372 4,87 2 411

Karvia 1,32 7 552 1,34 663

Kokemäki 4,79 27 459 5,40 2 673

Köyliö 0,84 4 821 1,35 668

Luvia 1,34 7 664 0,71 351

Merikarvia 1,69 9 697 3,02 1 493

Nakkila 2,93 16 785 4,24 2 099

Pomarkku 1,15 6 597 1,18 585

Pori 36,30 207 928 36,84 18 224

Rauma 18,93 108 444 11,05 5 466

Siikainen 0,93 5 298 0,57 284

Säkylä 1,19 6 828 2,28 1 128

Ulvila 6,11 34 984 4,94 2 446

Yhteensä 100,00 572 777 100,00 49 472

Sosiaalipalvelut         Sairaanhoidon osuus
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2.10.6 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin v 2015 
 
 

 
 
 
  

osuus% Perintä osuus% Perintä

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

Kunta 1.1.2015 v.2015 1.1.2015 v.2015

Eura 6,06 121 120 8,57 4 926

Eurajoki 3,21 64 226 2,17 1 248

Harjavalta 3,99 79 734 2,98 1 715

Honkajoki 0,85 16 932 0,95 547

Huittinen 2,40 47 943 6,83 3 929

Jämijärvi 1,02 20 433 0,69 398

Kankaanpää 4,95 99 068 4,87 2 802

Karvia 1,32 26 371 1,34 771

Kokemäki 4,79 95 881 5,40 3 107

Köyliö 0,84 16 833 1,35 776

Luvia 1,34 26 762 0,71 408

Merikarvia 1,69 33 859 3,02 1 735

Nakkila 2,93 58 611 4,24 2 439

Pomarkku 1,15 23 037 1,18 679

Pori 36,30 726 034 36,84 21 181

Rauma 18,93 378 661 11,05 6 353

Siikainen 0,93 18 501 0,57 330

Säkylä 1,19 23 842 2,28 1 311

Ulvila 6,11 122 155 4,94 2 843

Yhteensä 100,00 2 000 000 100,00 57 500

SosiaalipalvelutSairaanhoidon osuus
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Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 2016 – 2020 
 

 

 

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

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

Kunta 1.1.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Eura 6,06 121 120 121 120 218 016 272 520 284 632

Eurajoki 3,21 64 226 64 226 115 607 144 509 150 932

Harjavalta 3,99 79 734 79 734 143 521 179 401 187 374

Honkajoki 0,85 16 932 16 932 30 478 38 098 39 791

Huittinen 2,40 47 943 47 943 86 297 107 871 112 666

Jämijärvi 1,02 20 433 20 433 36 779 45 974 48 017

Kankaanpää 4,95 99 068 99 068 178 322 222 902 232 809

Karvia 1,32 26 371 26 371 47 467 59 334 61 971

Kokemäki 4,79 95 881 95 881 172 585 215 731 225 319

Köyliö 0,84 16 833 16 833 30 299 37 873 39 557

Luvia 1,34 26 762 26 762 48 172 60 215 62 891

Merikarvia 1,69 33 859 33 859 60 946 76 183 79 569

Nakkila 2,93 58 611 58 611 105 499 131 874 137 735

Pomarkku 1,15 23 037 23 037 41 466 51 833 54 136

Pori 36,30 726 034 726 034 1 306 860 1 633 576 1 706 179

Rauma 18,93 378 661 378 661 681 590 851 987 889 853

Siikainen 0,93 18 501 18 501 33 301 41 627 43 477

Säkylä 1,19 23 842 23 842 42 916 53 645 56 029

Ulvila 6,11 122 155 122 155 219 879 274 848 287 064

Yhteensä 100,00 2 000 000 2 000 000 3 600 000 4 500 000 4 700 000

Sairaanhoidon lainojen lyhennykset on arvioitu 10 vuoden lyhennysohjelman mukaan.

Sairaanhoidon osuus

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

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

Kunta 1.1.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Eura 8,57 4 926 4 926 643 643 643

Eurajoki 2,17 1 248 1 248 163 163 163

Harjavalta 2,98 1 715 1 715 224 224 224

Honkajoki 0,95 547 547 71 71 71

Huittinen 6,83 3 929 3 929 512 512 512

Jämijärvi 0,69 398 398 52 52 52

Kankaanpää 4,87 2 802 2 802 365 365 365

Karvia 1,34 771 771 101 101 101

Kokemäki 5,40 3 107 3 107 405 405 405

Köyliö 1,35 776 776 101 101 101

Luvia 0,71 408 408 53 53 53

Merikarvia 3,02 1 735 1 735 226 226 226

Nakkila 4,24 2 439 2 439 318 318 318

Pomarkku 1,18 679 679 89 89 89

Pori 36,84 21 181 21 181 2 763 2 763 2 763

Rauma 11,05 6 353 6 353 829 829 829

Siikainen 0,57 330 330 43 43 43

Säkylä 2,28 1 311 1 311 171 171 171

Ulvila 4,94 2 843 2 843 371 371 371

Yhteensä 100,00 57 500 57 500 7 500 7 500 7 500

Sosiaalipalvelujen lainojen lyhennykset voimassa olevien lyhennysohjelmien mukaan.

Sosiaalipalvelut
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LIITE NRO 1 
 

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS 
 
TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 
 
Toimintasuunnitelma 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagiin kuuluvat lääke-
huolto, laboratoriot, kuvantaminen, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, patologia, kliininen 
neurofysiologia ja infektioyksikkö. 
 
Lääkehuolto toimittaa lääkkeitä ja tuottaa palveluja sairaanhoitopiirin lisäksi lähes kaikille Satakun-
nan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille, Suomen puolustusvoimille ja muille ul-
koisille asiakkaille. Lääkehuollon palveluja tuotetaan Satakunnan keskussairaalan sairaala-
apteekista ja neljästä lääkekeskuksesta. Yhteinen hankintarengas Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piirin kanssa jatkuu vuonna 2015. Uuden lääkevalikoiman ja patenttien raukeamisen odotetaan tuo-
van merkittäviä säästöjä apteekkivalmisteiden ostoihin. Automaattista lääkeannosjakelua kehitetään 
edelleen ja toimintaa laajennetaan alueellisille asiakkaille. Myös osastofarmasia –palvelua jatketaan 
vuonna 2015. Lääkehuollon apteekkirakennushanke etenee investointisuunnitelman mukaisesti.  
 
SataDiag kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratorioiden tehtävänä on tarjota näytteenottopalve-
luita ja näytekohtaisia tutkimuspalveluita Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen ter-
veyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden tarpeisiin. Alueellistumisen laajentuessa toteutetaan toiminnal-
liset muutostarpeet, joiden taloudelliset vaikutukset realisoituvat toimintavuoden aikana. Länsiranni-
kon laboratoriotoimintoja yhtenäistetään ja yhteensovitetaan ERVA-alueen neuvottelujen pohjalta. 
Toiminnan häiriöttömän sujuvuuden turvaamiseksi laitekantaa uusitaan. Laboratorion toiminnanoh-
jausjärjestelmää kehitetään nykyaikaiseksi. Henkilöstön osalta sijaisten käyttöä vähennetään, lomat 
ja poistumat (ml. aluepisteet) pyritään kattamaan vakinaisin työjärjestelyin. LEAN-ajattelun mukaisen 
toiminnan tarkastelun myötä laboratoriossa kehitetään toiminnan suunnitelmallisuutta ja paranne-
taan potilaiden palvelukokemusta sujuvamman näytteenoton muodossa. 
 
Kuvantamisen vastuualueen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon potilaiden radiologiset palve-
lut. Lisäksi tuotetaan radiologisia palveluja niille terveyskeskuksille, joiden kuvantamistoiminta on 
alueellistettu SataDiagin toiminnaksi tai erillisten sopimusten mukaisesti. Radiologien palkkaus ja 
palkitsemisjärjestelmää yhtenäistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Uusi magneettikuvauslaite riittää 
kapasiteetiltaan toistaiseksi. Lausuntojen saatavuuden turvaamiseksi hyödynnetään edelleen osto-
palvelua. Kuvantamisen vastuualueen sisäistä työnjakoa kehitetään aluepisteiden välillä ja edelleen 
laajentamalla toiminnan ohjausta. Radiologien rekrytointiin kohdistetaan erityistä aktiivisuutta.  
 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö tutkii ihmisen elintoimintoja erilaisten mittausten 
avulla. Lisäksi yksikössä käytetään radioaktiivisia eli säteileviä lääkeaineita erilaisten sairauksien 
tutkimiseksi. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on käytössä uusi SPECT-
TT laite vuoden 2015 alusta lähtien. Hankinnan yhteydessä on toteutettu tila- ja prosessimuutoksia, 
joiden myötä toiminta yksikössä tehostuu. Myös uusi digi-EKG arkisto on käytössä vuoden 2015 
alusta.   
 
Patologian yksikön tehtävä on histologisten ja sytologisten mikroskooppinäytteiden valmistus ja tau-
din-määrityksen tekeminen näiden näytteiden perusteella. Patologian vastuualueella ei ole mainitta-
via toiminnallisia muutoksia vuonna 2015. 
 
Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, joka tarjoaa palveluja keskus- ja ääreishermos-
ton sairauksien, lihassairauksien ja unihäiriöiden tutkimisessa. Kliinisen neurofysiologian vastuualu-
eella ei ole mainittavia toiminnallisia muutoksia vuonna 2015. Pilottivaiheen kokemukset täysin uu-
tena toimintana aloitetusta magneettistimulaatiohoidosta ovat olleet myönteisiä ja hoidot onnistues-
saan tulevat muiden toimialueiden hyödyksi.  
 
Infektioyksikkö on tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntija sairaanhoitopiirin alueella. Infek-
tioyksikkö huolehtii sairaanhoitopiirille säädetyistä tartuntatautien valvonta- ja torjuntavelvollisuuksis-
ta, ja tuottaa infektioiden hoitoa ja sairaalahygieniaa tukevaa konsultaatiopalvelua, opetusta ja tutki-
musta. Infektioyksikkö jatkaa tartuntatautien torjunta- ja epidemioiden selvitystyötä normaalin ta-
paan. Infektiolääkärin rekrytointiin kohdistetaan erityistä huomiota. Hoitoon liittyvien infektioiden seu-
rantaan panostetaan tartuntalakimuutosten seurauksena.
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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. - 
31.12.2015 
 

2. Alueellinen palvelu-
tuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaan-
hoitopiirin alueella on alueel-
listettu liikelaitokselle 
31.12.2015 mennessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaan-
hoitopiirin alueella on alueel-
listettu liikelaitokselle 
31.12.2015 mennessä 
 
Apteekkitoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellis-
tettu liikelaitokselle 
31.12.2015 mennessä 
 

31.12.2015 

 
Henkilöstön aikaansaannoskyky 

 
 

Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mitta uskerrat 
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. - 
31.12.2015 
 
1.1. - 31.12.2015 
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Talousarvio 2015 ulkoisten erien osalta ja taloudelliset tavoitteet 
 
Tuloslaskelma  
 
 
 

 
 
Taloudelliset tavoitteet 2015 
 
 

Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat 
Liikelaitoksen toiminta on 
laadukasta, tuottavaa ja 
kannattavaa 

Liikelaitoksen tilikauden tulos on -1,0 M€ 
 
Liikelaitoksen investointimääräraha riittää 
 
Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen 
sijoittamalle peruspääomalle 5 %:n mukaisen 
koron. 

 
 

31.12.2015 
 
31.12.2015 
 

 
  

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos
2013 2014 2015 %

Liikevaihto 56 805 020 58 665 097 58 216 667 -0,8
  -josta myynnit sairaanhoitopiirille 38 269 476 38 725 886 37 765 169 -2,5

Liiketoiminnan muut tuotot 42 310 31 100 40 500 30,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 264 603 -22 836 500 -21 800 100 -4,5

Palvelujen ostot -15 424 719 -14 983 797 -15 714 266 4,9

  -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -7 286 605 -7 814 886 -7 821 268 0,1

Palkat ja palkkiot -13 633 732 -14 495 100 -14 537 700 0,3

Henkilösivukulut -4 064 303 -4 280 400 -4 280 600 0,0

Poistot -887 118 -880 700 -887 500 0,8

Liiketoiminnan muut kulut -1 080 320 -1 438 000 -1 755 300 22,1

Liikeylijäämä 492 536 -218 300 -718 299 229,0
Rahoitustuotot 0 0 0

Rahoituskulut -282 065 -281 700 -281 701 0,0

Tilikauden ylijäämä 210 470 -500 000 -1 000 000 100,0
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Merkittävimmät muutokset talousarvioon 2014 verrattuna ulkoisten toimintakulujen tasolla 
 

 

 
 
 
 

 

VAIKUTUS

Alueellistuminen 498 100 €
Euran kuvantaminen 185 000 €
Säkylä-Köyliö kuvantaminen 137 000 €
Huittisten kuvantaminen 176 100 €

Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen) -93 952 €
Varautuminen osastofarmasiaan (lasten- ja naistentalo), 1 farmaseutti 51 200 €
Patologian alueellisen toiminnan laajeneminen (TK-papat), 1 lab.hoitaja 38 400 €
Säästöt palkkakuluissa (eri toimenpiteitä) -183 552 €

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 036 400 €
Apteekkivalmisteiden ostot -1 036 400 €

Palveluiden ostot 498 800 €
Medbit kulut (Radu, Weblab, Digi-EKG, ajanvarauskeskus) 245 800 €
Ostopalvelututkimukset (kuvantaminen ja labra) 253 000 €

Vuokrat 139 600 €
Leasing-vuokrat (SPECT-TT, Angio ) 79 700 €
Kankaanpään ja Noormarkun laboratoriotilojen remontit 59 900 €

Yhteensä 6 148 €

Rahoitusosa TP 2013 TA 2014 TA 2015
1 000 e

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä 492 -218 -718

Poistot ja arvonalentumiset 887 881 888

Rahoitustuotot ja -kulut -282 -282 -282

Investointien rahavirta
   Investointimenot -623 -1 000 -1 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 475 -619 -1 113

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset 333

333 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 808 -619 -1 113
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Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin hankintasuunnitelma vuosille 2015 – 2017 
 

Vuosi 2015 
 
Merkittävimmät hankkeet ja hankinnat 
 
Suunnitelmassa on uusia vuonna 2003 hankittu K1-kuvantamisen TT-laite, kuvantamisen 
vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
K1-kuvantamisen kaksi vanhinta röntgenlaitetta on vuosilta 2005 ja 2006. Suunnitelmassa 
on uusia toinen näistä, mikä mahdollistaa yhden monipuolisen kuvaushuoneen käytön toi-
sen vanhan röntgenlaitteen jatkaessa varalaitteena, kuvantamisen vastuualue Satakunnan 
keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
Vuosi 2016 
 
Merkittävimmät hankkeet ja hankinnat 
 
Suunnitelmassa on päivittää vanha 1,5 Teslan magneettikuvauslaite, kuvantamisen vas-
tuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
Vuosi 2017 
 
Merkittävimmät hankkeet ja hankinnat 
 
Suunnitelmassa on hankkia 1,5 Teslan magneettikuvauslaite uuteen K1/K2 rakennukseen, 
kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtäävä in-
vestointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaala. 
 
 
 
Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2015 
3,089 M€, vuonna 2016 2,564 M€ ja vuonna 2017 2,535 M€. 
 
 
Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa osittain investoimalla taseeseen ja osittain lea-
singrahoituksella. 
 
 
Pori 11.8.2014 
Harri Hagman  
liikelaitoksen johtaja 
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LIITE NRO 2 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma (sisältää liikelaitoksen) 
 
 

 
  

Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousa rvio Talousarvio Muutos

2013 2014 *) 2015 %
Tuotot
Myyntituotot 297 278 564 308 209 801 312 656 876 1,4

Maksutuotot 10 683 879 10 965 600 10 913 100 -0,5

Tuet ja avustukset 2 426 601 2 385 500 3 447 000 44,5

Muut toimintatuotot 3 729 073 3 782 600 6 658 324 76,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 314 118 116 325 343  501 333 675 300 2,6
Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 153 088 521 153 593 533 169 903 238 10,6

  josta myynnit liikelaitokselle 7 286 605 7 814 887 7 821 268 0,1

  josta myynnit logistiikkakeskukselle 0 142 436 284 561 99,8

  josta myynnit hankintapalveluille 0 238 800 212 652 -10,9

Toimintatuotot yhteensä 467 206 636 478 937 034 503 57 8 538 5,1

Kulut
Palkat 135 501 633 138 269 000 140 359 900 1,5

Henkilösivukulut 38 653 464 39 255 600 40 200 100 2,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 098 968 57 076 600 57 591 600 0,9

Palvelujen ostot 70 813 857 77 261 800 79 089 700 2,4

Tuet ja avustukset 247 666 221 600 265 800 19,9

Muut kulut 7 919 826 8 427 700 9 480 300 12,5

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 308 235 415 320 512 300 326 987 400 2,0
Toimintakulut yhteensä, sisäiset 153 088 521 153 593 534 169 903 238 10,6

  josta ostot liikelaitokselta 38 281 740 38 725 887 37 765 169 -2,5

  josta ostot logistiikkakeskukselta 7 431 676 7 789 235 9 295 061 19,3

  josta ostot hankintapalveluilta 9 726 080 9 678 999 10 071 751 4,1

Toimintakulut yhteensä 461 323 936 474 105 834 496 890  638 4,8

                               Toimintakate 5 882 70 1 4 831 200 6 687 900 38,4
Rahoitustuotot ja -kulut -307 594 -495 400 -795 600 60,6

Rahoitustuotot 293 102 301 649 143 000 -52,6

Rahoituskulut -600 696 -797 049 -938 600 17,8

                               Vuosikate 5 575 107 4 335 800 5 892 300 35,9
Suunnitelman mukaiset poistot -7 577 255 -7 175 800 -8 859 300 23,5

Satunnaiset kulut -1 950 000

                               Tilikauden tulos -3 9 52 148 -2 840 000 -2 967 000

*) sisältää yhtymävaltuuston 9.6.2014 17§ myöntämän 5 Me lisämäärärahan

   sekä 5 Me lisämääräesityksen yhtymävaltuustolle 10.11.2014

   potilasvahinkovakuutuksen mahdollisesti aiheuttamaa määrärahamuutosta ei ole huomioitu
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LIITE NRO 3 
 
YHTEENVETO KUMPPANUUSNEUVOTTELUISTA 2014 
 
 
 
KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT 
 
Eura 
KH 7.4.2014,  
§ 68  
 

Jatketaan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman 
juurruttamista alueellisena, keskittyen erityisesti 
lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.  Ennaltaeh-
käisyn ja varhaisen vaiheen hoidon rinnalla kehite-
tään hoitoketjua siten, että myös paluu perus-
palveluihin psykiatrisen erikoissairaanhoidon jäl-
keen on sujuvaa. Tämä edellyttää psykiatrien kon-
sultaatiomahdollisuuksien kehittämistä.  
 
Vastuuhenkilönä toimii sairaanhoitopiiristä ylilääkäri 
Yrjö Lähteenlahti ja Euran kunnasta perusturvajoh-
taja Sanna-Tuulia Lehtomäki ja johtava lääkäri Ter-
hi Holmström.   
 
Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiut-
tamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Kootaan yhteen ja 
hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia 
ikäihmisten hoito- ja palvelu-ketjujen 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 
Yhteisvoimin kotona –hankkeen projektipäällikkö 
(kokoonkutsuja) ja Euran kunnan osalta sosiaali-
palvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola.  
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta vuonna 2014. 
Vastuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoito-
piiristä johtajaylilääkäri Olli Wanne.  Kunnan osalta 
yhteyshenkilönä toimii johtava lääkäri Terhi Holm-
ström. 

Euran perusturvajohtaja 
Sanna-Tuulia Lehtomäki toi 
esille, että päivystyksen ja 
kotiuttamisen suhteen on 
kehitetty jo hyviä käytäntöjä 
yhdessä sairaanhoitopiirin 
kanssa (mm. konsultaatiot 
päivystykseen, kotiutuksen 
yhteydenottopolut). Psykiat-
rian hoitoketjujen osalta on 
edelleen jatkettu neuvottelu-
ja sairaan-hoitopiirin edus-
tajien kanssa.  
 
Todettiin, että kotiuttamisen 
kehittäminen on maakun-
nallisesti tärkeä asia, joka 
myös säästää sosiaali- ja 
terveydenhuollon resursse-
ja. 
 
Euran perusturvajohtaja 
Sanna-Tuulia Lehtomäki 
ehdotti lyhyttä kokeilua, jos-
sa peruspalveluiden työnte-
kijä sijoittuisi päivystykseen 
ja suunnittelisi yhdessä sai-
raanhoitopiirin henkilöstön 
kanssa oman alueensa poti-
laiden kotiuttamista. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin.   
 
Todettiin yhteenvetona, että 
ensihoitopalvelut ovat toi-
mineet maakunnassa, mut-
ta kustannusten kasvuun ja 
toiminnan laatuun on kiinni-
tettävä jatkossa huomiota. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto pyysi pöytäkirjaan 
kirjattavaksi, että sai-
raanhoitopiiri esittää uuden 
keskusapteekin rakentamis-
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ta keskussairaalan alueelle 
vuoden 2016 aikana. 

Eurajoki  
KH 22.4.2014, 
§ 137 
 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma tarkistetaan 
huomioiden myös erikoissairaanhoito. Vastuuhenki-
lönä on johtava ylilääkäri Mika Kallio. Suunnitelma 
toteutetaan jäsenkuntien yhteisenä hankkeena. 
Hankkeen koordinoi Kokemäen sosiaalipalvelu-
päällikkö Juhani Johansson. 
 
Erikoissairaanhoidon hoitopolkujen kuvaaminen 
osana yhteistyöhanketta. Yhteinen työkokous 
säännöllisesti 2/krt vuodessa. Kokoukseen osallis-
tuvat Keski-Satakunnan kunnat, KSTHKY ja sai-
raanhoitopiiri. Koollekutsujana psykiatrian avopal-
veluiden ylilääkäri Arto Rainerma. 
 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksikön pe-
rustamishanke yhdessä muiden perusterveyden-
huollon kuntayhtymän jäsenkuntien sekä sairaan-
hoitopiirin kanssa. Hankkeen toteutusta koordinoi-
vat sosiaalijohtaja Alpo Komminaho Eurajoelta, 
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 
KSTHKY:stä sekä sosiaalipalvelupäällikkö Juhani 
Johansson Kokemäeltä. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa.  
Erityinen huomio kiinnitetään yksittäisten kalliiden 
potilaiden tai sairausryhmien esille saamiseen ja 
niiden yhteisesti hoitamiseen. Vastuuhenkilöt kun-
tayhtymän johtaja Juhani Tiitinen, johtava ylilääkäri 
Mika Kallio sekä johtajaylilääkäri Olli Wanne ja ta-
lousjohtaja Tero Mäkiranta 
 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
osallistuu jäsenkuntiensa kanssa Länsi-Suomen 
alueen Kaste -hankkeeseen. Kokonaishankkeen 
nimi on Yhteisvoimin kotona -hanke, jonka tavoit-
teena on ihmisten iästä ja kunnosta riippumaton 
elämä kotona ennakoivien ja oikea-aikaisten palve-
lujen avulla. Kehittämisosion tavoitteena on mo-
niammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen ja 
sen kautta kotona asumisen tukeminen 
 
Lisäksi erityisenä painopisteenä on akuuttihoidon 
kehittäminen ja suunnitelmallinen, sujuva kotiutus 
ja tiedonkulku. Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemiseksi luodaan 
toimintamalli (IMS - toimintajärjestelmään), jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysiseen, psyyk-
kiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä turvalli-
seen asuinympäristöön. Vastuuhenkilönä 
KSTHKY:n johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta.  Vastuuhenkilöi-
nä on kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Selvitetään siirtoviivemaksuasiassa menettely, jos-

Todettiin, että Keski-
Satakunnan kunnat edellyt-
tävät Satakunnan tervey-
den-huollon järjestämis-
suunnitelman valmistelun 
pikaista jatkamista ja järjes-
tämissuunnitelman valmiiksi 
saattamista. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piiri tarkastelee päivystyk-
sen palvelujen käyttöä ja 
palveluhintojen kehitystä, ja 
tarvittaessa tarkistaa palve-
lujen hintaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin, jonka laatimis-
suunnitelma esitetään tar-
kastuslautakunnan puheen-
johtajalle kommentoitavaksi.  
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin suunnitelmissa on 
kilpailuttaa ensihoitopalvelut 
nykyisten yksityisten palve-
luntuottajien tuottaman 
osuuden osalta alueellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja kuntayhtymältä 
lausunto. 
 
Todettiin painokkaasti, että 
SataDiagin ja Harjavallan, 
Kokemäen ja Nakkilan välil-
lä käynnistetään pikaisesti 
neuvottelut kuvantamisen ja 
laboratoriopalvelujen järjes-
tämisestä mahdollisesti jat-
kossa SataDiagin palvelu-
na.  
 
Kirjattiin, että Satalinnan 
sairaala laitetaan kevään 
2014 aikana myyntiin. Li-
säksi Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä valmistele-
maan perustetaan erillinen 
työryhmä.  



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

107 

KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT  
sa huomioidaan myös erikoissairaanhoitoon jonot-
tavat potilaat eikä vain erikoissairaanhoidossa jat-
kohoitoa odottavat potilaat. Sairaan-hoitopiirin osal-
ta vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja Tero Mäki-
ranta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja Juhani Tii-
tinen. 

 
Kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaa totesi, että Harja-
vallan sairaalan järjestelyt 
ovat koko Satakunnan asia. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin johtaja ehdottaa yhty-
mähallitukselle, että se 
asettaa työryhmän pohti-
maan Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimii Har-
javallan kaupungin kaupun-
ginjohtaja Jaana Karri-maa.  
 
Todettiin, että huollon johta-
ja Tapio Kallio yhdessä lo-
gistiikkakeskuksen asian-
tuntijoiden kanssa neuvotte-
lee tästä teemasta Keski-
Satakunnan kuntayhtymän 
kanssa, jonka yhteyshenki-
lönä toimii kuntayhtymän 
johtaja Juhani Tiitinen. 
Neuvotteluissa otetaan 
huomioon lisäarvopalvelut 
(hyllyyn toimitukset).   

Harjavalta 
KH 22.4.2014,  
§ 93 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma tarkistetaan 
huomioiden myös erikoissairaanhoito. Vastuuhenki-
lönä on johtava ylilääkäri Mika Kallio. Suunnitelma 
toteutetaan jäsenkuntien yhteisenä hankkeena. 
Hankkeen koordinoi Kokemäen sosiaalipalvelu-
päällikkö Juhani Johansson. 
 
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaan 
hoitopolkujen kehittäminen ja kuvaaminen. Yhtei-
nen työkokous säännöllisesti 2/krt vuodessa. Ko-
koukseen osallistuvat Keski-Satakunnan kunnat, 
kuntayhtymä ja sairaanhoitopiiri. Koollekutsujana 
psykiatrian avopalveluiden ylilääkäri Arto Rainer-
ma. 
 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksikön pe-
rustamishanke yhdessä muiden perusterveyden-
huollon kuntayhtymän jäsenkuntien sekä sairaan-
hoitopiirin kanssa. Hankkeen toteutusta koordinoi-
vat sosiaalijohtaja Alpo Komminaho Eurajoelta, 
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 
KSTHKY:stä sekä sosiaalipalvelupäällikkö Juhani 
Johansson Kokemäeltä. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa.  
Erityinen huomio kiinnitetään yksittäisten kalliiden 
potilaiden tai sairausryhmien esille saamiseen ja 
niiden yhteisesti hoitamiseen. Vastuuhenkilöt kun-
tayhtymän johtaja Juhani Tiitinen, johtava ylilääkäri 
Mika Kallio, perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki 

Todettiin, että Keski-
Satakunnan kunnat edellyt-
tävät Satakunnan tervey-
den-huollon järjestämis-
suunnitelman valmistelun 
pikaista jatkamista ja järjes-
tämissuunnitelman valmiiksi 
saattamista. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piiri tarkastelee päivystyk-
sen palvelujen käyttöä ja 
palveluhintojen kehitystä, ja 
tarvittaessa tarkistaa palve-
lujen hintaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin, jonka laatimis-
suunnitelma esitetään tar-
kastuslautakunnan puheen-
johtajalle kommentoitavaksi.  
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin suunnitelmissa on 
kilpailuttaa ensihoitopalvelut 
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sekä johtajaylilääkäri Olli Wanne ja talousjohtaja 
Tero Mäkiranta 
 
Keski-Satakunnan kunnat ja kuntayhtymä osallistuu 
Länsi-Suomen alueen Yhteisvoimin kotona -
hankkeeseen, jonka tavoitteena on ihmisten iästä 
ja kunnosta riippumaton elämä kotona ennakoivien 
ja oikea-aikaisten palvelujen avulla. Keski-
Satakunnan kehittämisosion tavoitteena on mo-
niammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen ja 
sen kautta kotona asumisen tukeminen. Lisäksi 
erityisenä painopisteenä on akuuttihoidon kehittä-
minen ja suunnitelmallinen, sujuva kotiutus ja tie-
donkulku. Terveyden edistämisen, sairauksien eh-
käisyn ja kotona asumisen tukemiseksi luodaan 
toimintamalli (IMS-toimintajärjestelmään), jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysiseen, psyyk-
kiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä turvalli-
seen asuinympäristöön. Vastuuhenkilönä 
KSTHKY:n johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta.  Vastuuhenkilöi-
nä kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen 
 
Selvitetään siirtoviivemaksuasiassa menettely, jos-
sa huomioidaan myös erikoissairaanhoitoon jonot-
tavat potilaat eikä vain erikoissairaanhoidossa jat-
kohoitoa odottavat potilaat. Sairaan-hoitopiirin osal-
ta vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja Tero Mäki-
ranta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja Juhani Tii-
tinen. 
 
Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä seurataan 
neljännesvuosittain. Tarvittaessa toiminnan muu-
toksista sovitaan yhdessä kunnan, perustervey-
denhuollon ja sairaanhoitopiirin kanssa. Vastuu-
henkilöinä talousjohtaja Tero Mäkiranta, ky johtaja 
Juhani Tiitinen ja perusturvajohtaja Hanna-Leena 
Markki 

nykyisten yksityisten palve-
luntuottajien tuottaman 
osuuden osalta alueellisesti.  
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja kuntayhtymältä 
lausunto. 
 
Todettiin painokkaasti, että 
SataDiagin ja Harjavallan, 
Kokemäen ja Nakkilan välil-
lä käynnistetään pikaisesti 
neuvottelut kuvantamisen ja 
laboratoriopalvelujen järjes-
tämisestä mahdollisesti jat-
kossa SataDiagin palvelu-
na.  
 
Kirjattiin, että Satalinnan 
sairaala laitetaan kevään 
2014 aikana myyntiin. Li-
säksi Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä valmistele-
maan perustetaan erillinen 
työryhmä.  
 
Kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaa totesi, että Harja-
vallan sairaalan järjestelyt 
ovat koko Satakunnan asia. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin johtaja ehdottaa yhty-
mähallitukselle, että se 
asettaa työryhmän pohti-
maan Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimii Har-
javallan kaupungin kaupun-
ginjohtaja Jaana Karri-maa.  
 
Todettiin, että huollon johta-
ja Tapio Kallio yhdessä lo-
gistiikkakeskuksen asian-
tuntijoiden kanssa neuvotte-
lee tästä teemasta Keski-
Satakunnan kuntayhtymän 
kanssa, jonka yhteyshenki-
lönä toimii kuntayhtymän 
johtaja Juhani Tiitinen. 
Neuvotteluissa otetaan 
huomioon lisäarvopalvelut 
(hyllyyn toimitukset).   

Honkajoki 
KH 27.5.2014 
§ 98 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Huittinen 
KH 14.4.2014, 
§ 103 

ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiuttamiskäy-
täntöjen kehittämiseksi jatketaan. Kootaan yhteen 
ja hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia 
ikäihmisten hoito- ja palveluketjujen kehittämises-

Todettiin, että sairaanhoito-
piiri kilpailuttaa ensihoito-
palvelut nykyisten yksityis-
ten palveluntuottajien tuot-
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sä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjestämisessä 
huomioidaan myös paikallinen hyvä valmius ottaa 
potilaita vastaan varhaisessa vaiheessa.  Sovittiin, 
että Huittisten kaupunki kokoaa muutaman case-
esimerkein, joiden kautta käydään asiaan liittyvä 
keskustelu sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteyshenki-
lönä toimii sairaanhoitopiirin osalta ylilääkäri Jukka 
Korpela. Kokoonkutsujana toimii Huittisten perus-
turvajohtaja Kristiina Piirala ja yhteyshenkilönä toi-
mii kotiutushoitaja Pirkko Mäkinen.  
 
Selvitetään vuoden 2014 aikana röntgentoiminnan 
ja lääkekeskuksen siirto SataDiagin toiminnaksi. 
Vastuuhenkilöinä Huittisista ovat perusturvajohtaja 
Kristiina Piirala ja hoitotyönjohtaja Tarja Horn. Vas-
tuuhenkilönä SataDiagin puolelta toimii liikelaitok-
sen johtaja Joni Palmgren.  
 
Selvitetään psykiatrisen päivätoiminnan siirtämistä 
kaupungin toiminnaksi vuoden 2015 alusta. Huittis-
ten osalta vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja 
Kristiina Piirala.  Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilönä 
toimii psykiatrian toimialueen johtaja Kirsi-Maria 
Haapasalo-Pesu.  
 
Huittisten kaupunki on mukana Kaste-hankkeissa. 
”Yhteis-voimin kotona – ikääntyneiden kotiin annet-
tavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen”- 
hankkeessa yhteyshenkilö on vanhustenhuollon 
johtaja Sari Hievanen ja ”Pois syrjästä - lasten ja 
nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmi-
en ehkäisemisen -hankkeessa yhdyshenkilö on 
sosiaalityön johtaja Sinikka Piranen. 

taman osuuden osalta alu-
eellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja Säkylän ja Köyli-
ön terveydenhuollon kun-
tayhtymältä lausunto.  
 
Todettiin, että Huittinen ja 
Säkylä esittävät, että vaati-
van hoitotason yksikön sijoi-
tuspaikka on Huittisissa. 
 
Kuntien edustajat toivat 
esille, että kuvantamisen 
laskutuksessa ja tiedonku-
lussa on ollut ongelmia. 
 
Todettiin, että sairaankulje-
tuksen, ja erityisesti vaati-
van hoitotason yksikön si-
joittumisen, osalta tarvitaan 
neuvotteluja Huittisten kau-
pungin kanssa. 

Jämijärvi  
KH 14.4.2014 
§ 95 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Kankaanpää 
KH 7.4.2014, 
§ 108 
 

Kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen siirtämi-
nen PoSan toiminnaksi vuoden 2015 alusta lähtien. 
Vastuuhenkilönä sairaanhoitopiirin puolelta toimii 
sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola. PoSan 
vastuuhenkilönä toimii aikuispalvelujohtaja Tapani 
Santavirta.  
 
Huumeasiakkaiden hoitopolun/ketjun tarkistelu ja 
koulutus perusterveyden huollon henkilöstölle.  
 
PoSa on Yhteisvoimin kotona - ikääntyneiden kotiin 
annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämi-
nen - hankkeessa mukana omalla kehittämisosiol-
laan (Ikääntyneiden palvelu-tarpeen arviointi). Yh-
teyshenkilö PoSassa sairaanhoitaja Riikka Ylitör-
mänen. Sairaanhoitopiiristä vastuuhenkilönä toimii 
hankkeen projektipäällikkö.  
 
PoSa osallistuu Pois syrjästä – lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäi-
seminen -hankkeeseen Satakunnan sairaanhoito-
piirin kehittämisosioiden kautta.  
 

Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin. Palvelu-
tasopäätöksen tavoitteet 
saavutettiin hyvin lukuun 
ottamatta 8 min tavoiteaikaa 
haja-asutusalueilla. Talous-
arvion ylitykset johtuivat 
pääosin siitä, ettei budje-
tointivaiheessa ollut käytös-
sä tarkkaa tietoa kohteessa 
hoidettavien määristä ja 
kustannuksista sekä koh-
teeseen ensin ehtineistä 
yksiköistä, joille myös mak-
settiin. Tämä asia on tämän 
ja ensi vuoden budjetoin-
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Saattohoidon hoitopolku. PoSan yhteyshenkilö yli-
hoitaja Liisa Hietaoja. 
 
PoSan happikaasu-projekti. Sairaanhoitopiirin osal-
ta vastuu-henkilönä toimii SataDiag liikelaitoksen 
johtaja. PoSan vastuu-henkilönä toimii johtava yli-
lääkäri Kaija Antola 
 
Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelut, 
PoSan tilanne. Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilönä 
toimii sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola ja 
PoSan osalta aikuispalvelujohtaja Tapani Santavir-
ta. 

nissa korjattu.  
 
Johtava ylilääkäri Kaija An-
tola totesi, että PoSa jatkaa 
kuvantamista omana toimin-
tanaan. 
 
 

Karvia 
KH 14.4.2014, § 
78 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

Kokemäki 
PTL 2.4.2014, 
§ 37 
 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma tarkistetaan 
huomioiden myös erikoissairaanhoito. Vastuuhenki-
lönä on johtava ylilääkäri Mika Kallio. Suunnitelma 
toteutetaan jäsenkuntien yhteisenä hankkeena. 
Hankkeen koordinoi Kokemäen sosiaalipalvelu-
päällikkö Juhani Johansson. 
 
Erikoissairaanhoidon hoitopolkujen kuvaaminen 
osana yhteistyöhanketta. Yhteinen työkokous 
säännöllisesti 2/krt vuodessa. Kokoukseen osallis-
tuvat Keski-Satakunnan kunnat, KSTHKY ja sai-
raanhoitopiiri. Koollekutsujana psykiatrian avopal-
veluiden ylilääkäri Arto Rainerma. 
 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksikön pe-
rustamishanke yhdessä muiden perusterveyden-
huollon kuntayhtymän jäsenkuntien sekä sairaan-
hoitopiirin kanssa. Hankkeen toteutusta koordinoi-
vat sosiaalijohtaja Alpo Komminaho Eurajoelta, 
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 
KSTHKY:stä sekä sosiaalipalvelupäällikkö Juhani 
Johansson Kokemäeltä. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa.  
Erityinen huomio kiinnitetään yksittäisten kalliiden 
potilaiden tai sairausryhmien esille saamiseen ja 
niiden yhteisesti hoitamiseen. Vastuuhenkilöt ovat 
kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen, johtava yli-
lääkäri Mika Kallio sekä johtajaylilääkäri Olli Wanne 
ja talousjohtaja Tero Mäkiranta 
 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
osallistuu jäsenkuntiensa kanssa Länsi-Suomen 
alueen Kaste -hankkeeseen. Kokonaishankkeen 
nimi on Yhteisvoimin kotona -hanke, jonka tavoit-
teena on ihmisten iästä ja kunnosta riippumaton 
elämä kotona ennakoivien ja oikea-aikaisten palve-
lujen avulla. Osakokonaishankkeen tavoitteena on 
moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen 
ja sen kautta kotona asumisen tukeminen 
 
Lisäksi erityisenä painopisteenä on akuuttihoidon 

Todettiin, että Keski-
Satakunnan kunnat edellyt-
tävät Satakunnan tervey-
den-huollon järjestämis-
suunnitelman valmistelun 
pikaista jatkamista ja järjes-
tämissuunnitelman valmiiksi 
saattamista. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piiri tarkastelee päivystyk-
sen palvelujen käyttöä ja 
palveluhintojen kehitystä, ja 
tarvittaessa tarkistaa palve-
lujen hintaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin, jonka laatimis-
suunnitelma esitetään tar-
kastuslautakunnan puheen-
johtajalle kommentoitavaksi.  
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin suunnitelmissa on 
kilpailuttaa ensihoitopalvelut 
nykyisten yksityisten palve-
luntuottajien tuottaman 
osuuden osalta alueellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja kuntayhtymältä 
lausunto. 
 
Todettiin painokkaasti, että 
SataDiagin ja Harjavallan, 
Kokemäen ja Nakkilan välil-
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kehittäminen ja suunnitelmallinen, sujuva kotiutus 
ja tiedonkulku. Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemiseksi luodaan 
toimintamalli (IMS - toimintajärjestelmään), jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysiseen, psyyk-
kiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä turvalli-
seen asuinympäristöön. Vastuuhenkilönä 
KSTHKY:n johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta.  Vastuuhenkilöi-
nä on kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Kokemäellä käynnissä Voimaa vanhuuteen -
ohjelma, jossa pyritään vaikuttamaan vanhuspalve-
luiden tarpeen hillintään. 
 
Selvitetään siirtoviivemaksuasiassa menettely, jos-
sa huomioidaan myös erikoissairaanhoitoon jonot-
tavat potilaat eikä vain erikoissairaanhoidossa jat-
kohoitoa odottavat potilaat. Sairaan-hoitopiirin osal-
ta vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja Tero Mäki-
ranta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja Juhani Tii-
tinen. 

lä käynnistetään pikaisesti 
neuvottelut kuvantamisen ja 
laboratoriopalvelujen järjes-
tämisestä mahdollisesti jat-
kossa SataDiagin palvelu-
na.  
 
Kirjattiin, että Satalinnan 
sairaala laitetaan kevään 
2014 aikana myyntiin. Li-
säksi Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä valmistele-
maan perustetaan erillinen 
työryhmä.  
 
Kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaa totesi, että Harja-
vallan sairaalan järjestelyt 
ovat koko Satakunnan asia. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin johtaja ehdottaa yhty-
mähallitukselle, että se 
asettaa työryhmän pohti-
maan Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimii Har-
javallan kaupungin kaupun-
ginjohtaja Jaana Karri-maa.  
 
Todettiin, että huollon johta-
ja Tapio Kallio yhdessä lo-
gistiikkakeskuksen asian-
tuntijoiden kanssa neuvotte-
lee tästä teemasta Keski-
Satakunnan kuntayhtymän 
kanssa, jonka yhteyshenki-
lönä toimii kuntayhtymän 
johtaja Juhani Tiitinen. 
Neuvotteluissa otetaan 
huomioon lisäarvopalvelut 
(hyllyyn toimitukset).   

Köyliö 
KH 31.3.2014, 
§ 67 

Jatketaan ALKU-hankkeessa aloitettua työtä kotiut-
tamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Kootaan yhteen ja 
hyödynnetään KASTE -hankkeen kokemuksia 
ikäihmisten hoito- ja palvelu-ketjujen kehittämises-
sä. Erityisenä painopisteenä on suunnitelmallinen 
ja sujuva kotiutus.  Jatkohoidon järjestämisessä 
huomioidaan myös paikallinen hyvä valmius ottaa 
potilaita vastaan varhaisessa vaiheessa. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt  
Yhteisvoimin kotona -hankkeeseen ja Satakunnan 
keskussairaala 2020 –hankkeeseen liittyen. Vas-
tuuhenkilönä ja kokoonkutsujana sairaanhoitopiiris-
tä toimijat Yhteisvoimin kotona –hankkeen projekti-
päällikkö sekä ylilääkäri Kirsi Ceder-Malmberg. 
Kunnan osalta yhteyshenkilönä toimii perusturva-
johtaja Ritva Vainio. 

Todettiin, että sairaanhoito-
piiri kilpailuttaa ensihoito-
palvelut nykyisten yksityis-
ten palveluntuottajien tuot-
taman osuuden osalta alu-
eellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja Säkylän ja Köyli-
ön terveydenhuollon kun-
tayhtymältä lausunto.  
 
Todettiin, että Huittinen ja 
Säkylä esittävät, että vaati-
van hoitotason yksikön sijoi-
tuspaikka on Huittisissa. 
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Kuntien edustajat toivat 
esille, että kuvantamisen 
laskutuksessa ja tiedonku-
lussa on ollut ongelmia. 

Lavia Lavia ei osallistunut neuvotteluihin. Lavia ei osallistunut neuvot-
teluihin. 

Luvia 
KH 14.4.2014, § 
88 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma tarkistetaan 
huomioiden myös erikoissairaanhoito. Vastuuhenki-
lönä on johtava ylilääkäri Mika Kallio. Suunnitelma 
toteutetaan jäsenkuntien yhteisenä hankkeena. 
Hankkeen koordinoi Kokemäen sosiaalipalvelu-
päällikkö Juhani Johansson. 
 
Erikoissairaanhoidon hoitopolkujen kuvaaminen 
osana yhteistyöhanketta. Yhteinen työkokous 
säännöllisesti 2/krt vuodessa. Kokoukseen osallis-
tuvat Keski-Satakunnan kunnat, KSTHKY ja sai-
raanhoitopiiri. Koollekutsujana psykiatrian avopal-
veluiden ylilääkäri Arto Rainerma. 
 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksikön pe-
rustamishanke yhdessä muiden perusterveyden-
huollon kuntayhtymän jäsenkuntien sekä sairaan-
hoitopiirin kanssa. Hankkeen toteutusta koordinoi-
vat sosiaalijohtaja Alpo Komminaho Eurajoelta, 
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 
KSTHKY:stä sekä sosiaalipalvelupäällikkö Juhani 
Johansson Kokemäeltä. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa.  
Erityinen huomio kiinnitetään yksittäisten kalliiden 
potilaiden tai sairausryhmien esille saamiseen ja 
niiden yhteisesti hoitamiseen. Vastuuhenkilöt ovat 
kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen, johtava yli-
lääkäri Mika Kallio sekä johtajaylilääkäri Olli Wanne 
ja talousjohtaja Tero Mäkiranta 
 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
osallistuu jäsenkuntiensa kanssa Länsi-Suomen 
alueen Kaste -hankkeeseen. Kokonaishankkeen 
nimi on Yhteisvoimin kotona -hanke, jonka tavoit-
teena on ihmisten iästä ja kunnosta riippumaton 
elämä kotona ennakoivien ja oikea-aikaisten palve-
lujen avulla. Osakokonaishankkeen tavoitteena on 
moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen 
ja sen kautta kotona asumisen tukeminen 
 
Lisäksi erityisenä painopisteenä on akuuttihoidon 
kehittäminen ja suunnitelmallinen, sujuva kotiutus 
ja tiedonkulku. Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemiseksi luodaan 
toimintamalli (IMS- toimintajärjestelmään), jossa 
kiinnitetään huomiota ikäihmisten fyysiseen, psyyk-
kiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä turvalli-
seen asuinympäristöön. Vastuuhenkilönä 
KSTHKY:n johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-

Todettiin, että Keski-
Satakunnan kunnat edellyt-
tävät Satakunnan tervey-
den-huollon järjestämis-
suunnitelman valmistelun 
pikaista jatkamista ja järjes-
tämissuunnitelman valmiiksi 
saattamista. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piiri tarkastelee päivystyk-
sen palvelujen käyttöä ja 
palveluhintojen kehitystä, ja 
tarvittaessa tarkistaa palve-
lujen hintaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin, jonka laatimis-
suunnitelma esitetään tar-
kastuslautakunnan puheen-
johtajalle kommentoitavaksi.  
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin suunnitelmissa on 
kilpailuttaa ensihoitopalvelut 
nykyisten yksityisten palve-
luntuottajien tuottaman 
osuuden osalta alueellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja kuntayhtymältä 
lausunto. 
 
Todettiin painokkaasti, että 
SataDiagin ja Harjavallan, 
Kokemäen ja Nakkilan välil-
lä käynnistetään pikaisesti 
neuvottelut kuvantamisen ja 
laboratoriopalvelujen järjes-
tämisestä mahdollisesti jat-
kossa SataDiagin palvelu-
na.  
 
Kirjattiin, että Satalinnan 
sairaala laitetaan kevään 
2014 aikana myyntiin. Li-
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taTila-hankkeen raportin pohjalta.  Vastuuhenkilöi-
nä on kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Selvitetään siirtoviivemaksuasiassa menettely, jos-
sa huomioidaan myös erikoissairaanhoitoon jonot-
tavat potilaat eikä vain erikoissairaanhoidossa jat-
kohoitoa odottavat potilaat. Sairaan-hoitopiirin osal-
ta vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja Tero Mäki-
ranta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja Juhani Tii-
tinen. 
 
Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä seurataan 
neljännesvuosittain. Tarvittaessa toiminnan muu-
toksista sovitaan yhdessä kunnan, perustervey-
denhuollon ja sairaanhoitopiirin kanssa. Vastuu-
henkilöinä talousjohtaja Tero Mäkiranta, ky johtaja 
Juhani Tiitinen ja perusturvajohtaja Anita Paavola 

säksi Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä valmistele-
maan perustetaan erillinen 
työryhmä.  
 
Kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaa totesi, että Harja-
vallan sairaalan järjestelyt 
ovat koko Satakunnan asia. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin johtaja ehdottaa yhty-
mähallitukselle, että se 
asettaa työryhmän pohti-
maan Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimii Har-
javallan kaupungin kaupun-
ginjohtaja Jaana Karri-maa.  
 
Todettiin, että huollon johta-
ja Tapio Kallio yhdessä lo-
gistiikkakeskuksen asian-
tuntijoiden kanssa neuvotte-
lee tästä teemasta Keski-
Satakunnan kuntayhtymän 
kanssa, jonka yhteyshenki-
lönä toimii kuntayhtymän 
johtaja Juhani Tiitinen. 
Neuvotteluissa otetaan 
huomioon lisäarvopalvelut 
(hyllyyn toimitukset).   

Merikarvia 
KH 30.6.2014 
§ 213 

Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
 
Merikarvian kunnanjohtaja 
Pentti Ala-Luopa esitti huo-
lensa Merikarvian alueen 
ensihoidon tavoitettavuu-
desta. 

Nakkila 
PTL 8.4.2014, 
§ 21 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma tarkistetaan 
huomioiden myös erikoissairaanhoito. Vastuuhenki-
lönä on johtava ylilääkäri Mika Kallio. Suunnitelma 
toteutetaan jäsenkuntien yhteisenä hankkeena. 
Hanketta koordinoi Kokemäen sosiaalipalvelu-
päällikkö Juhani Johansson. 
 
Erikoissairaanhoidon hoitopolkujen kuvaaminen 
osana yhteistyöhanketta. Yhteinen työkokous 
säännöllisesti 2/krt vuodessa. Kokoukseen osallis-
tuvat Keski-Satakunnan kunnat, KSTHKY ja sai-
raanhoitopiiri. Koollekutsujana psykiatrian avopal-
veluiden ylilääkäri Arto Rainerma. 
 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksikön pe-
rustamishanke yhdessä muiden perusterveyden-
huollon kuntayhtymän jäsenkuntien sekä sairaan-
hoitopiirin kanssa. Hankkeen toteutusta koordinoi-
vat sosiaalijohtaja Alpo Komminaho Eurajoelta, 
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 
KSTHKY:stä sekä sosiaalipalvelupäällikkö Juhani 

Todettiin, että Keski-
Satakunnan kunnat edellyt-
tävät Satakunnan tervey-
den-huollon järjestämis-
suunnitelman valmistelun 
pikaista jatkamista ja järjes-
tämissuunnitelman valmiiksi 
saattamista. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piiri tarkastelee päivystyk-
sen palvelujen käyttöä ja 
palveluhintojen kehitystä, ja 
tarvittaessa tarkistaa palve-
lujen hintaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
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Johansson Kokemäeltä. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyötä tiivistetään tavoitteena nykyistä kustan-
nustehokkaampi toiminta hoidon porrastuksessa.  
Erityinen huomio kiinnitetään yksittäisten kalliiden 
potilaiden tai sairausryhmien esille saamiseen ja 
niiden yhteisesti hoitamiseen. Vastuuhenkilöt ovat 
kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen, johtava yli-
lääkäri Mika Kallio sekä johtajaylilääkäri Olli Wanne 
ja talousjohtaja Tero Mäkiranta. 
 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
osallistuu jäsenkuntiensa kanssa Länsi-Suomen 
alueen Kaste -hankkeeseen. Kokonaishankkeen 
nimi on Yhteisvoimin kotona -hanke, jonka tavoit-
teena on ihmisten iästä ja kunnosta riippumaton 
elämä kotona ennakoivien ja oikea-aikaisten palve-
lujen avulla. Osakokonaishankkeen tavoitteena on 
moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen 
ja sen kautta kotona asumisen tukeminen. 
 
Lisäksi erityisenä painopisteenä on akuuttihoidon 
kehittäminen ja suunnitelmallinen, sujuva kotiutus 
ja tiedonkulku. Terveyden edistämisen, sairauksien 
ehkäisyn ja kotona asumisen tukemiseksi luodaan 
toimintamalli, jossa kiinnitetään huomiota ikäihmis-
ten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvin-
vointiin sekä turvalliseen asuinympäristöön. Vas-
tuuhenkilönä KSTHKY:n johtava hoitaja Ulla Pelto-
Piri. 
 
Selvitetään kuntoutuksen alueelliset järjestelyt Sa-
taTila-hankkeen raportin pohjalta. Vastuuhenkilöinä 
on kuntayhty-män johtaja Juhani Tiitinen. 
 
Selvitetään siirtoviivemaksuasiassa menettely, jos-
sa huomioidaan myös erikoissairaanhoitoon jonot-
tavat potilaat eikä vain erikoissairaanhoidossa jat-
kohoitoa odottavat potilaat. Sairaan-hoitopiirin osal-
ta vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja Tero Mäki-
ranta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja Juhani Tii-
tinen. 

palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin, jonka laatimis-
suunnitelma esitetään tar-
kastuslautakunnan puheen-
johtajalle kommentoitavaksi.  
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin suunnitelmissa on 
kilpailuttaa ensihoitopalvelut 
nykyisten yksityisten palve-
luntuottajien tuottaman 
osuuden osalta alueellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja kuntayhtymältä 
lausunto. 
 
Todettiin painokkaasti, että 
SataDiagin ja Harjavallan, 
Kokemäen ja Nakkilan välil-
lä käynnistetään pikaisesti 
neuvottelut kuvantamisen ja 
laboratoriopalvelujen järjes-
tämisestä mahdollisesti jat-
kossa SataDiagin palvelu-
na.  
 
Kirjattiin, että Satalinnan 
sairaala laitetaan kevään 
2014 aikana myyntiin. Li-
säksi Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä valmistele-
maan perustetaan erillinen 
työryhmä.  
 
Kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaa totesi, että Harja-
vallan sairaalan järjestelyt 
ovat koko Satakunnan asia. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piirin johtaja ehdottaa yhty-
mähallitukselle, että se 
asettaa työryhmän pohti-
maan Harjavallan sairaalan 
uusiokäyttöä. Työryhmän 
puheenjohtajana toimii Har-
javallan kaupungin kaupun-
ginjohtaja Jaana Karri-maa.  
 
Todettiin, että huollon johta-
ja Tapio Kallio yhdessä lo-
gistiikkakeskuksen asian-
tuntijoiden kanssa neuvotte-
lee tästä teemasta Keski-
Satakunnan kuntayhtymän 
kanssa, jonka yhteyshenki-
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lönä toimii kuntayhtymän 
johtaja Juhani Tiitinen. 
Neuvotteluissa otetaan 
huomioon lisäarvopalvelut 
(hyllyyn toimitukset).   

Pomarkku 
KH 9.4.2014 
§ 94 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 

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 2013 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 
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.  
 
Potilaan siirtokuljetukset 
 
SataDiagin kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Logistiikkapalvelut 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja 
totesi olevan tulevasta sote-
ratkaisusta riippumatta tär-
keää, että palvelut on oike-
alla tavalla toteutettu. Eri-
koissairaanhoito on tar-
koitus jatkossa keskittää 
keskussairaalan alueelle 
kuntoutusta ja psykiatrian 
toimialaa myöten. Seuraava 
investointihanke lasten- ja 
naistentalon jälkeen on päi-
vystyksen laajentaminen. 
 
Merikarvian kunnanjohtaja 
Pentti Ala-Luopa esitti huo-
lensa Merikarvian alueen 
ensihoidon tavoitettavuu-
desta. 
 
Todettiin, että sairaanhoito-
piiri kilpailuttaa ensihoito-
palvelut nykyisten yksityis-
ten palveluntuottajien tuot-
taman osuuden osalta alu-
eellisesti lain julkisista han-
kinnoista määräysten ja 
yhtymähallituksen antamien 
ohjeiden mukaisesti. Palve-
lutasomuutoksista pyyde-
tään kunnilta lausunto. 
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KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT  
Kirurgian osuus 
 
Siirtoviivemaksut 
 
Talous ja palvelujen käyttö, erityisesti psykiatria 
 
Erityisvelvoitteet 
 
Potilasvahinkovakuutusmaksut 
 
Muiden sairaanhoitopiirien laskutuksen, joka kulkee 
sairaanhoitopiirin kautta, raportointi 
 
Yleislääketieteen erikoissairaanhoidon lääkärin 
päivystys 
 
Sairaanhoitopiiristä annetaan näistä selvitys. Vas-
tuuhenkilönä toimii erityisesti talousjohtaja Tero 
Mäkiranta. 

Rauma 
STLTK 
1.4.2014,  
§ 81 

Selvitetään autististen kehitysvammaisten asu-
misyksikön toteuttamista Raumalle joko sairaanhoi-
topiirin toimintana tai Rauman kaupungin omana 
toimintana. Rauman kaupungin yhteyshenkilönä on 
sosiaalipalvelujen johtaja Leena Kivimäki ja sai-
raanhoitopiirin yhteyshenkilönä sosiaalipalvelujen 
johtaja Merja Paavola.  
 
Ensihoito: Vaativan hoitotason ambulanssin toimin-
ta aloittaa v. 2015 Raumalla. Rauma haluaa osallis-
tua toiminnan suunnitteluun. Vastuuhenkilö avoter-
veydenhuollon johtava ylilääkäri Mari Siitari – Matti-
la. Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö ja kokoonkutsu-
ja on ylilääkäri Vesa Lund.  
 
Rauma kehittää omia perustason päihde- ja mie-
lenterveyspalveluja yhteistyössä sairaanhoitopiirin 
psykiatrian kanssa. Rauman vastuuhenkilö ja ko-
koonkutsuja on sosiaalipalvelujen johtaja Leena 
Kivimäki. Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilönä toimii 
psykiatrian toimialueen johtaja Kirsi-Maria Haapa-
salo-Pesu. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja 
Antti Parpo totesi, että toi-
mintamallien kehittämisestä 
on seurattava myös kustan-
nussäästöä. Erikoissairaan-
hoidon kustannukset ovat 
kasvaneet nopeammin kuin 
perusterveydenhuollon. 
Isoissa kehittämishankkeis-
sa on käytävä eri toimijoi-
den välillä vuoropuhelua. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto kertoi, että Sata-
kunnan keskussairaala 
2020 -suunnitelmassa saa-
tetaan esittää, että reuma-
sairauksien hoito siirretään 
Satakunnan keskussairaa-
laan. Todettiin, että tämä 
sovitaan yhdessä hyvässä 
hengessä. 
 
Rauman sosiaali- ja terve-
ysjohtaja Antti Parpo ehdotti 
kuntien yhteisten vetoomus-
ten tekemistä mm. AVI:lle, 
etteivät ensihoidon kustan-
nuksia kasvattavat uhkaku-
vat toteutuisi.  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ehdotti, että 
Rauman sosiaali- ja terve-
ysjohtaja Antti Parpo ja yli-
lääkäri Vesa Lund neuvotte-
levat Porin perusturvan pe-
rusturvajohtaja Terttu 
Nordmanin kanssa kiireet-
tömien kuljetusten järjestä-
misestä. Todettiin, että ko. 
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KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT  
palvelut tulisi kilpailuttaa 
maakunnallisesti.  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto ilmoitti, että sai-
raanhoitopiiri teettää sisäi-
sellä tarkastajalla ensihoito-
palvelujen vuoden 2013 
palvelutasopäätöstä koske-
van toiminnallisen ja talou-
dellisen kustannushyöty-
analyysin.   
 
Todettiin yhteenvetona, että 
ensihoitopalvelut ovat toi-
mineet maakunnassa, mut-
ta kustannusten kasvuun ja 
toiminnan laatuun on kiinni-
tettävä jatkossa huomiota. 
 
Vs. johtava ylilääkäri Eeva 
Nordqvist toi esille, että 
Raumalla ultraäänitutki-
muksissa on pitkä jonotus-
aika. Liikelaitoksen johtaja 
Joni Palmgren lupasi selvit-
tää asiaa. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ahti Pisto pyysi pöytäkirjaan 
kirjattavaksi, että sairaan-
hoitopiiri esittää uuden kes-
kusapteekin rakentamista 
keskussairaalan alueelle 
vuoden 2016 aikana. 
 
RAS:n kiinteistön kehittämi-
nen ja omistusjärjestelyt:  
Todettiin, että Rauman 
kaupungin virkamiesjohto 
ottaa tähän asiaan myö-
hemmin käytävissä neuvot-
teluissa kantaa. 
 
Käytiin keskustelu Rauman 
aluesairaalassa muiden 
kuin raumalaisten erikois-
sairaanhoitoa saaneiden 
potilaiden laskutuksesta. 
Todettiin, että Rauma voi 
kierrättää sairaanhoitopiirin 
jäsenkuntien potilaiden 
osalta laskun sairaanhoito-
piirin kautta, jolloin ko. poti-
laiden laskutus huomioi-
daan kalliin hoidon tasaus-
maksujärjestelmässä. 

Siikainen 
KH 31.3.2014,  
§ 61 

Kts. Kankaanpää/ PoSa Kts. Kankaanpää/ PoSa 



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

118 

KUNTA TAHTO-OSA PÖYTÄKIRJAMERKINNÄT  
Säkylä 
KH 14.4.2014,  
§ 73 

Säkylän kunta on mukana Satakunnan sairaanhoi-
topiirin hallinnoimassa ”Pois syrjästä” -KASTE-
hankkeessa omalla kehittämisosiollaan vuosina 
2014–2016. Koko hankkeen päämääränä on eh-
käistä lasten ja nuorten syrjäytymiskehitystä perus-
palveluja kehittämällä. Lähtökohtana ovat ennalta-
ehkäisevät toimenpiteet ja keskittyminen varhaisiin 
interventioihin. Säkylän kehittämisosiossa huomio 
kiinnitetään kouluihin ja pääasiassa ala-asteisiin, 
jonne kehitetään perheitä tukevaa toiminta-mallia. 
Vastuuhenkilönä Säkylän kunnan osalta toimii hal-
lintosuunnittelija Kari Kankaanranta ja sairaanhoi-
topiirin puolelta hankkeen projektipäällikkö. 
 
Säkylän kunta palkkaa vuonna 2014 psykiatrisen 
sairaanhoitajan, jonka tarkoituksena on tarjota ma-
talan kynnyksen palveluita perustasolla. Lisäksi 
kunnan oma psykiatrinen sairaan-hoitaja aloittaa 
mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan säkylä-
läisille kuntoutujille. Kunnan oman psykiatrisen toi-
minnan tavoitteena on vahvistaa perustasoa ja vai-
kuttaa näin ollen alentavasti erikoissairaanhoidon 
tarpeeseen.  
 
Selvitetään sosiaalipalveluiden asiantuntijapalve-
luiden yhteistoiminnan muotoja. 

Todettiin, että sairaanhoito-
piiri kilpailuttaa ensihoito-
palvelut nykyisten yksityis-
ten palveluntuottajien tuot-
taman osuuden osalta alu-
eellisesti.  
 
Todettiin, että palvelu-
tasomuutoksista pyydetään 
kunnilta ja Säkylän ja Köyli-
ön terveydenhuollon kun-
tayhtymältä lausunto.  
 
Todettiin, että Huittinen ja 
Säkylä esittävät, että vaati-
van hoitotason yksikön sijoi-
tuspaikka on Huittisissa. 
 
Kuntien edustajat toivat 
esille, että kuvantamisen 
laskutuksessa ja tiedonku-
lussa on ollut ongelmia. 

Ulvila 
KH 7.4.2014, 
§ 97 

Kts. Pori/ Porin yta-alue Kts. Pori/ Porin yta-alue 
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LIITE NRO 4 
 
JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 – 2016 TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA JA INVESTOINTIOHJEL-
MALUONNOKSESTA VUOTEEN 2020 
 
JÄSENKUNTA  
EURA 
22.9.2014 § 156 

Perusturvajohtajan lausunto: 
Euran kunnan perusturvalautakunnan linjausten mukaisesti erikoissairaan-
hoidon käytön tarvetta pyritään hillitsemään perustasolla tehtävillä toiminta-
uudistuksilla ja uusilla palveluilla. Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon tarpeeseen ja vanhusväestön erikoissairaanhoidon 
tarpeeseen voidaan vaikuttaa vähentävästi käyttöönottamalla viipymättä 
vaikuttavia palvelumalleja peruskunnassa. Osaamisen ja oman kapasiteetin 
lisäämisellä on Eurassa pystytty myö sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden 
vastuualueen palvelutarvetta vähentämään. Euran kunnan perusturvan lä-
hipalveluja on koottu neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat 
Ikäkeskus, Perhekeskus, Terveyskeskus ja Toimintakeskus. Kuntalaisille 
helposti hahmottuva peruspalvelujen kokonaisuus auttaa oikea-aikaista 
palvelujen piiriin hakeutumista, mahdollistaa osaamisen yhdistämistä ja 
helpottaa myös yhteistyökumppanien kuten erikoissairaanhoidon toteutta-
maa jatkohoidon suunnittelua. 
 
Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon määrärahavarausta tehtäessä Eurassa 
lähdetään siitä, että kuluvan vuoden heinäkuun lopun tilanteen pohjalta on 
arvioitavissa, että sm. Perhekeskuksen palvelujen laajentaminen ja palvelu-
kulttuurin muutos sekä Toimintakeskuksen ja Terveyskeskuksen tekemä työ 
mielenterveyskuntoutujien lähipalveluiden tarjoamiseksi ovat yhdessä vä-
hentäneet psykiatrian avohoidon käyntejä 1350 kappaletta viime vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna. Toimenpiteet myös vuodeosaston käytön 
hillitsemiksi on aloitettu yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
kanssa. Euran kunta pitää erittäin tärkeänä, että hinnoittelu myös psykiatri-
an alueella on oikealla pohjalla, jotta peruskunnassa tehdyt panostuksen 
näkyvät erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä alentavasti suoritteiden 
laskun kanssa oikeassa suhteessa. Muuten hoidon porrastukseen perustu-
vaa yhteistyötä on vaikea laajentaa ja viedä loppuun. Hoidon porrastuksen 
ja potilaan näkökulmasta välttämättömän yhteistyön lisäämiseksi Euran 
perusturva on ottamassa käyttöön Perhekeskuksen toiminnanohjausjärjes-
telmää, jonka vaikutus ylltää sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikalle 
saakka. Yhteiseen järjestelmään tullaan jatkossa kuvaamaan käytettävissä 
olevat interventiot ja seuraamaan hoitosuunnitelmien toteutumista ja hoidon 
vaikuttavuutta. Euran perusturvan edustajat ovat informoineet sairaanhoito-
piirin edustajia viimeaikaisissa kumppanuusneuvotteluissa nimenomaan 
siitä, että Eura näkee psykiatrian ja mielenterveystyön alueella olevan yh-
teistyöllä saavutettavissa kustannusten hallintaan liittyvää potentiaalia hoi-
don laadusta tinkimättä. 
 
Sosiaalipalvelujen alueella Euraan valmistuu vuoden 2015 syksyllä uusi 
asuntola, joka tulee vähentämään sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tu-
losalueen suoritteita 360 kappaletta vuoden 2015 aikana ja vuonna 2016 
vähenemä tulee olemaan 1095 kappaletta. Huomioitavaa on, että jo kuluva-
na vuonna heinäkuun lopun tilanteessa Euran käyttö on vähentynyt edelli-
sen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1850 suoritteella. 
 
Eura on keksittänyt ilta- ja viikonloppupäivystyksen yhteispäivystykseen 
1.9.2014 lukien. Samanaikaisesti Eurassa on otettu käyttöön osalle kotihoi-
don asiakkaista geriatrian etäpäivystys ja vastuulääkärimalli. Ensimmäisten 
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kuukausien aikana tulokset ovat erinomaiset. 94 % asiakkaista on voitu hoi-
taa kotona kotihoidon ja etälääkärin yhteistyönä ja päivystykseen on joudut-
tu ohjaamaan vain 6 % tapauksista. Kesällä käynnistynyt kotisairaala ja 
viime lokakuussa käynnistetty yöpartiotoiminta ovat niin ikään lisänneet ko-
tona hoitamisen mahdollisuuksia. Ensimmäiset suorat kotiutukset sairaan-
hoitopiiristä kotisairaalan asiakkaiksi on nyt toteutettu ja Eura jatkaa palvelu-
rakenteensa uudistamisesta tiedottamista, jotta sairaanhoitopiirissä pystyt-
täisiin kotiutusten ja hoitosuunnitelmien yhteydessä huomioimaan uudet 
palvelumallit ja hyödyntämään niiden kustannustehokkuus ja potilaan saa-
ma hyöty. Eurassa tullaan analysoimaan ikäryhmittäin sairaanhoitopiiriltä 
saatavien tilastojen valossa sitä, miten virka-aikaista terveyskeskuksen ja 
kotihoidon toimintaa tulisi kehittää edelleen, jotta yhteispäivystyksen käyttö 
pysyisi maltillisena ja perustuisi aina todelliseen päivystyksellisen hoidon 
tarpeeseen. 
 
On myös hyvin toivottavaa, että kehittämisehdotuksia saataisiin myös sai-
raanhoitopiirin eri erikoisaloilta, joilla on paras näkemys siitä, mitä kunnissa 
voitaisiin prosesseja kehittämällä saavuttaa kustannustason hillitsemiseksi. 
 
Terveyskeskussairaalan toimintaa on kehitetty sairaalan profiilin ollessa nyt 
akuuttihoitoa – ja kuntoutusta antava sairaala. Erikoissairaanhoidon jälkei-
seen jatkohoitoon panostaminen on kehittämisen keskiössä. Laajan remon-
tin kanssa samanaikaisesti on haettu sairaalan optimaalista kokoa ja työs-
tetty uusia palveluja kuten edellä mainittu kotisairaala. Tämän remonttija 
kehittämisvaiheen aikana on syntynyt jonkin verran siirtoviivepäiviä (12 000 
euroa), mutta tilanne korjaantuu tältä osin kuluvan vuoden loppuun men-
nessä. 
 
Euran kunta ei pysty varautumaan vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon eu-
romääräiseen kasvuun, koska perusturvalautakunnan talousarvion loppu-
summa tehdään kuluvan vuoden talousarvion tasoon kuntatalouden tilan-
teesta johtuen. Sikäli kun erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä tapah-
tuisi jollakin tai joillakin erikoisaloilla, tulee Euran pystyä vähentämään omil-
la toimenpiteillään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa jonkin toisen eri-
koisalan käyttöä vastaavasti. Säästöpotentiaalia on vielä runsaasti olemas-
sa edellä mainitulla psykiatrian tulosalueella, sosiaalipalvelujen tulosalueella 
ja mahdollisesti myös päivystyksessä. 
 
Lisäksi todettakoon, että Euran terveyskeskuksen remontin toinen vaihe 
saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana, jolloin avoterveydenhuolto 
saa uudet toimitilat. Palvelumallia uudistetaan vastuuhoitajamallilla toimi-
vaksi. Terveydenhuoltolain mukaisten hoitosuunnitelmien varaan rakentu-
vaan kansansairauksien hoitoon voidaan keskittyä paremmin ja saada hoi-
tajien erityisosaaminen diabeteksen, sydänsairauksien, astman, mielenter-
veyden jne. hoidon alueella aikaisempaa tehokkaammin käyttöön. Lääkä-
reiden työpanos pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisesti. Tämän johdosta odotetaan pitkäaikaissairauksista johtuvien komp-
likaatioiden vähenevän ja sitä kautta Eurassa väestön nopeasta ikääntymis-
kehityksestä huolimatta voidaan erikoissairaanhoidon tarpeen kasvun näh-
dä olevan hallittavissa. 
 
Kunnanjohtaja: 
Kunnanhallitus päättää edellä olevan perusturvajohtajan lausunnon lisäksi 
 
antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2015-2017 toiminta- ja talous-
suunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta seuraa-
van lausunnon: 
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Euran kunta on ostanut osan erikoissairaanhoidon palveluistaan Rauman 
kaupungilta 1.1.2012 alkaen. Tämä vaikuttaa ostopalvelukustannusten koh-
dentumiseen eri toimijoille, 
 
toteaa lisäksi, että sairaanhoitopiirin palvelujen kuntalaskutuksen kasvu 
vuodelle 2015 voisi olla uusimpien käytettävissä olevien kuntatalouden kehi-
tysarvioiden mukaan ± 0 % vuoden 2014 hyväksytystä talousarviosta. 
 
Vuoteen 2020 asti ulottuvaa investointiohjelmaa tulee tarkastella kriittisesti 
vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä, eikä tule ryhtyä uusiin mitta-
viin investointeihin ennen sote-ratkaisun valmistamista. 

 
EURAJOKI 
SOS LTK 9.9.2014 
§ 134 
16.9.2014 § 231 

Eurajoen sosiaalilautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle, ettei sillä ole eri-
tyistä lausuttavaa Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2015 – 2017 toi-
minta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta. 
 
Kunnanhallitus päättää, että Eurajoen kunnalla ei ole huomauttamista Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitel-
masta ja vuoden 2015 talousarviosta. 

 
HARJAVALTA  
22.9.2014 § 182 

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopii-
rin vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vuoden 2015 
talousarviosta ja investointiohjelmasta vuoteen 2020 seuraavaa: 
 
Lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirille sen vuoden 2015 talousar-
vioehdotuksesta Harjavallan kaupunginhallitus toteaa, että sairaanhoitopiirin 
tulee mitoittaa oma menokehitys kuntien supistuviin voimavaroihin. Verotu-
lojen hiipuminen ja valtionosuusleikkaukset yhdessä valtionosuusuudistuk-
sen kanssa pienentävät Satakunnan kuntien tuloja merkittävästi sekä vuon-
na 2015 että sen jälkeenkin. 
 
Tässä taloudellisessa tilanteessa ja sekä huomioiden sote-uudistus vuoden 
2017 alusta, sairaanhoitopiirin ei tule jatkaa uusien investointien suunnitte-
lua ja valmistelua. 
 
Sairaanhoitopiiri esittää talousarviossaan selvitystehtävänä, että Koy Harja-
vallan Vuokratalon shp:n osuutta tarjotaan ostettavaksi Harjavallan kaupun-
gille. Asiasta voidaan aloittaa neuvottelut. 

 
HONKAJOKI 
KH 26.8.2014 137 § 
 
PERL 23.9.2014  
§ 65 

Sairaanhoitopiirin tulee jatkaa toimintojensa kehittämistä palvelujen tuotan-
nossa toteuttaen toiminnallisia muutoksia ja pyrkien taloudelliseen tehok-
kuuteen. Sairaanhoitopiirin toimintojen tehostamisessa tulee erityisesti 
huomioida palveluiden yhteensovittaminen erityissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon välillä. 
 
Sairaanhoitopiirin tulee ottaa huomioon kuntien vaikea taloudellinen tilanne. 
Valtionosuuksien leikkaus vuonna 2015 on 52 €/asukas ja verotulojen kasvu 
tulee olemaan alhainen yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen joh-
dosta. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin esittämä talousarvion kehys +1,3 % 
on liian korkea, koska menojen kasvu on kunnissa katettava säästöinä 
muista peruspalveluista. Kunnallistaloudellinen tilanne huomioiden kunnan-
hallitus esittää talousarvion raamiksi 0 % kasvua vuodelle 2015. 
 
Myös investointien osalta on syytä pidättäytyä uusista hankkeiden toteutta-
misesta. Investointihankkeiden suunnittelussa tulee huomioida 
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tuleva sote-ratkaisu Satakunnassa, jonka valmistelutyö alkaa, kun eduskun-
ta on hyväksynyt sotea koskevat lainsäädäntöehdotukset. 
 
Kunnanhallitus esittää, että Honkajoen maksuosuus sairaanhoitopiirille 
olisi vuoden 2015 talousarviossa 2.210.000 €. 
 
 
(PERL 23.9.2014 § 65 Yhteinen lausunto: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) 
 
PoSa-kuntien yhteinen perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi  
 
- sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön 
 
- esityksen vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 
2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
 
- PoSan, Posan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 12.8.2014 käydyn 
kuntaneuvottelun muistion. 

 
HUITTINEN 
KH 22.9.2014 § 216 

Huittisten kaupunki on käyttänyt myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palve-
luja. Vuoden 2015 tilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on 1,3 M€. Vuoden 
2014 alusta potilaiden valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoidon 
palveluja. Erityisesti Vammalan sairaala sijaitsee lähellä ja huittislaiset ha-
luavat käyttää myös VAS:n palveluja. Kalliin hoidon tasauksen vuoksi olisi 
tärkeää, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskutus hoidetaan Satakunnan 
sairaanhoitopiirin kautta vuoden 2015 alusta. 
 
Jäsenkuntien palvelumaksujen muutos 1,3 % on maltillinen, mutta uusien 
investointien suunnittelusta tulee pidättyä siihen asti, kun sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistusta koskevat linjaukset ovat varmistuneet. 

 
JÄMIJÄRVI 
PERL 23.9.2014  
§ 65 

(PERL 23.9.2014 § 65 Yhteinen lausunto: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) 
 
PoSa-kuntien yhteinen perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi  
 
- sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön 
 
- esityksen vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 
2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
 
- PoSan, Posan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 12.8.2014 käydyn 
kuntaneuvottelun muistion. 

 
KANKAANPÄÄ 
PERL 23.9.2014 
§ 65 

(PERL 23.9.2014 § 65 Yhteinen lausunto: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) 
 
PoSa-kuntien yhteinen perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi  
 
- sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön 
 
- esityksen vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 
2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
 
- PoSan, Posan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 12.8.2014 käydyn 
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kuntaneuvottelun muistion. 
 
KARVIA 
KH 8.9.2014 § 160 
 
PERL 23.9.2014 
§ 65 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan pitävänsä tärkeänä sairaanhoito-
piirin toiminnan ja kustannusten sopeuttamista kuntatalouteen ja esitettyä 
talousarvioehdotusta hyvänä. 
 
(PERL 23.9.2014 § 65 Yhteinen lausunto: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) 
 
PoSa-kuntien yhteinen perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi  
 
- sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön 
 
- esityksen vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 
2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
 
- PoSan, Posan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 12.8.2014 käydyn 
kuntaneuvottelun muistion. 

 
KOKEMÄKI 
KH 22.9.2014 § 196 

Kaupunginhallitus päättää antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähalli-
tukselle seuraavan lausunnon koskien luonnosta sairaanhoitopiirin toiminta- 
ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017, vuoden 2015 talousarvioksi 
sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2020: 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2015 talousarvioesityksessä päivys-
tyksen, sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden toimintakulut on budjetoitu 
278,5 miljoonan euron suuruisiksi, josta tarkistuksen jälkeen vähenee 1 
miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kuntaosuusnousu 
0,9 % ja sosiaalipalveluiden jäsenkuntien kuntaosuusnousu 2,9 % kuluvan 
vuoden talousarviosta ovat kohtuulliset, mutta kuntien taloustilanteeseen ja 
valtionosuusmuutoksiin nähden liian suuret. Jäsenkunnat, Kokemäki mu-
kaan lukien, joutuvat laatimaan omat talousarvionsa käytännössä saman-
suuruiseksi kuin vuoden 2014 talousarvio. Erikoissairaanhoidon kunta-
osuuksien 0,9 % nousu on kuitenkin nykytilanteessa liikaa, koska Kokemä-
en, kuten muidenkin satakuntalaiskuntien, valtionosuudet konkreettisesti 
pienenevät. Kokemäen kaupunki esittää, että sairaanhoito-piirin hallitus 
tutkii kaikki vaihtoehdot, jotka mahdollistavat sen, että jäsenkuntien kunta-
osuuksien nousu olisi 0 %. 
 
Sairaanhoitopiirin nykyisten tilojen käytöstä ja toimintojen suunnittelusta 
tulee tarkkaan harkita kaikki investoinnit (mm. psykiatria 21 miljoonan euron 
hanke Satakunnan keskussairaalan yhteyteen). Toiminnan siirtäminen lisää 
paitsi toiminnan tilojen investointikustannuksia, myös parkkipaikkojen li-
sääntyvää tarvetta ja investointia parkkitilojen rakentamiseen. Sairaanhoito-
piirin lainamäärä tulee investointi-suunnitelman mukaan kasvamaan huo-
mattavasti nykyisestä ja tulee sitä kautta lisäämään jäsenkuntien konserni-
lainojen määrää. Kokemäen kaupunki esittää, että sairaanhoito-piiri ottaisi 
uudelleen tarkasteluun psykiatrian tilojen uudisrakentamisen tai sen aika-
taulun mahdollisen myöhentämisen.   
 
Kokemäen kaupunki kiittää sairaanhoitopiiriä ja erityisesti psykiatrisen hoi-
don toimialuetta hyvän yhteistyön kehittämisessä sekä asiakasohjauksen 
että kuntaneuvottelujen osalta. Sairaanhoitopiiri on kuunnellut ja huomioinut 
kuntien toiveita mm. kustannuskehityksen osalta. 

 
KÖYLIÖ Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että huomioiden kuntien taloudellisen 
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KH 15.9.2014 § 137 kantokyvyn tulisi menojen kasvuprosentti pitää nollatasolla. 
 
LAVIA 
 

 

 
LUVIA 
KH 22.9.2014 § 197 

Lausuntonaan vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta Satakunnan sairaan-
hoitopiirille Luvian kunta toteaa, että erikoissairaanhoidon kustannusten 
nousu on huomattavaa ja se osaltaan merkitsee jatkuvaa alijäämäisen kun-
tatalouden kehityssuuntaa.  
 
Luvian kunta painottaa, että Satakunnan sairaanhoitopiirin tulisi vielä entis-
täkin enemmän rajata kustannuskehitystään kuntien tilanne huomioiden. 
Luvian kunnan 5,1 % kasvu on taloudelliseen tilanteeseen nähden kohtuu-
ton. Voimakkaasti joka vuosi nousevat kustannukset eivät kuntatalouden 
kestävyyden näkökulmasta ole mahdollisia.  
 
Sairaanhoitopiirin talousarviossa arvioidut erikoissairaanhoidon palveluiden 
ostot arvioidaan olevan vuonna 2015 Luvian kunnan osalta yhteensä 3 639 
000 €. Kuluvana vuonna tähän mennessä toteutuneen sairaanhoitopiirin 
laskutuksen mukaan Luvian kunnan menot vuonna 2014 tulevat olemaan 
todennäköisesti noin 3.700.000 euroa ilman sairaanhoitopiirissä jo päätetty-
jä palautuksia. Mikäli palvelujen tarve Luvian kunnan osalta vuonna 2015 on 
samalla tasolla kuin 1-8/ 2014, tulevat erikoissairaanhoidon menot olemaan 
huomattavasti korkeammat kuin sairaanhoitopiirin ilmoittama arvio vuonna 
2015. 
  
Palkkojen osalta sairaanhoitopiirin talousarvioon on lisätty 1.4.2014 todellis-
ten palkkojen päälle 1,3 % kasvuvaraus. Palkka-kustannusten osalta 1,3 % 
varaus voidaan pienentää kuntien 0,4 nousun tasolle. 
  
Sairaanhoitopiirin esittämä lakisääteisen alueellisen terveydenhuollon jär-
jestämissuunnitelman laatimisaloite on kannatettava..  
Luvian kunta toivoo asiakasprosesseihin pureutumista ja yhteis-työn lisää-
mistä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien sosiaalitoimen 
kanssa. Erikoissairaanhoidon tulisi huomioida nykyistä enemmän myös pe-
rustasolla tehtävä työ. 
  
Luvian kunta kiinnittää edelleen huomiota kumppanuusneuvottelu- menette-
lyn ja raportoinnin kehittämiseen siten, että kustannusten nousuun pystyt-
täisiin joustavammin ja nopeammin paneutumaan sekä erikoissairaanhoi-
dossa että perustason palveluissa. 

 
MERIKARVIA 
KH 22.9.2014 § 277 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja edellyttää Satakunnan sai-
raanhoitopiiriltä maltillista taloudenpitoa ja edelleen hyvää kuntaraportointia. 

 
NAKKILA 
PTLTK 23.9.2014  
§ 49 
 
KH 6.10.2014 § 227 

Lausuntonaan vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta Satakunnan sairaan-
hoitopiirille Nakkilan kunta toteaa, että erikoissairaanhoidon kustannusten 
nousu on huomattavaa ja se osaltaan merkitsee jatkuvaa alijäämäisen kun-
tatalouden kehityssuuntaa. Nakkilan kunta painottaa, että Satakunnan sai-
raanhoitopiirin tulisi vielä entistäkin enemmän rajata kustannuskehitystään 
kuntien tilanne huomioiden. Nakkilan 8,4 % kasvu on taloudelliseen tilan-
teeseen nähden kohtuuton. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin tulisi pyrkiä 
kattamaan kustannuksia oman palvelukokonaisuuden sisällä tuottavuutta 
lisäämällä sekä toimintoja sopeuttamalla. Taloutta on voitava tasapainottaa 
esim. pohtimalla niitä palvelun osa-alueita, joista on mahdollista karsia. 
Voimakkaasti joka vuosi nousevat kustannukset eivät kuntatalouden kestä-



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio 2015 

 

125 

vyyden näkökulmasta ole mahdollisia.  
 
Nakkilan kunnan näkemyksen mukaan hoito- ja palveluketjujen kustannus-
tehokkuuteen tulisi edelleen kiinnittää erityistä huomiota erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon ja kunnan palvelujen kesken. Investoinnit voi-
daan nähdä kannattavina, mikäli niillä tähdätään toiminnallisen tehokkuuden 
ja sitä kautta tuottavuuden lisääntymiseen.  
 
Palkkakustannusten osalta 1,3 % varaus voidaan pienentää kuntien 0,4-
0,5% nousun tasolle. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2015 selvittelyaloitteiden tarkoituk-
senmukaisuus on SOTE-lainsäädännön ja sen aiheuttamiin muutoksiin va-
rautumisen vuoksi harkittava tarkoin, samoin terveyden-huollon järjestämis-
suunnitelman työstäminen tässä ajankohdassa. Olennaista on löytää lähi-
vuosina Satakunnan kannalta paras mahdollinen SOTE-ratkaisu. 

 
POMARKKU 
KH 22.9.2014 § 197 
 
PERL 23.9.2014 
§ 65 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin 
vuoden 2015 talousarvio tulee laatia niin, että kuntalaskutuksen kasvupro-
sentti on 0 % sairaanhoitopiirin vuoden 2014 hyväksytystä talousarviosta. 
 
Sairaanhoitopiirin palveluhinnaston tulee vastata hyväksyttyä talousarvioita, 
eikä palveluhinnaston kautta saa periä kunnilta talousarviota suurempia 
kuntalaskutusosuuksia. 
 
Uusien investointien suunnittelua ei pidä jatkaa ainakaan ennen kuin sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevat linjaukset ovat varmistuneet. 
 
 
(PERL 23.9.2014 § 65 Yhteinen lausunto: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) 
 
PoSa-kuntien yhteinen perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi  
 
- sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön 
 
- esityksen vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 
2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
 
- PoSan, Posan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 12.8.2014 käydyn 
kuntaneuvottelun muistion. 

 
PORI 
PTLTK 24.9.2014 
§ 216 
 
KH 6.10.2014 § 505 

Talous 
Kuntatalous ja kuntien yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen seu-
raavien vuosien aikana edellyttää kriittistä talouden tarkastelua ja sairaan-
hoitopiirin sitoutumista tiukkaan talouskuriin. Talousarvion ja hinnaston tulee 
seurata toisiaan, jotta kunnille syntyy realistinen kuva tulevista kustannuk-
sista. Hinnaston pitävyyteen ja realistisuuteen ulee kiinnittää erityistä huo-
miota, jotta kuntalaskutus toimii parhaalla mahdollisella tavalla, eikä aiheuta 
suuria palautuksia tai lisälaskutuksia. 
 
Talousarvio ehdotus sisältää kohdan ”ydintoimintaan tarpeettomien omai-
suuserien myynti / luovuttaminen tai omaisuuden arvon kehittäminen”. 
Omaisuuksien järjestelyitä on tuotu esille useita ja Porin kaupungin näkö-
kulmasta näistä pitää neuvotella tapauskohtaisesti kuntien kanssa. 
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Erityisvelvoitteiden kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Vuonna 
2012 erityisvelvoitteiden suuruus oli 11,58 €/asukas, vuonna 2013 38,67 
€/asukas, vuonna 2014 50,02 €/asukas ja talousarvion mukainen ehdotus 
vuodelle 2015 olisi 53,69 €/asukas. Porin osalta kasvua vuosina 2012 - 
2015 on tullut 3,5 milj. euroa. Erityisvelvoitteiden sisältö pitäisi selkeämmin 
avata ja tuoda esille mistä kustannusten nousut johtuvat. Selkeyden kannal-
ta parasta olisi, että erityisvelvoitteiden sisältö purettaisiin ja kohdistettaisiin 
palvelualueille. Tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden hin-
toihin ja jakaantuisivat kunnille käytön mukaan. Nykyisellä käytännöllä kus-
tannukset jakaantuvat kapitaation perusteella, jolloin Poriin kohdistuu käyt-
töä suuremmat kustannukset. 
 
Henkilöstö 
Kuntien tiukasta taloustilanteesta johtuen kunnat käyvät läpi omaa toimin-
taansa ja toimintatapoja sekä miettivät kokonaistaloudellisesti parhaita toi-
mintatapoja. Esimerkkeinä näistä voivat olla päivystyksen asiakasmääriin 
vaikuttaminen mobiililääkärillä tai panostamalla kevyempiin palveluihin esi-
merkiksi päivätoimintaan. Kuntien panostaessa omaan toimintaan ja suorit-
teiden vähentyessä tulee sairaanhoitopiirin huomioida tämä toiminnan 
suunnittelussa ja erityisesti henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstön lisäyksiä 
pitää tarkastella kriittisesti ja pyrkiä kattamaan henkilöstön lisäys tarpeet 
ensisijaisesti siirtämällä henkilöstöä palveluista, joiden tarve vähentynyt. 
Henkilöstön tilanteen tarkastelussa pitää lähteä palvelujen todellisesta tar-
peesta, eikä varautua mahdollisiin tarpeisiin tulevaisuudessa ja lisäksi sai-
raanhoitopiirin pitää pystyä sopeuttamaan omaa toimintaansa palvelujen 
kulloistakin kysyntää vastaavaksi. 
 
Talousarvioon sisältyvä 1,3 % kasvuvaraus palkkoihin on korkea, koska 
sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun 
kymmenen vuoden aikana noin 1 000 sairaansijasta noin 500 sairaansijaan. 
Sairaansijojen määrä suhteutettuna väestöpohjaan on muihin Suomen sai-
raanhoitopiireihin nähden edelleen hieman keskitasoa korkeammalla tasolla 
niin somatiikassa kuin psykiatriassakin – ja niiden määrää on edelleen 
mahdollisuus tulevaisuudessa pienentää. Tämä edellyttää uusia toimintata-
poja sekä polikliinisiä hoitoja. Kuntien toimenpiteet pitäisi huomioida koko-
naisuudessa ja tästä johtuen henkilöstökulujen kasvuvaraus on korkea. 
 
Investoinnit 
Esitetty investointisuunnitelma kohdentuu vuosille 2015 - 2020. Sote -
muutos astuu voimaan 2017. Porin kaupungin näkemyksen perusteella tu-
levat investoinnit jäädytetään ja tuleva SOTE muutos tulee ottaa huomioon 
tarkasteltaessa investointisuunnitelmia. Kuntien toimintatapojen muutokset 
tulee myös huomioida investointien suunnittelussa, esimerkiksi suunnitelta-
essa akuutteja kuntoutusosastoja. Käyttämättömien kiinteistöjen kohdalla 
tulee jatkaa edelleen linjalla, jossa niitä realisoidaan. 
 
SOTE 
Pori ilmoittaa vastauksenaan sairaanhoitopiirin ehdotukseen, että Pori pitää 
tärkeänä, että sote-uudistuksen toimintamallin valmistelu maakunnassa 
tapahtuu järjestäytyneesti kaikkien yhteistyöllä. Porin on aktiivisesti valmis-
telemassa sote-alueen kokoamista tässä vaiheessa yhdessä alueen suur-
ten kaupunkien kanssa. 

 
RAUMA 
KH 22.9.2014 § 492 

Kaupunginhallitus toistaa lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirin vuo-
sien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2015 
talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta vuoteen 2020 
kaupunginhallituksen kokouksessaan 30.6.2014 § 393 Satakunnan sairaan-
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hoitopiirin vuoden 2015 talousarvion laadintaan antaman omistajaohjauk-
sen. 
 
1. Kuntalaskutuksen kasvuprosentti on 0 % sairaanhoitopiirin vuoden 2014 
hyväksytystä talousarviosta. 
 
2. Sairaanhoitopiirin palveluhinnaston tulee vastata hyväksyttyä talousarvioi-
ta, eikä palveluhinnaston kautta saa periä kunnilta talousarviota suurempia 
kunta-laskutusosuuksia. 

 
3. Uusien investointien suunnittelua ei pidä jatkaa ainakaan ennen kuin so-
siaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevat linjaukset ovat varmistuneet. 

 
SIIKAINEN 
KH 19.9.2014 § 168 
 
PERL 23.9.2014 
§ 65 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnallisjohdon kuuleminen talousarvioehdotuk-
sen valmistelun yhteydessä on tärkeää ja että on erittäin tärkeää, että sai-
raanhoitopiirin talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kuntatalouden 
vaikea tilanne ja vähenevät valtionosuudet. 
 
Kunnanhallitus toteaa, että Siikaisten kunnalla ei ole huomautettavaa Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitel-
masta ja vuoden 2015 talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuoteen 
2020. 
 
(PERL 23.9.2014 § 65 Yhteinen lausunto: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen) 
 
PoSa-kuntien yhteinen perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi  
 
- sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön 
 
- esityksen vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 
2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
 
- PoSan, Posan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kesken 12.8.2014 käydyn 
kuntaneuvottelun muistion. 

 
SÄKYLÄ 
8.9.2014 § 128 

Säkylän kunta ilmoittaa lausuntonaan Satakunnan sairaanhoitopiirille, että 
sairaanhoitopiirin vuoden 2015 talousarvio tulee laatia niin, että: 
 
1. Kuntalaskutuksen kasvuprosentti on 0 % sairaanhoitopiirin vuoden 2014 
hyväksytystä talousarviosta. 
 
2. Uusien investointien suunnittelua ei pidä jatkaa ainakaan ennen kuin so-
siaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevat linjaukset ovat varmistuneet. 

 
ULVILA 
KH 15.9.2014 § 175 

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin 
vuoden 2015 talousarvio tulee laatia siten, että jäsenkuntien yhteenlasketut 
maksuosuudet ovat samalla tasolla kuin vuonna 2014. Lisäksi kaupungin-
hallitus katsoo, että sairaanhoitopiirin esitykseen sisältyvän laajan investoin-
tiohjelman esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska sairaanhoitopiirin 
tulevasta roolista ei ole varmuutta. 
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Yhtymähallitus 

 

 

LAUSUNTO VUOSIEN 2015 - 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2015 
TALOUSARVIOSTA SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMASTA 2015-2020 

 

 

 

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

 

Vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2015 talousarvion sekä 
investointisuunnitelma 2015–2020 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 on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 16.9.2014. 

 

 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on viimeksi käsitellyt ehdotusta vuosien 
2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2015 talousarvioksi 
sekä investointisuunnitelmaa 2015–2020 kokouksessaan 25.8.2014. Jäsen-
kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausunnot on pyydetty 
1.10.2014 mennessä. 

 
 Ehdotus vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 

2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 2015–2020 on toimitettu 
yhteistyötoimikunnalle kokouksen 16.9.2014 esityslistan liitteenä. 

 
 Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee luonnosta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 

2015 – 2017 ja vuoden 2015 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 
2015-2020 vielä yhteistyötoimikunnan kokouksessa 16.9.2014.  

  
 Lausuntonaan yhtymähallitukselle yhteistyötoimikunta esittää ehdotuksesta 

vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2015 ta-
lousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi 2015–2020 seuraavaa: 

 
 

1. Yleistä 
 

Suunnitelmassa on esitetty sekä kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset 
sekä sisäiset muutoshankkeet että investointisuunnitelma vuosille 2015–
2020. Hyvä ja rakentava yhteistyö jäsenkuntien kanssa on nyt erityisen tärke-
ää sairaanhoitopiirin tulevaisuuden kannalta. Muutoksissa onnistuneita ratkai-
suja saadaan aikaan vain, kun ne tehdään yhdessä jäsenkuntien ja henkilös-
tön kanssa.  
 
Yhteistyötoimikunta kiittää, että henkilöstöohjelman päivityksen lisäksi on laa-
dittu ohjeistus myös henkilöstön muutostilanteiden varalta. Myös pysyvän työ-
voiman tarveselvitys on valmisteilla. Toiminnallisten muutosten yhteydessä tu-
lisi henkilöstötarvetta tarkastella mahdollisimman tasapuolisesti ja todellisen 
tarpeen mukaan. 
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Sairaanhoitopiiri on suurien muutosten edessä, mm. sote-uudistuksen sekä 
yhä tiukentuvan Satakunnan kuntatalouden vuoksi. Sairaanhoitopiiri on talo-
usarviota 2015 valmistellessaan käynyt toimialueittain ja liikelaitoksessa läpi 
tulevia vuoden 2015 säästökohteita.  
 
Yt-neuvotteluissa toivotaan, että lomautuksilta ja irtisanomisilta vältyttäisiin, ja 
että tarvittavat säästöt haettaisiin muualta. Henkilöstön jaksaminen muutok-
sessa on erityisen tärkeätä ja sairaanhoitopiirin tulee tukea tätä tavoitetta. 
Säästöjen tulee olla kokonaistaloudellisesti kestäviä, etteivät toisessa yksi-
kössä työt lisäänny toisen yksikön säästäessä toiminnastaan. Riittävä henki-
lökuntamäärä tulee turvata jatkossakin etenkin potilas- ja asukastyössä. Hen-
kilökunta pitäisi saada pysymään Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jotta 
osaaminen olisi turvattu jatkossakin. 
 
 
2. Arvot ja hyvä henkilöstöpolitiikka 
 
Hyvää on, että arvot ovat uudistettu. Yhteistyötoimikunta toivoo, että jokaises-
sa työyksikössä uudistuneista arvioista käytäisiin keskustelua ja jokainen yk-
sikkö soveltaa ne omaan työyhteisöön sopivaksi. Yhteistyötoimikunta painot-
taa erityisesti, että tiukassakin taloustilanteessa perustehtävä pitää voida hoi-
taa suunnitelmassa mainittujen arvojen ja eettisten toimintaperiaatteiden mu-
kaisesti. 
 
Yhteistyötoimikunta ehdottaa, että luvun 1.1.15.2. otsikko muutetaan henki-
löstösuunnitelmaksi, koska uudessa henkilöstöohjelmassa on otettu kantaa 
henkilöstösuunnitteluun. Tämän lisäksi toivotaan, että henkilöstöpoliittiset 
kohdat poistetaan ja tekstiä täydennetään henkilöstöohjelman mukaisesti 
henkilöstösuunnittelun keskeisiin periaatteisiin.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöasioihin on panostettu. Henkilöstö-
palveluiden tilanne on parantanut viime vuodesta, ja henkilöstöasiat ovat hoi-
tuneet. Työn alla olevat työn vaativuuden arvioinnit (TVA) ja yhteensovitukset 
loppuun saatettuna helpottavat päätöksentekoa palkantarkistustilanteissa. 
Työkyvyn tukiohjelman toteutuminen varhaisen tuen ja osatyökykyisten työn-
tekijöiden uudelleensijoitusten osalta on vakiintumassa 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. 

   
 
3. Henkilöstöbudjetti  

 
Suunnitelma-asiakirjassa esitetään, että: 

 
”Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn henkilötyövuosien määrän tu-
lee vuonna 2015 olla pienempi kuin vuonna 2014. Huomioon otetaan kun-
tayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuussopimuksissa sovitut 
henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä 
muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus”.  

 
Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 talousarvioehdotuksen vakituisen henkilöstön 
palkkausmäärärahat riittänevät. Pettymyksenä talousarvioehdotukseen pitää 
todeta siitä poistetun palkkavarauksen; 0,35 %, jolla on ollut tarkoituksena to-
teuttaa henkilöstön työn vaativuuden tarkastelun perusteilla eräitä palkankoro-
tuksia.  
Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten (KVTES, TS ja LS) mukaan tehtävä-
kohtaisen palkan peruste on ensisijaisesti työn vaativuus. Yhtä vaativasta 
työstä on maksettava samansuuruista tehtäväkohtaista palkkaa. 
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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. Tiukasta taloudesta huolimatta henkilökunnan sairastuessa tar-
vitaan edelleen sijaisia. Talousarvioehdotus sisältää suuren riskin sille, ettei 
em. asian toteudu. Kuntien säästöpaineista huolimatta kasvua tulee mm. si-
jaistyövoiman palkkauksessa. 

 
Henkilöstön täydennyskoulutuksen budjettia on ennallaan (0,7 %), mikä on 
positiivinen signaali täydennyskoulutuksen arvostamisesta tiukasta talousti-
lanteesta huolimatta. Henkilöstön ikääntyessä tulisi erityisesti huomioida, että 
sairaanhoitopiirissä riittää koulutettuja ja motivoituneita henkilöitä myös lä-
hiesimiestehtäviin. 

 
Yhteistyötoimikunta ehdottaa, että rekry-yksikön käyttöä sijais- ja varahenki-
löstön hallintaan selvitetään ja kehitetään. Toteutuessaan se toisi säästöjä 
yksikkötasollakin, jolloin ”käsiparit” riittäisivät paremmin, kun ei kulu aikaa si-
jaistyövoiman hankintaan. Tavoitteena tulee olla varahenkilöstöjärjestelmä, 
joka palvelee toimintayksiköitä nykyistä laajemmin huomioiden osaamisvaa-
timukset. Toimiva rekrytointi vaatii edelleen pelisääntöjen sekä toimintamalli-
en päivitystä yhdessä sairaanhoitopiirin johdon, toimialueiden/liikelaitoksen 
johdon sekä rekrytointiyksikön kanssa.  
 
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.  
 
Yhteistyötoimikunta esittää edustuskulujen vähentämistä tasapuolisesti sääs-
töjen vuoksi. Tämän lisäksi yhteistyötoimikunta esittää, että 1.1.2015 alkaen 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tilaisuuksissa ei sairaanhoitopiirin kustannuksil-
la tarjota alkoholijuomia. 

 
 

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.. 
 
Henkilökuntaa koskevia muutoshankkeita ovat erityisesti seuraavat: 

  
- Lasten- ja naistentalo 
- Effica-käyttöönottoprojekti 
- kiinteistöyhtiön perustaminen Raumalle ja Harjavaltaan 
- toiminnalliset sekä alueelliset muutokset psykiatrian ja sosiaali-

palvelujen toimialueilla  
- työterveyshuollon liikkeenluovutus Länsirannikon Työterveys Oy:n 
- yhteistoiminnassa tulee toteuttaa myös mahdolliset liikkeenluovu-

tukset, joissa sairaanhoitopiiri on saajaosapuolena 
 

Kiinteistöjen yhtiöittämisessä Rauman ja Harjavallan osalta on erityisen tär-
keätä, että ko. henkilöstön asema on turvattava muutostilanteessa, ja että tie-
to muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman ajoissa henkilökunnalle. Harjaval-
lan ruokapalvelun henkilöstön palvelussuhteet on turvattava, mikäli ruoka tuo-
tetaan muualla kuin sairaanhoitopiirissä. Työterveyshuoltopalvelujen liikkeen-
luovutuksessa tulee huomioida, että henkilöstön saama työterveyshuoltopal-
velu on tasalaatuista kaikilla paikkakunnalla. 
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Huomattavaa on, että useilla toimialueilla on talousarvioon kirjattu lisääntynei-
tä tietopalvelukuluja Medbit Oy:öön. Yhteistyötoimikunta esittää, että Medbitin 
lisääntyneiden kustannusten sisällöt selvitetään ja arvioidaan myös Effican 
käyttöönoton siirtymisen kustannukset vuositasolla.  

 
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. Erityisesti psykiatrisen hoidon toi-
mialueella tiedottamista tulisi aikaistaa. Voidakseen vaikuttaa asioiden valmis-
teluun, tulee henkilöstöllä olla riittävät tiedot valmistelussa olevista asioista.  

 
Toimialueiden ja liikelaitoksen käytössä oleva ns. tyky-määräraha on 23 eu-
roa / työntekijä vuonna 2014. Yhteistyötoimikunta esittää, että viimeistään 
vuonna 2016 tyky-rahaa nostetaan 25 euroon/työntekijä.  
 
 
6. Yhteenveto 

 
 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 sekä talousarvion vuodelle 2015 

sekä investointisuunnitelman 2015–2020 lopullisena tarkoituksena on saavut-
taa onnistuneita ratkaisuja sekä mahdollisimman hallittua muutostyötä yhdes-
sä työskennellen.  

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

  
Yhteistyötoimikunta esittää vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja talous-
suunnitelman sekä vuoden 2015 talousarvio- sekä investointiehdotuksen 
2015-2020 hyväksymistä em. kannanotoin. 
 
 
Porissa 16.9.2014  
 
 
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 
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MUISTIOT 
 
Kuntakierros 28.–30.1.2014 
Kuntainfo 26.2.2014  
Jäsenkuntien kunnallisjohdon kuulemiset 8.–22.8.2014 
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Satakunnan sairaanhoitopiiri 

- kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä - 


