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Kansikuva: Suomen Ilmakuva Oy 
Satakunnan keskussairaala on ”Satakunnan keskussairaala 2020”- suunnitelman mukainen Satakunnan 
päivystys- ja opetussairaala. Kuvan oikeassa alalaidassa on Samkin sosiaali- ja terveysalan oppilaitok-
sen alue, joka vapautuu n. 1.5.2017 opetuskäytöstä. 
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1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 

1.1 Talousarvion lähtökohdat 

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta 

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain säännöksiin. 
 

Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa 
taloussuunnitelmassa. 

 
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. Mahdollisesti kertynyt alijäämä pitää 
kattaa viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa sen syntymisestä, vuoden 2017 
tilinpäätöksestä lähtien. 

  
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton 
suositusta ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma”, jossa on määritelty 
suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja rakenne. 

 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018 ja vuoden 2016 talousarvio on laadittu 
ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin 1.1.2009 lähtien voimassa olevassa 
perussopimuksessa - kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, 
talousarviosta ja - suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat. 

 

1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2016 

1.1.2016 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 18, kun Säkylän ja 
Köyliön kuntien kuntaliitos Säkylän kunnaksi toteutuu 1.1.2016 lähtien. 

 
Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin 
sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja yhtymähallituksen vahvistaman 
palveluhinnaston mukaisilla perusteilla. 

 

1.1.3 Satakunnan alueen terveydenhuollon/ hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 

Satakunnan alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ei ole käsitelty, eikä hyväk-
sytty Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa 30.9.2015 mennessä.  
 
Satakunnan hyvinvointipalveluiden (terveys- sekä sosiaalipalvelut) järjestämissuunnitelmaa 
2016+, valmisteltiin kuntien/ Porin kaupungin johdolla n. 4 vuotta, mutta hanke raukesi ke-
väällä 2015. 
 
Sairaanhoitopiiri ehdottaa, että suunnitelman valmistelu aloitetaan uudelleen jäsenkuntien 
ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä syksyllä 2015 ja tavoitteena on saada se jäsenkuntien ja 
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston käsittelyyn vuoden 2016 aikana. 
 
Suunnitelma keskittyy toiminnallisiin ja erityisesti terveydenhuollon sisällöllisiin hankkeisiin, 
eikä sote- hallinnon rakentamiseen Satakuntaan.  
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1.1.4 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset riskit 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnis-
taminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotui-
sen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien to-
teutus- ja seurantaprosessissa.  
 
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit ovat seu-
raavat: 

 
- Kuntatalous  
- Osaamisen ja osaajien varmistaminen 
- Toiminnan jatkuvuussuunnittelu 
- Tiedonhallinta 

 
Riskeihin varaudutaan ja niitä hallitaan vv 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelmalla, v 
2016 talousarviolla ja riskienhallinnalla sekä varautumissuunnittelulla. 

 

1.1.5 Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2016 – 2018  

Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2016 – 2018 ovat 
seuraavat:  

 
 

1. Toteutetaan käyttötalousmenojen hallintaa, toteuttamalla vuoden 2016 talousarviota 
ja käyttösuunnitelmia sekä 1.1.–30.6.2015 laadittua liitteen 6 mukaista ohjelmaa, toi-
minnallisilla ja rakenteellisilla muutoshankkeilla. 

 
 

2. Toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen 
tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten erityisesti yhtymä-
hallituksen hyväksymä ”Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa 
ja sen sisäinen valvonta 1.1.2013 – ” edellyttää 

 
Tietojärjestelmistä kohteena ovat potilastietojärjestelmät; erityisesti Effica, jonka käyt-
töönotto on tapahtunut vuosien 2014-2015 aikana. Effican kautta hallinnoidaan edelli-
sistä potilastietojärjestelmistä poiketen myös pääosaa kunta- ja potilaslaskutustoimin-
noista. Kokonaisuutena potilastietojärjestelmä ei ole enää keskeinen riskienhallinnan 
kehittämisalue, mutta mm. raportoinnin ja tilastoinnin oikeellisuuden voidaan katsoa 
olevan edelleen riskienhallinnan kehittämisalueena.  

 
Riskienhallinnan johtoryhmän vuoden 2015 yhtenä painopistealueena on erillisen tie-
totilinpäätöksen laadinta.  

 
3. Riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitok-

sessa: 
 

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

 
Riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä on edelleen kehitetty ja 
valmisteltu. Kuitenkin konkreettinen jalkauttaminen (riskien kokonaisvaltainen analy-
sointi, hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille, toimeenpanon val-
vonta, vastuutus- ja raportointimenettelyt) on kesken ja kehittämistyötä tullaan jatka-
maan. 
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4. Kehitetään terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon 

laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa yhteisillä periaat-
teilla Tyksin erva-alueella. 

 
Potilasturvallisuusriskien hallinta on näkyvä osa jatkuvaa toimintaa ja muutosproses-
seja. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskit on huomioitu niin strategisessa kuin operatii-
visessa riskienhallinnassa. Rakenteiden, prosessien ja tiedonkulun jatkuva kehittämi-
nen ovat keskeisiä keinoja vähentää turvallisuusriskejä. Menettelytavat riskien arvi-
ointiin ja hallintaan on kuvattu laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa. Säännölli-
nen potilas- ja asiakasturvallisuusriskien arviointi ja ennakointi sisältyvät organisaa-
tion riskien hallintaan. 

 
5. Tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön 

pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. 
 

Henkilöstön saatavuudessa on paikoin haasteita, etenkin lääkärien osalta. Psykolo-
gien tilanne on jonkin verran parantunut samoin kuin pätevien sosiaalityöntekijöiden. 
Hakijamäärät ovat edelleen pieniä niillä aloilla, joissa koulutusta ei ole Satakunnassa, 
kuten esimerkiksi toimintaterapeutit, laboratorio- ja röntgenhoitajat. Osaavan henki-
löstön rekrytoiminen ja talossa pitäminen pysyy edelleen haasteellisena, joten aihe-
alue pidetään riskienhallinnan kehittämisalueena. 

 
6. Tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuus-

ton yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä niiden riskien-
hallinnan kehittymiseksi. 

 
 

1.1.6 Satakunnan sairaanhoitopiirin talous vv 2016–2018 

Sairaanhoitopiirin talous on osa Satakunnan kuntien kuntataloutta; taloudellinen taantuma, 
verotulojen vähäinen kasvu ja Satakunnan kuntia koitteleva valtionosuusuudistus vaikutta-
vat sairaanhoitopiirin talouteen. 

 
Taloussuunnitelma; sairaanhoitopiiri/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen 
keskimääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on suunnitelmakaudella: 

 
- vuosi 2016  - 1 % (vähennystä edellisvuoteen) 
- vuosi 2017  - 1 % (vähennystä edellisvuoteen) 
- vuosi 2018  - 1 % (vähennystä edellisvuoteen) 
 
Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun.  
 
Suunnitelman toteutuminen edellyttää jatkuvaa toiminnan tehostamista, ydintehtäviin kes-
kittymistä, ja toisaalta maltillisia valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia. 
 

1.1.7 Kumppanuussopimusmenettely 

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

 
Menettelyn pohjana toimivat tiedot mm. sairaanhoitopiirin alueen sairastavuudesta sekä 
jäsenkuntakohtaiset ns. kuntaprofiilit, joita päivitetään myös seuraavaa neuvottelukierrosta 
varten.  
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Sopimusjärjestelmään sisältyvät talvella ja keväällä järjestetyt kuntakohtaiset 
kumppanuussopimusneuvottelut, joissa jäsenkunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi 
ovat edustettuna. Neuvotteluissa sovitaan tahto-osasopimuksesta, jossa nimetään 
kehittämishankkeet ja niille vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen tapahtuvissa 
toteuttamisosaneuvotteluissa vastuuhenkilöiden kesken valmistellaan kehittämishankkeita 
seuraavan/seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä talousarvioihin. 

 
Kumppanuussopimusmenettelyn osapuolet raportoivat tahoillaan sopimusten 
toteuttamisesta vuotuisissa tilinpäätöksissään. 

 

1.1.7.1 Kuntien suorittama ohjaus 

 
Ennen maaliskuussa järjestettyjä kumppanuusneuvotteluja tammikuussa 20.1.–6.2.2015 
toteutettiin kuntakierros. Ns. kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terveyskeskuksille pidettiin 
25.2.2015. Tällöin kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta erityisesti vv 2014 - 2016 toiminnasta 
ja taloudesta ja tulevissa kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset 
asiat.  

 
Sosiaalipalvelujen info- ja keskustelutilaisuus kuntien sosiaalitoimille ja 
kehitysvammahuollon viranhaltijoille järjestettiin maaliskuussa 2015 käytyjen 
palveluntarveneuvottelujen pohjaksi. Lisäksi järjestettiin erikseen info- ja 
keskustelutilaisuus sosiaalipalvelujen tarjoamista lasten ja nuorten palveluista. 

 
Kuntien johdon kuuleminen sairaanhoitopiirin vv 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelma 
– ja vuoden 2016 talousarvioluonnoksesta järjestetään 25.8.2015 ja ajalla 15.- 18.9.2015 
toteutetaan ns. ”ylimääräinen” kuntaneuvottelukierros, jonka muistiot ovat liitteenä, sekä 
jäsenkuntien kirjallinen kuuleminen, jonka saatujen lausuntojen yhteenveto on myös 
liitteenä. 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien (yksittäiset kunnat ja kuntaliittymät) 
kanssa vuonna 2015 vuodelle 2016 järjestettyjen kumppanuussopimusneuvotteluiden 
aineisto löytyy osoitteesta www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus. 

 
  

http://www.satshp.fi/Tietopankki/Kumppanuus


 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

9 

1.1.8 Väestönkehitys 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin väestönkehitys vuoteen 2040 ja Satakunnan väestöraken-
teen muutos ilmenevät seuraavista kaavioista: 

 

  
Väestö 
31.12.2014 

 
Väestö 
31.4.2015 

 
Vuosi 
2020 

 
Vuosi 
2030 

 
Vuosi 
2040 

Muutos-% 
2014 - 
2020 

Muutos-% 
2014 - 
2040 

        

Eura 12314 12275 11919 11538 11189 -3,2 % -9,1 % 

Eurajoki 5954 5945 5838 5800 5700 -1,9 % -4,3 % 

Harjavalta 7366 7362 7190 6924 6671 -2,4 % -9,4 % 

Honkajoki 1788 1792 1652 1545 1458 -7,6 % -18,5 % 

Huittinen 10487 10493 10463 10460 10456 -0,2 % -0,3 % 

Jämijärvi 1997 1980 1815 1713 1647 -9,1 % -17,5 % 

Kankaanpää 11883 11880 11385 10952 10566 -4,2 % -11,1 % 

Karvia 2491 2470 2356 2199 2082 -5,4 % -16,4 % 

Kokemäki 7702 7671 7535 7318 7120 -2,2 % -7,6 % 

Köyliö 2647 2654 2656 2604 2576 0,3 % -2,7 % 

Luvia 3340 3338 3411 3392 3315 2,1 % -0,7 % 

Merikarvia 3246 3233 3015 2832 2709 -7,1 % -16,5 % 

Nakkila 5651 5663 5840 5819 5703 3,3 % 0,9 % 

Pomarkku 2275 2263 2270 2165 2096 -0,2 % -7,9 % 

Pori¹ 85418 85336 86323 87359 87677 1,1 % 2,6 % 

Rauma 39970 39925 39192 38726 38020 -1,9 % -4,9 % 

Siikainen 1593 1569 1526 1449 1386 -4,2 % -13,0 % 

Säkylä 4539 4527 4397 4265 4171 -3,1 % -8,1 % 

Ulvila 13322 13353 13373 13097 12704 0,4 % -4,6 % 

        

Yhteensä 223983 223729 222156 220157 217246 -0,8 % -3,0 % 

 
¹ Porin kaupungin väkilukuun sisältyy Lavian kunnan väkiluku 31.12.2014. 
Lähteet: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet; Tilastokeskus  
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Satakunnan väestö ikäryhmittäin 2013, 2014 ja ennuste 2020 
 

 
 
 

Satakunnan 
asukasluku 
31.12.2014 josta 0-6-v. 

josta 65-. 
tai yli 

Ennuste 
2020: 65-
v. tai yli 

Arvioitu 
lisäys vrt. 
v. 2014 
tasoon 

0-6-v. %-
osuus 

65-v. tai 
yli %-
osuus 

yli 65-v. 
%-osuus 
koko 
maassa 

223 983 15 549 53 876 60 873 6 997 

v. 2014 v. 2014 v. 2014 

6,9 % 24,1 % 19,9 % 

v. 2020 v. 2020 v. 2020 

7,0 % 27,2 % 22,6 % 

        

Lähde: Tilastokeskus; THL/Sotkanet      

 
 

Väestönkehitys Satakunnassa on edelleen ikääntyvä.  
 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 men-
nessä +6 997 henkilöllä.  
 
Syntyvien lasten ja 0-6-vuotiaiden suhteellinen osuus säilyy lähes samana vuoteen 2020 
mennessä.  
 
Väestönkehityksen muutoksilla, erityisesti ikääntyneiden määrän kasvulla, on merkittävä 
vaikutus sairaanhoitopiirin palvelutuotantoon, rakenteeseen ja sisältöön.  

 

1.1.9 Sairastavuuden ja kehitysvammaisuuden esiintyvyys 

Kansantaudit 
 
Keskeisiä kansantauteja esiintyy Satakunnassa siinä määrin kuin Suomessa keskimäärin 
(indeksoituna v. 2014 Suomi = 100, Satakunta = 101,3). Tarkasteltaessa sairauksia erik-
seen Satakunnassa esiintyy muuta maata enemmän esimerkiksi diabetesta (11,8 %), ve-
renpainetautia (14,4 %:a) ja nivelreumaa (4,3 %:a). Sen sijaan astmaa esiintyy huomatta-
vasti koko Suomea vähemmän (-19,6 %:a).1  
 

                                                
1 Vuoden 2014 tiedot. Lähde: Kela/Terveyspuntari. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-2013 2014 2020



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

11 

Päihteiden käyttö aiheuttaa Satakunnassa enemmän terveyskeskusten ja sairaaloiden vuo-
deosastohoitoja kuin Suomessa keskimäärin (v. 2013 + 17 % verrattuna koko maahana). 
Päihdehuollon avohuollossa hoidettavien osuus Satakunnassa on lähes sama kuin maassa 
keskimäärin (v. 2014 - 1 %). Päihdehuollon laitoksissa hoidettavien osuus on suuresti 
muuta maata vähäisempää (v. 2014 – 26 %).2  
 
Satakunnan kunnissa on havaittavissa sairastavuuseroja, vaikka koko Satakunnan indeksi 
on maan keskitasoa (v. 2013 Satakunta + 2,8 %:a koko maahan verrattuna). Vuonna 2013 
korkein vakioitu sairastavuusindeksi oli Pomarkussa (+24 %:a keskimääräistä korkeampi), 
Merikarvialla (+18 %) ja Honkajoella (+15 %). Myös Porin sairastavuusindeksi oli 6,5 %:a 
korkeampi kuin maan keskitaso. Satakunnan alhaisimmat sairastavuuskertoimet olivat Lu-
vialla (v. 2013 -8 %:a vähemmän kuin maan keskitaso), Raumalla (-6,9 %) ja Säkylällä (-
6,6 %).  
 
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. 
 
Kehitysvammadiagnoosin lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaina on yhä enenevässä määrin 
myös muita oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohjauksessa 
tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään. Tähän asiakasryhmään kuuluvat mm. ai-
kuisiässä vammautuneet, lastensuojelun vaativat asiakkaat, autismin kirjon sekä asperger 
henkilöt. 
 

1.1.10 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 toteutui kuntalaskutuksessa 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.  

                                                
2 THL/Sotkanet 
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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 -tuotehinnoit-
telu on otettu käyttöön kuntalaskutuksessa vuoden 2014 alusta lukien. Käytännössä tällä 
muutoksella palveluhinnat kuvaavat oman tuotannon aiheuttamia kustannuksia. Omiin kus-
tannuspainoihin siirtyminen on aiheuttanut muutosta joissakin yksittäisissä tuotehinnoissa. 
 
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 hyväksymis-
menettelyä. 
 
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) on 
otettu käyttöön 1.1.2015 lukien sairaanhoitopiirin kokonaistuottavuuden (somaattinen eri-
koissairaanhoito) ja erikoisalatuottavuuden tavoittelua ja seurantaa mahdollistava DRG-
pisteen hintajärjestelmä. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä psykiatrisen hoidon vastuualueen toiminta tulee tämän 
menettelyn piiriin 1.1.2016 lukien.  
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalveluiden toimialueelle on myönnetty koko toimialueen toiminnan kattava ISO 
9001:2008 laatusertifikaatti viimeksi tammikuussa 2014. 
 
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. 
 
Yhtenä vaikuttavuuden ja tuottavuuden mittarina on laitoshoidosta avohuoltoon siirtyvien 
määrä sekä asumispalveluiden järjestäminen sitä tarvitseville. Määrälliset ja laadulliset ta-
voitteet liittyvät erilliseen toimenpideohjelmaan kehitysvammaisten asumisen ja palveluiden 
järjestämiseksi vuosina 2012–2020 (KEHAS-ohjelma). 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueen luonteeseen olennaisesti liittyviä vaikuttavuustekijöitä ovat 
myös omaisten ja läheisten luottamus, aidot valinnan mahdollisuudet, yksilöllisyyden ja it-
semääräämisoikeuden kunnioittaminen (asiakasvaikuttavuus), muuttuvien tarpeiden huo-
mioiminen palvelutarjonnassa, palvelujen saatavuus (tarpeen arviointiin ja päätöksen te-
koon kuluva aika määritelty) sekä tarkoituksenmukainen työnjako kuntien perusterveyden-
huollon ja sosiaalitoimen kanssa. 
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1.1.11 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta 

Sairaanhoito 
 
Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt potilasturvallisuutta edistäviä hankkeita STM:n, Stake-
sin, Lääkäriliiton, Fimean sekä VTT:n linjauksien mukaisesti. Potilasturvallisuuden paranta-
misessa painopistealueina ovat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon turvalli-
suus.  
 
Sairaanhoidon potilasturvallisuutta ja laadunhallintaa toteutetaan ja kehitetään terveyden-
huoltolain säännösten vaatimusten täyttämiseksi yhteistyönä Tyksin erva-alueella. 
 
Sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää (esim. ISO 9002 standardia 
tai ns. laatupalkintokilpailuun liittyvää itsearviointimenettelyä). 
 
Potilasvahingot ja potilaiden tekemät muistutukset sekä valitukset käsittelee sairaanhoidon 
toimialueen ao. vastuualuejohtaja sekä ko. toimialueen johtoryhmä. 
 
 
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 
 
Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T245). Akkre-
ditointivaatimuksina ovat standardit SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 
15189:2013. Akkreditointitarkastus toteutetaan kerran vuodessa, ja se kattaa näytteenoton, 
kliinisen kemian, immunologian, hematologian sekä mikrobiologian toiminnot.  Akkreditoi-
tuun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat tarkemmin nähtävissä verk-
kosivuilta http://www.finas.fi/scope/T245/fi. 
 
Kuvantamisen laatujärjestelmä noudattelee säteilytyötä ohjaavia lakeja ja asetuksia. Ku-
vantamisessa suoritetaan viiden vuoden välein ulkoinen kliininen auditointi, joka perustuu 
STM:n asetukseen 423/2000. STUK tarkistaa kliinisen auditoinnin mukaisten auditointira-
portissa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden toteutumisen. Viimeinen kliininen auditointi 
suoritettiin 2015. Kuvantamisessa suoritetaan myös itsearviointeja toiminnan eri osa-alu-
eista kuvantamisyksiköiden välisten ristiinauditointien avulla. Potilasturvallisuuden osalta 
kuvantamisessa noudatetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunvalvonnan ja potilastur-
vallisuuden suunnitelmaa, mm. hyödyntämällä HaiPro-raportointijärjestelmää potilasturvalli-
suutta vaarantavien tapahtuminen raportointiin ja käsittelyyn. 
 
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. 
 

http://www.finas.fi/scope/T245/fi
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Kliinisen neurofysiologian yksikössä noudatetaan kansainvälisiä suosituksia (IFCN, AASM). 
Laitteiden laadunvalvonta toteutetaan Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen julkai-
semien laadunvalvontaoppaiden sekä edellä mainittujen kansainvälisten suositusten mu-
kaisesti. Toimintatavat on yhtenäistetty ERVA-alueella soveltuvin osin. Yksikön toimintapro-
sesseja on virtaviivaistettu LEAN-kehittämisperiaatteiden mukaisiksi. Potilasohjeita on 
muutettu selkokielisiksi. 
 
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. 
 
Infektioyksikkö tuottaa sairaanhoitopiirin toimintayksiköille potilasturvallisuuden ja laadun-
valvonnan kannalta tärkeää tietoa toteuttamalla neljästi vuodessa hoitoon liittyvien infektioi-
den vallitsevuustutkimuksen samalla valvoen antibioottien asianmukaista käyttöä. Jatkossa 
valmistellaan antibioottiherätteisen ilmaantuvuuseurannan käynnistämistä, mikäli siihen 
saadaan resurssit. Asia nähdään keskeiseksi sairaaloiden välisessä vertailussa jatkossa. 
Infektioyksikkö seuraa käsihuuhteiden kulutusta toimintayksiköissä, pyrkii kehittämään pa-
rempia havainnointimenetelmiä ja parantamaan sairaalahygieenisiä käytäntöjä Satakunnan 
alueella. Lisäksi osallistumme THL:n SIRO-järjestelmään sekä kansallisiin vertailututkimuk-
siin. Yhdessä mikrobiologian laboratorion kanssa toteutamme alueella antibioottihoidolle 
vastustuskykyisten bakteereiden seurantaa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on paran-
tuva potilasturvallisuus 

 
 

1.1.12 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 

1.1.12.1 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, 
jotka ovat edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohta henkilöstöjohtami-
sessa on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiirin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikut-
tavuuteen sekä työhyvinvointiin.  
 
Vuonna 2015 sairaanhoitopiiri sitoutui olemaan irtisanomatta henkilöstöä tuotannollisilla/ta-
loudellisilla perusteilla lukuun ottamatta tilanteita, joissa toiminnan uudelleenjärjestelyt johti-
vat työtehtävien siirtymiseen toiselle työnantajalle ilman että liikkeenluovutuksen edellytyk-
set täyttyivät.  
 
Vuoden 2015 talousarvion toteutumista varmistettiin yhteistoimintamenettelyllä 1.1.- 
1.7.2015. Yhteistoimintamenettelyn yhteydessä sovittiin myös ammattijärjestöjen kanssa 

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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eräiden paikallisten VES/TES –sopimusten tarkistamisesta ja henkilöstömenoista toteutet-
tavista säästöistä. 
 
Vuonna 2016 sairaanhoitopiiri pyrkii välttämään lomautukset ja irtisanomiset tuotannolli-
silla/taloudellisilla perusteilla. Keinoja tähän ovat mm:  

 aiemmin yhteistoiminnassa sovittujen toiminnallisten ja rakenteellisten muutos-
hankkeiden jatkaminen (liite nro 6) 

 yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2016 talousarvioon liittyvistä toiminallisista muu-
toksista, joilla on henkilöstövaikutuksia (liitteenä) 

 säästöneuvottelujen jatkaminen ammattijärjestöjen kanssa 

 vakanssien täyttämättä jättäminen eläkkeelle jäämisten ja muiden palvelusuhteiden 
päättymissyiden yhteydessä, tehtävien uudelleen organisoinnit jne.  

 muuttuvien ja tarpeellisten toimintojen edellyttämien henkilöstömuutosten toteutta-
minen sairaanhoitopiirin sisäisillä vakanssi- ja henkilöstösiirroilla. 

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

 toimintojen uudelleenjärjestelyt toiselle toimijalle 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. 
 
Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä tarkastellaan kriittisesti. Määräaikaisuudelle tu-
lee aina olla laissa säädetty peruste. Samoin toistuvien, peräkkäisten määräaikaisuuksien 
käyttämiselle tulee olla lain mukainen peruste.  
 

 
Sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelma tarkistetaan kaudelle 2017–2018 vuonna 2016. 
 

 

1.1.12.2 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 henkilöstövoimavaro-
jen käyttäminen tehtävämäärien ja toiminnallisten muutosten edellyttämällä tavalla ja si-
ten, että: 
 
sairaanhoitopiirin käytettyjen työpanosten / henkilötyövuosien määrä vuonna 2016 on 40 
työpanosta pienempi kuin vuonna 2015. 
 
Toimialuekohtaisen ja liikelaitoksen työpanosten / henkilötyövuosien hallinnan arvioin-
nissa otetaan huomioon kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, kumppanuussopi-
muksessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhtey-
dessä muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus. 
 
Tämän tavoitteen seuranta toteutuu vuoden 2016 henkilöstökertomuksessa. 
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Sairaanhoitopiirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkistetaan kaudelle 2017–
2018 vuonna 2016 
 

 

1.1.12.3 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016 

 
Vuoden 2016 talousarvioluonnokseen sisältyvät seuraavat uudet vakanssit, nimikemuutok-
set ja aiemmin budjetoimattomien vakanssien täyttäminen:  
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Vakanssien vapautumisten yhteydessä tarkistetaan mahdollisuudet esimerkiksi tehtävä-
muutoksiin ja sisäisten resurssien hyväksikäyttöön. 
 
1.1.2016 lukien uusien vakanssien perustamiset/tointen käyttöönotto vahvistetaan toimialu-
eiden/liikelaitoksen v 2016 käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä ja aikaisintaan 
1.2.2016 lukien. 

 

Toimialue Muutokset Vaikutus henkilöstö-

tarpeeseen (htv)

Yhteistoimintamenttely

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMIALUE

Konservatiivisen hoidon vastuualue Fysiatrian vastuualueen sairaansijat 33:sta 

25:een ja Sisätautiyksikön sairaansijat 

74:stä 66:een

-17 Ns. lyhyet 

yhteistoimintaneuvottelut, 

henkilöt sijoittuvat toimialuuen 

vastaaviin tehtäviin; muutos 

sijaistarpeen vähennyksenä

Operatiivisen hoidon  vastuualue 1 K-leikkaussali suljetaan, 1 päiväkirurgian 

leikkaussali suljetaan, 23 h 

heräämötoiminta kattavaksi, 

leikkaustoimintaa K-saleissa ja 

päiväkirurgiassa yhdistetään, 

tehothoitpaikkoja vähennetään yhdellä, 

tehon ja tehovalvonnan yhdistäminen, 

Kirurgian toiminnan tiivistäminen ja 

raskaan kirurgian painopisteen siirtäminen 

alkuviikkoon

-16,5 Ns. lyhyet 

yhteistoimintaneuvottelut, 

henkilöt sijoittuvat toimialuuen 

vastaaviin tehtäviin; muutos 

sijaistarpeen vähennyksenä

Lasten ja naistentautien sekä 

synnytysten  vastuualue

VTO:n potilaspaikkojen vähennys 9+3 -2 Ns. lyhyet 

yhteistoimintaneuvottelut, 

henkilöt sijoittuvat toimialuuen 

vastaaviin tehtäviin; muutos 

sijaistarpeen vähennyksenä

Ensihoidon ja päivystyksen  

vastuualue

Siirtokuljetusyksikön toiminnan 

lopettaminen

-2 Ns. lyhyet 

yhteistoimintaneuvottelut, 

henkilöt sijoittuvat toimialuuen 

vastaaviin tehtäviin; muutos 

sijaistarpeen vähennyksenä

Psykiatrisen hoidon  vastuualue Vanhuspsykiatrian osaston 

(61)sairaansijojen vähennys 18 > 15, 

Rauman kuntoutumisyksikön 

liikkeenluovutus Rauman kaupungille.

-4 Vanhuspsykiatrian osalta ns. 

lyhyet yhteisoimintaneuvottelut, 

henkilöt sijoittuvat toimialuuen 

vastaaviin tehtäviin; Rauman 

kaupungille tapahtuvan 

liikkeenluovutuksen osalta 

liikkeenluovutukseen liittyvä 

yhteistoimintaneuvottelu

Sairaanhoidollinen toimialue, yhteensä -41,5

SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALUE 0

HUOLLON TOIMIALUE Puhelinvaihde ja neuvonta 

Yhtymähallintoon (-10) ja teknisen 

keskuksen mahdollilnen liikkeenluovutus 

Rauman kaupungille (-8), siivoushuolto (-4), 

tekniset palvelut (-3) ja ravintopalvelut (-2)

-27 Puhelinvaihteen ja neuvonnan 

yhteistoiminta toteutettu 2015; 

Rauman kaupungille 

tapahtuvan liikkeenluovutuksen 

osalta liikkeenluovutukseen 

liittyvä yhteistoimintaneuvottelu

LIIKELAITOS SATADIAG Lääkehuollon osastofarmasian 

vakiinnuttaminen (+1), Laboratorion 

analytiikan keskittäminen (-2), 

Magneettisimulaatiohoidon laajentaminen 

(+1), Infektiolääkärin lisätarve 

konservatiivisella toimialueella (+1) 

1 Yhteistoimintavelvoitteet 

arvioidaan myöhemmin

YHTYMÄHALLINTO Puhelinvaihde ja neuvonta Huollon 

toimialueelta Yhytmähallintoon

10 Yhteistoiminta toteutettu 2015

SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ -57,5
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1.1.12.4 Rekrytointi 

 
Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää.  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2016 
vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvittavat 
toimien nimikemuutokset.  
 
Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkamuutokset päättää yhtymähallitus ja liikelaitoksen 
osalta liikelaitoksen johtokunta. 

 
Rekrytointia tehostetaan edelleen ja toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin alueisiin, 
joihin on tavanomaista vaikeampaa saada osaavaa työvoimaa. 
 
Sairaanhoidollisella toimialueella sijaitseva yksikkö toteuttaa hoitohenkilöstön keskitettyä 
sijais- ja varahenkilöstön hallintaa 1.1.2016 lähtien. 
 

1.1.13 Yhteistoimintamenettely vuonna 2016 

Sairaanhoitopiiri turvaa potilashoidon ja asiakaspalvelut sekä pyrkii vuonna 2016 pidättäy-
tymään henkilöstön lomautuksista ja irtisanomisista tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla pe-
rusteilla.  

 
Keinona tähän ovat toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset sekä henkilöstömenoihin 
kohdistuvat säästöt. Tarvittaessa käydään uudistusten ja säästötoimenpiteiden edellyttä-
mät, laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetyt ja sai-
raanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksessa määritellyt yhteistoimintaneuvottelut. 
 
Yhteistoimintamenettelyä toteutetaan piiritasolla yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimi-
kunta voi asettaa erillisen, suppeamman valmisteluryhmän neuvottelujen tehokkuuden var-
mistamiseksi. 
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1.2 Sairaanhoitopiirin toiminta vuoteen 2020 mennessä 

 
Sairaanhoito 

 
Sairaanhoitopiirin sairaansijojen lukumäärä on vähentynyt viimeisen reilun kymmenen 
vuoden aikana noin 1 000 sairaansijasta noin 475 sairaansijaan, joista 120 sairaansijaa on 
psykiatrialla. Sairaansijojen määrä suhteutettuna 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. 

 
Satakunnan keskussairaalan 2020- suunnitelman mukaan sairaansijoja on vuonna 2020 
enintään 350. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on tehostaa erikoissairaanhoitoa lisäämällä 
suhteessa polikliinisia ja lyhytaikaisia toimenpiteitä sisältäviä hoitoja ja toimenpiteitä 
somatiikassa. Psykiatriassa avohoitopalveluiden toteuttaminen on ensisijaista, jonka avulla 
voidaan myös toteuttaa psykiatristen sairaanhoitosijojen edelleen vähentämistä n. 100 
sairaansijaan. 

 
Sosiaalipalvelut 

 
Kehitysvammaisten palveluiden kehittämisessä pääpaino on yhä monipuolisempien 
avohuollon 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 
henkilöitä. Ketään ei kuitenkaan pakoteta siirtymään laitoksesta avopalveluihin. 
 
Antinkartanon kuntoutuskeskuksen paikkaluku arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 40-50 
kuntoutus- ja kriisihoitopaikkaa. 
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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 yhtymävaltuuston v 2014 
käsittelemä, ”Kokonaisselvitys Satakunnan keskussairaalan toiminnoista vuoteen 2020” –
raportti. 

 
Raportin mukaan sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että: 

 
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 

edelleen vähentämistä; 
 

- ”…tavoittelemme Satakunnan keskussairaalaan 350 sairaansijaa käsittävää 
kokonaisuutta, jossa on huomioitu psykiatrian tarvitsemat noin 100 sairaansijaa.” 

 
 
 

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 toimivat: 

 
 
 
 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin arvot ovat: ”Hyvä hoito ja palvelu”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvä hoito ja palvelu, joita ilmentävät: 
terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 
näyttöön perustuva toiminta 
sairauksien ennaltaehkäisy ja hoitaminen (taloudellisuus, tuottavuus ja 
vaikuttavuus) 
toiminnan tuloksellisuus 
potilaiden ja asiakkaiden kuuleminen ja heidän mukaan ottamisensa hoidon ja 
palvelun kehittämiseen 
tuki arjessa selviytymiseen 
kuntoutus 
toimivat tuki- ja hallintopalvelut  

Potilas ja asiakas, henkilökunta sekä jäsenkunnat/omistajat 
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 Ns. välinearvot ovat: 
 

kohtaaminen sisältää seuraavat asiat: 
- ihmisarvon kunnioittaminen 
- kuuntelemisen taito 
- erilaisuuden hyväksyminen 
- hyvä käytös 
- vuorovaikutustaidot 
- ajoissa oleminen 

 
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 

 
Yhteisenä tavoitteenamme on saada potilas ja asiakas pärjäämään kotona, työelämässä 
jne. 

 
Vuonna 2016 toimialueilla ja liikelaitoksessa arvojen johtoryhmä- vastuualue- ja 
toimintayksikkökäsittelyä dokumentoidaan pöytäkirjaan/ muistioon.  

 
Käsittelyssä painopisteenä on pohtia ja selvittää, mitä arvot kyseisessä toiminnassa 
tarkoittavat ja miten arvot toteutuvat omassa työyksikössä, sekä seurata niiden 
toteutumista. 

 
Arvot ja niiden toteutuminen ylläpidetään nähtävillä toimintayksikön 
perehdytysmateriaalissa 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 jäsenkun-
tien 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, asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä 
kuntien tarpeet.    
 

 

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

 

 
Palvelukeskukset (liikelaitos, huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspalveluita 
tuottavien yksiköiden työtä. Tarpeettomasta omaisuudesta ja turhasta 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 2016 
talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla.  
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1.3.4 Kuntayhtymän tunnuslause 

 

 
Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä”. 
 

 

1.4 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2016– 
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1.4.1 Sairaanhoitopiirin organisaatiouudistus 

 
Organisaatiota tarkistetaan vuoden 2016 aikana edelleen voimaantulevaksi 1.1.2017–.  
 
Organisaatiouudistuksessa tavoitellaan erityisesti sairaanhoidon toiminnan ja talouden joh-
tamisen yhdentämistä ja madaltamista ja siinä otetaan huomioon asiakas ja sairausryhmä-
kohtainen tarkastelu sekä mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen ja val-
takunnallinen uudelleen organisointi.  
 
Uudistusta käsitellään valmistelun kuluessa sekä yhteistyötoimikunnassa että niiden henki-
löiden kanssa, joiden asemaan ja työolosuhteisiin muutokset olennaisesti vaikuttavat. 
 

 

1.4.2 Sairaanhoidon toimialueiden organisointi 1.1 2016 –  

Sairaanhoidon toimialue koostuu viidestä (5) vastuualueesta, jonka kunkin sisältö on 
1.1.2016 sama kuin 31.12.2015 asti ao. toimialueen; kuitenkin niin, että somatiikan sosiaa-
lityön johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijät siirtyvät 1.1.2016 lukien psykiatrisen 
hoidon vastuualueelle. 
 
 

 

1.4.3 Yhtymähallinnon organisointi 1.1.2016 -  

 
 
 Yhtymähallinnon toimialue toimii yhtenä vastuualueena 1.1.2016 lukien. 
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2 TALOUSARVIO 2016  

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. Talousarvion 2016 raami 
 

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

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

 

 
Tavoitteena on laatia vuoden 2016 talousarvio siten, että sairaanhoidon käyttöta-
lous/kustannukset ovat -1 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. 
 

 
Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. 
 

 
Em. -1 % supistamistavoite vuoden 2015 talousarvioon verrattuna tarkoittaa todellisuu-
dessa suurempaa supistamispainetta, koska: 

 
- TA 2015 on n. 1 % alijäämäinen (TA 2016 tulostavoite on +-0) 
- TA 2015  sisältää n. 1 % Rauman aluesairaalan myyntivoittokirjausta. 

 
Lisäksi on otettava huomioon, että  

 
- TA 2016 ensihoidon palvelutasopäätöksen sairaanhoidon lisäkulu on n. +0,5 % ja 
- henkilöstökulujen kasvu uusien vuonna 2016 voimaan tulevien VES/TES- sopimusten ja 
työttömyysvakuutusmaksun 0,5 % kasvun vuoksi, on vähintään n. +1,0 %, mikäli henkilö-
määrä pysyy ennallaan. 

 

 
Käytännössä sairaanhoidon käyttötalouden kustannustavoite on n. -4,0 % verrat-
tuna vuoden 2015 talousarvioon. 
 
Tämä esitetään toteutettavaksi muutoshankkeilla kustannuksia pienentämällä ja 
muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta 
nostaen. 
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2. Suunnitteluohje 
 

 
Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja välttämättömien sekä käytössä 
olevien vakanssien ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. 
 

 
 

- toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina muutoshankkeina, 
joissa valmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset 

- suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä 
että välitön potilas- ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua.  

- muutoshankkeiden toteuttamisessa otetaan huomioon lainsäädäntöön ja sairaanhoito-
piirin yhteistoimintasopimukseen perustuvat yhteistoimintavelvoitteet 

 

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien 
maksusitoumusten mukaan. 

 
Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä 
ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen 
aikaansaamiseksi.  

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

 
Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. 
Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta; 
henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa.  

 

2.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon suunnittelu, budjetointi ja organisointi 

Sairaanhoidollisten toimialueiden vuoden 2015 toimialuejohtajat ja toimialueylihoitajat ovat 
vastanneet näiden toimintojen; vastuualueiden esitysten valmistelusta ja vastaavat vuonna 
2016 näiden vastuualueiden käyttösuunnitelmien toteutuksesta/suostumustensa mukaan 
ao. vastuualuejohtajina ja ylihoitajina.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä on 1.1.2016 lähtien 1 sairaanhoidon toimialue, mikä jakau-
tuu viiteen (5) ”vastuualueeseen”: ensihoito ja päivystys, konservatiivinen hoito, operatiivi-
nen hoito, lapset ja naiset sekä synnytykset sekä psykiatrinen hoito. Toimialuetta johtaa 
johtajaylilääkäri sairaanhoitopiirin ja Satakunnan keskussairaalan vastaavana lääkärinä ja 
hänellä on toimialueylihoitaja alaisenaan työparina. 
 
Vastuualueet jakautuvat vastuuyksiköihin, joilla on esimies. 
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2.1.3 Käyttötalouden määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet  

Menot  
 

Henkilöstöbudjetti lasketaan todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, että 
laskelma tehdään todellisen tilanteen 1.4.2015 mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin on otettu 
mukaan vakituiset vakanssit (virat ja toimet) sekä tarvittavat määräaikaiset työntekijät. 

 
Liikelaitoksen ja toimialueiden mahdollisten avointen tai täyttämättömien vakanssien 
budjetoimisesta on tullut sisällyttää esitys talousarvioehdotukseen.  

 
Ne vakanssit, jotka jätetään budjetoimatta, on siirretty 1.9.2015 lähtien vakanssipankkiin. 

 

 
Palkkabudjetti on tehty 0 %:n kasvulla. Tämä edellyttää tuottavuuden kasvua, koska 
palkkakustannukset kasvavat: 

- 0,2 % 1.7.2015 voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutuksena ja  
- 0,6 % 1.1.2016 lähtien voimaan tulevien VES/TES sopimuskorotusten 

vaikutuksena.  
- työttömyysvakuutusmaksu kasvaa 0,5 % -yksikköä 1.1.2016 - 
- Lisäksi henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamia mahdollisia 

palkkausmuutoksia sekä muusta varautumisesta (koulutus, sairauslo-
mat) aiheutuvia lisäpalkkauskuluja. 

 

 
 

Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 23,1 %:n mukaan, joka sisältää 0,5 % -
yksikön työttömyysvakuutusmaksun kasvun ja varhemaksun kasvun; 1,2 Me 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä sairaanhoitoon 6,0 Me eläkemenoperusteisia 
maksuja. Sivukulut ovat yhteensä n. 28,8 % palkoista. 

 
Toimialueilla ja liikelaitoksella henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen 
määrärahavaraus (osallistumismaksut, matkat ja majoitus) on suuruudeltaan vuoden 2015 
talousarvion mukainen.  

 
Tarvikemäärärahat on budjetoitu niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet 
ovat käyneet tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. yksiköt 
sopivat talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden keskinäisen 
suhteen.  

 
Lääkehankinnat on käyty läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki budjetoi 
ulkoiset lääkehankinnat, ja sopii toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä 
kohdistamisesta talousarviota varten.  

 
Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon 
ostopalveluihin (potilaan valinnanvapaus) on varattu vuoden 2015 lopullisen talousarvion 
mukainen summa; 43,8 Me. Määrärahan riittämiseksi toteutetaan erityistä suunnitelmaa. 

 
Sisäiset vuokrat lasketaan toimialueille/vastuualueille sairaaloittain/laitoksittain. Tyhjien 
tilojen vuokrat sisällytetään kaikkiin käytössä oleviin neliövuokriin. 

 
Muiden palvelujen määrärahat ovat osalta vuoden 2015 talousarviota matalampaa tasoa. 
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Tuotot  
 

Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot on arvioitu 
nollatuloksen mukaisesti. SataDiag liikelaitos voi tuottaa enintään 1 Me:n alijäämän. 

 
Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia. 

 
Asiakasmaksutuottojen on arvioitu kasvavan 5 % vuonna 2016 asiakasmaksukorotuksen 
johdosta. Lasten- ja naistentalon sairaanhoitopiirin ulkopuolisten kuntien 
palvelumaksutuottotavoitteeksi on asetettu 150.000 euroa/v 2016. 

2.1.4 Palveluhinnasto 

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen 
suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat 
yksikköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. 
Aiheuttamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 

 
Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman yli- / alijäämää.  

 
 

Ulkoinen hinnoittelu 
 

Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. 
Konservatiivisen ja operatiivisen toimialueen vuodeosastohoidon ja operatiivisen 
toimialueen päiväkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg -ryhmien mukainen 
tuotteistus.  

 
Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden 
kustannukset. 

 
Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 
14.12.2015. 

 
Muita kuin olennaisia hinnaston tarkistuksia koskevat päätökset tekee sairaanhoitopiirin 
johtaja. 

 
Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset 

 
Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen 
talousarvioihin. 

 
Vuonna 2016 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja 
toimialueiden ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 
2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2016 talousarvion perusteella. 

 
Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään 
talousarvion suuruiset. 

 
Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2015 
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 
takautuvasti voimaan astuvia hinnanmuutoksia tai palautuksia/hyvityksiä, joista päättää 
yhtymähallitus ja osaltaan liikelaitoksen johtokunta. 
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Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan 
tutkimuspalvelut. 

 
Sairaanhoidon ostopalvelut 

 
Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon ja 
saattohoidon ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin 
palveluhinnaston mukaan.  

 
Ostopalveluina lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. Tyks ja 
HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla 
hinnalla (ns. läpilaskutuksena). 

 
Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (potilaan 
valinvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. 
läpilaskutuksena). 

 
Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanvapaus) 
budjetoidaan ao. sairaanhoidon vastuualueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu 
erikoisala- ja tuottajakohtaisesti.  

 
Näitä palveluita raportoidaan kuukausittain. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää 
ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. 

 
 

Palveluseteli 
 

Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, 
ratsastusterapia ja apuvälinepalvelujen sekä peruukkien ostossa oman toiminnan ja 
maksusitoumuskäytännön lisäksi. Palvelusetelikäytäntöä jatketaan vuonna 2016. 

 
Erityisvelvoitteet 

 
Erityisvelvoitemaksuosuudella (55,08 euroa/asukas ta 2016, 52,10 euroa/asukas ta 2015,) 
katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia: 

 
 

Vuoden 2016 talousarviossa: 
Sairaanhoidon vastuualueet 
Ensihoito ja päivystys: 

 
- ensihoitopalvelut 8 620 000 euroa (ta 2015 7 695 400 euroa) 
- henkinen hyvinvointi 104 000 euroa 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 37 500 euroa (ta 2015 144 000 euroa)  
- potilassiirtokuljetukset 110 000 euroa (ta 2015 256 000 euroa) 

 
Konservatiivinen hoito:  

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 208 500 euroa (ta 2015 203 000 euroa)  
- erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutusohjaus 129 300 euroa (50 % kustannuk-

sista) (ta 2015 115 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 242 500 euroa (ta 2015 295 000 euroa) 

 
Operatiivinen hoito: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1 179 000 euroa (ta 2015 1 039 000 euroa) 
- kuntoutusohjaus 70 100 euroa (ta 2015 70 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 265 900 euroa (ta 2015 260 300 euroa) 
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Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 72 000 euroa (ta 2015 108 000 euroa) 
- kuntoutusohjaus 50 000 euroa (ta 2015 61 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 30 000 euroa (ta 2015 29 000 euroa) 

 
Psykiatrinen hoito: 

 
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 3 000 euroa (ta 2015 6 000 euroa) 
- potilassiirtokuljetukset 50 000 euroa (ta 2015 50 000 euroa) 

 
Yhtymähallinto: 

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

euroa) 
- osuus professuureista ja yleislääketieteen opetus 264 000 euroa (ta 2015 264 000 eu-

roa) 
- sähköisen reseptin käyttömaksut 60 000 euroa (ta 2015 60 000 euroa) 
- sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut 200 000 euroa (ta 2015 200 000 euroa) 

 
Liikelaitos:  

 
- ruumiinavaukset 230 000 euroa (ta 2015 217 000 euroa) 
- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 225 000 euroa (ta 2015 225 000 euroa) 
- laadunvarmennus 90 500 (ta 2015 90 500 euroa) 
- lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa 30 000 euroa (ta 2015 30 

000 euroa). 
 

Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion 2015 mukaisena 
kuukausittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan 
jäsenkunnilta tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun 
mukaisessa suhteessa. 

 
Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2016 talousarviossa yhteensä: 
12 336 300 euroa (ta15: 11 698 400 euroa). 

 
 

2.1.5 Toiminnallisia muutoshankkeita  

2.1.5.1 Satakunnan keskussairaalaa kehitetään päivystys- ja opetussairaalana 

 
Vuosien 2016–2020 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on pienentää sairaan-
sijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on 
psykiatriassa). 

2.1.5.2 Antinkartanon kuntoutuskeskus 

 
Vuonna 2020 mennessä Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa ei enää asu valtakunnallis-
ten tavoitteiden mukaan pitkäaikaisia laitosasiakkaita. 
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2.1.6 Toiminnallisia muutoksia vuoden 2016 talousarvioon 

 1. Sairaanhoito: 
 

+ Lasten ja naistentalon käyttöönotto vuonna 2015, vaikutus täysimääräinen vuonna 2016 
 

+ Ensihoitopalvelut; palvelutasopäätös / yksityisten palveluiden kilpailutus 1.1.2016-  ja ns. 
vaativan hoitotason sairaanhoitopiirin sairaankuljetusyksikkö Euraan 1.3.2016 alkaen ja 
sairaanhoitopiirin kiireetön sairaankuljetusyksikkö lopetetaan ja henkilökuntaa siirtyy em. 
toimintaan. 
 
2. Sosiaalipalvelut: 

 
+ Harjavallan ryhmäkodin rakentaminen alkaa vuonna 2016 ja toiminnan aloitus vuonna 
2017 

 
3. Muut muutoshankkeet: 

 
+ Harjavallan sairaalan kiinteistöjärjestelyt; sairaalakiinteistö tavoitellaan siirrettäväksi 
perustettavan kiinteistöyhtiön omistukseen tai vaihtoehtoisesti sairaalakiinteistö laitetaan 
yleiseen myyntiin vuonna 2017 

 
+ Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan 
vuonna 2016 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin tai niiden välisin resurssisiirroin 
 

2.1.7 Toiminnallisia muutosesityksiä jäsenkunnille 

1. Sairaanhoito: 
 
 
1.1 Sairaankuljetus 
 

 
Sairaanhoitopiiri kilpailuttaa kiireettömät sairaankuljetuspalvelut ja paaritaksikuljetukset 
1.1.2016 lähtien yhteiskilpailutuksena myös jäsenkuntien puolesta jäsenkuntien tahdon mu-
kaisesti. 
 
1.2 Päivystys 
 
 
Laaditaan selvitys jäsenkuntien lääkäreiden osallistumisesta Satakunnan keskussairaalan 
yhteispäivystyksen päivystystoimintaan 30.6.2016 mennessä. Rauman kaupungin yöajan 
perusterveydenhuollon päivystys siirtyy vuonna 2016 Satakunnan keskussairaalan yhteis-
päivystykseen, vuoden mittaisena kokeiluna.  
 
1.3 Operatiivinen hoito 
 
Rauman aluesairaalan vaativa kirurginen leikkaustoiminta ja sen henkilökunta siirtyy 
1.7.2016 lähtien Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi.  
 
1.4 Psykiatrinen hoito 
 
Sairaanhoitopiirin Rauman kuntouttamisyksikkö siirtyy Rauman kaupungin toiminnaksi 
1.1.2016 lähtien. 
 

  



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

34 

2. SataDiag liikelaitos: 
 
ks. Liikelaitoksen toimintasuunnitelma Liite 1 
 
3. Huolto: 
 
Porin perusturvan henkilökunnan ja asiakkaiden ravintohuolto, ja palveluliikelaitoksen ra-
vintohuoltotoiminta ja henkilökunta siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.1.2017 lähtien.  
 

 

2.1.7.1 Ehdotuksia selvitystehtävistä jäsenkunnille 

 
Jäsenkuntien talouden edellyttämien seikkojen vuoksi sairaanhoitopiiri ehdottaa selvitettä-
väksi seuraavia potilashoitoa tehostavia ja niiden kustannustasoa alentavia toiminnallisia 
muutoksia, sekä niitä koskevia selvityksiä ja neuvotteluja / sopimisia vuodelle 2016: 
 
- Satakuntaan laaditaan jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä käsiteltäväksi ja 

hyväksytään 30.6.2015 mennessä lakisääteinen, alueellinen terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelma. 

- sairaanhoitopiiri ja Porin perusturva: yhteisselvityksiä vuodesta 2016 lähtien: 
o siivouspalveluiden selvitys 
o hankintatoimen selvitys sis. kuljetustoiminnan 
o lääketieteellisten laitteiden hankinnan, huollon ja kunnossapitotoimintojen selvi-

tys 
o perusterveydenhuollon äitiyshuollon ja sairaanhoitopiirin ao. toimintojen sekä 

toimintaprosessien selvitys 
o sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian ja perheneuvolatoiminnan selvitys 

- Rauman kaupungin väestön tarvitsema apuvälinetoiminta ostetaan palveluna Satakun-
nan sairaanhoitopiiriltä 
 

- sairaanhoitopiirin SataDiag -liikelaitokselta jäsenkunnat ostavat kattavasti sairaanhoi-
dollisia palveluja; myös  
 

o kuvantaminen / PoSa 
o laboratorio, kuvantaminen / Keski-Satakunnan thn ky 

 
- logistiikkapalveluja jäsenkunnan ostavat sairaanhoitopiiriltä kattavasti; myös 

o Keski-Satakunnan thn ky 
- Sairaanhoitopiirin eräiden ydintoimintaan tarpeettomien omaisuuserien myynti jäsen-

kunnille: 
o sairaanhoitopiiri tarjoaa omistamansa Ravanin Pesula Oy:n ja Kiinteistö Oy Po-

rin Pankkitalon osakkeet vaihdettavaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun 
1.5.2017 käytöstä Tiilimäeltä vapautuvien rakennusten kiinteistöyhtiön osakkei-
siin 

o Finda Oy:n osakkeiden myynti 
o sairaanhoitopiirin Kiinteistö Oy Paranvahan ja Uotilantie 5n sairaanhoitopiirin 

osuudet tarjotaan Rauman kaupungin ostettavaksi aiemman osakevaihtotar-
jouksen lisäksi 

o Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalojen sairaanhoitopiirin osakkeet tarjotaan os-
tettavaksi Harjavallan kaupungille 
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2.2 Peruspääoman korko 

 
Peruspääoman koron määräksi arvioidaan vuodelle 2016 0,2 % (tilinpäätös 2014 0,474 %, 
tilinpäätöksessä 2013 0,5 %). 
 

2.3 Tilivelvolliset  

 
Kuntalain 75 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista.  

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2016 ovat: 

 
- yhtymähallituksen jäsenet 
- liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 
- sairaanhoitopiirin johtaja 
- johtajaylilääkäri 
- hallintoylihoitaja 
- toimialueiden johtajat 
- liikelaitoksen johtaja 
- vastuualuejohtajat (sis. liikelaitos ja taseyksiköt) 
- vastuuyksiköiden esimiehet 
- toimialueylihoitaja 
- ylihoitajat 
- talousjohtaja 
- palvelusuhdepäällikkö / KT-yhdyshenkilö 
- konsernilakimies 
- henkilöstöjohtaja 

 
Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voimassa 
olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden 
mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella 
alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen tekemistään 
päätöksistä sijaisuusaikana. 

 

2.4 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2016 

 
Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet viidestä näkökulmasta. 

 
Kukin toimialue määrittelee lisäksi omat tarvittavat esim. toiminnalliset, laadulliset ja 
taloudelliset tavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuualue- ja 
vastuuyksikkötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. 

 
Nämä käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryhmässä erikseen, ennen niiden käyttöönottoa.  
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1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 
mittauskerrat 

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

1. Ensihoidon ja päivys-
tyksen vastuualue: 
 
Ensihoitopalveluiden 
saatavuus 

 
 
 
 
31.12.2016 mennessä 
 

Koskee SatKs:n en-
sihoidon potilaita 
 
 
1.1. - 31.12.2016 
 

 
 

Riski-
luokka 
 

Tehtä-
vien lu-
ku-
määrä 
 

A / B  
Vähintään hätä-
ensiapuun pys-
tyvä yksikkö 

C 
Ambu-
lanssi 
 

D  
Ambu-
lanssi 
 

A / B 
Hoito-tasoi-
nen yksikkö 

8 min 15 min 30 min 1 h 30 min 

1 5765 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 

2 12100 80 % 90 % 80 % 80 % 80 % 

3 4344 60 % 80 % 70 % 70 % 70 % 

4 4477 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

5 177      

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 lie-
väksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. 
D-luokan tehtävä: 
Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, 
mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 
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2. Sairaanhoidollisen 
toimialueen vastuualu-
eet (ensihoito ja päivys-
tys, konservatiivinen, 
lasten- ja naistentaudit 
sekä synnytykset, ope-
ratiivinen ja psykiatri-
nen) 
 
Lähetteiden käsittely 
 
 
 
Kiireettömän somaatti-
sen erikoissairaanhoi-
don ns. hoitotakuupoti-
laiden hoitotoimenpiteet 
 
 
3. Sairaanhoidollinen 
toimialue ja liikelaitos 
 
 
4. Psykiatrisen hoidon 
vastuualue 
 
 
 
 
5. Sosiaalipalveluiden 
toimialue 
 
 
 
 
 
 
6. Kaikki toimialueet ja 
liikelaitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Sairaanhoidollinen 
toimialue ja sosiaalipal-
velujen toimialue 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erikoisalat käsittelevät lä-
hetteet viiden (5) vuorokau-
den kuluessa (lakisäätei-
nen aikaraja 21 vrk) 
 
Toimenpiteet toteutetaan 6 
kuukauden kuluessa  
 
 
 
 
Potilaiden 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 
 
 
Kaikilla sairaanhoitopiirin 
toimialueilla ja liikelaitok-
sessa on käytössä asiakas-
palaute- ja palvelun laa-
tua/asiakas-tyytyväisyyttä 
mittaava menettely; se on 
valmis 31.12.2016 ja käy-
tössä 1.1.2017 lukien. 
 
 
Kokemusasiantuntijaver-
kosto ja asiakasraati ovat 
mukana palveluiden (mm. 
asiakaspalvelu, potilas-
hoito, hankesuunnittelu ja 
opastus) kehittämisessä 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
kuukausittain 
 
 
 
 
 
31.12.2016 
 
 
 
auditointisuunnitel-
man mukaisesti 
 
 
31.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2016 

  



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

38 

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. - 31.12.2016 
 

2. Alueellinen palvelu-
tuotanto 

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: 
Laboratoriotoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2016 men-
nessä 
 
Kuvantamistoiminta sairaanhoi-
topiirin alueella on alueellistettu 
liikelaitokselle 31.12.2016 men-
nessä 
 
 

31.12.2016 

 
 
2. PROSESSIEN SUJUVUUS 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Sairaanhoitopiirin palvelu-
tuotanto on vaikuttavaa ja 
tuottavaa 

Operatiivisen ja 
konservatiivisen 
hoidon vastuualu-
eiden tuottavuus 

Kirurgian ja sisätautien eri-
koisalojen vakioitujen epi-
sodien määräindeksi ja vaki-
oidut laskennalliset kustan-
nukset asukasta kohden ovat 
THL: n vuotuisessa 
benchmarking selvityksessä 
paremmat kuin Suomen sai-
raanhoitopiirien ko. erikoisalo-
jen koko maan indeksi. 

1.1.-31.12.2016 

2. Sairaanhoidon tuottavuus 
kasvaa 

DRG-pisteen hinta Sairaanhoitopiirin psykiatrian 
DRG-tuottavuusseuranta ote-
taan käyttöön 1.1.2016 lukien 

1.1.–31.12.2016 
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3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 
 

Tavoitteet 
 

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja  
mittauskerrat 

Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista kehitetään työn 
vaativuutta vastaavaksi 
 
 
Henkilötyövuosien ja työpa-
noksen tuloksellinen käyttö 
  
 
 
 
Sairauspoissaoloja vähen-
netään erityisesti johtamista 
kehittämällä 
 
 
 
Henkilöstön osaamista ke-
hitetään työn vaativuutta 
vastaavaksi 

Toimialueiden ja liikelaitosten kehityskeskustelut 
käydään ≥ 70 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluk-
sessa ollut henkilöstö)  
 
 
Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat vuonna 
2016 40 työpanosta edellistä vuotta pienempinä 
kuitenkin niin, että mahdolliset liikkeenluovutukset 
huomioon työpanosta vähentävänä tai lisäävänä te-
kijänä. 
 
 
Sairauspoissaolopäivien määrää vähennetään sai-
rauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna 
edelliseen vuoteen verrattuna; (erikseen 1 - 5 päi-
vää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot) 
 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista 
seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 

1.1. - 31.12.2016 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.2016 
 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.2016 
 
 
 
 
 
1.1. -31.12.2016 

 
 
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. - 31.12.2016 
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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 menomäärä-
raha 
 
 
 
Investointitalouden sitova meno-
määräraha; sairaanhoito ja sosiaali-
palvelut yhteensä 

 
 
 
Määräraha riittää 
 
 
 
 
Määräraha riittää 

 
 
 
kuukausittain,  
1 – 4 kk,  
1 – 8 kk ja 
31.12.2016 
 
31.12.2016 

  
 
Sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta 
 
 
Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos 
 
 
Sairaanhoitopiirin/liikelaitoksen tili-
kauden tulos enintään  
1 Me alijäämäinen 
 

Tilikauden tulos 
 
Tilikauden tulos on 
> +- 0 Me 
 
Tilikauden tulos on 
< - 1 Me 

 
 
31.12.2016 
 
 
31.12.2016 
 
 
31.12.2016 

 Taseyksiköt: 
 
Sosiaalipalvelut 
Logistiikkakeskus 

 
 
Tilikauden tulos on 
> ± 0 euroa  

 
 
31.12.2016 

 Nettobudjetoidut yksiköt; 
 
Tutkimus- ja kehittäminen 
 
 
Hankintapalvelut 
 

 
 
Omarahoitus-
osuus riittää 
 
Tilikauden tulos on 
> ± 0 euroa 
 

31.12.2016 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuottavaa 
ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  
”SataDiag” 
 
 
Liikelaitoksen investoinnit 

Liikelaitoksen  tili-
kauden tulos on   
< - 1 Me 
 
Määräraha riittää 
 
Liikelaitos maksaa 
kuntayhtymän sii-
hen sijoittamalle 
peruspääomalle  
3 %:n mukaisen 
koron. 

 
31.12.2016 
 
 
31.12.2016 
 
31.12.2016 
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2.5 Talousarvion sitovuustasot 

 
1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden 

 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on  

 
- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos 

 
- käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen, 

taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden 
(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 
nettobudjetoitujen yksiköiden (hankintapalvelut) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen 
tilikauden tuloksen 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. 
 

 

Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2015 TA 2016

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) -2 967 000 -1 000 000

Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitok-

selta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 290 837 663 287 597 143

Investoinnit 13 150 000 9 500 000
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Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2015 TA 2016

Vertailutieto

Sairaanhoidon toimialue 1.1.2016 alkaen 239 976 165 239 512 219

    Ulkoiset toimintakulut 188 024 300 187 991 000

     Ostot liikelaitokselta 37 444 110 37 806 902

     Ostot logistiikkakeskukselta 6 316 298 6 099 009

     Ostot hankintapalveluilta 8 191 457 7 615 308

Vastuualueet 1.1.2016 TA 2015

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 25 836 096

    Ulkoiset toimintakulut 18 616 100

     Ostot liikelaitokselta 6 453 570

     Ostot logistiikkakeskukselta 594 103

     Ostot hankintapalveluilta 172 323

Konservatiivisen hoidon toimialue 79 898 773

    Ulkoiset toimintakulut 56 789 000

     Ostot liikelaitokselta 18 352 997

     Ostot logistiikkakeskukselta 1 728 430

     Ostot hankintapalveluilta 3 028 345

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 28 058 764

    Ulkoiset toimintakulut 24 429 700

     Ostot liikelaitokselta 2 898 046

     Ostot logistiikkakeskukselta 508 297

     Ostot hankintapalveluilta 222 721

Operatiivisen hoidon toimialue 72 479 796

    Ulkoiset toimintakulut 55 355 500

     Ostot liikelaitokselta 9 343 717

     Ostot logistiikkakeskukselta 3 182 814

     Ostot hankintapalveluilta 4 597 764

Psykiatrisen hoidon  toimialue                       33 702 736

    Ulkoiset toimintakulut 32 834 000

     Ostot liikelaitokselta 395 780

     Ostot logistiikkakeskukselta 302 653

     Ostot hankintapalveluilta 170 304

Huoltokeskus 37 335 134 34 429 838

    Ulkoiset toimintakulut 60 788 200 56 943 300

        Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -15 292 900 -14 953 500

        Hankintapalvelut -9 997 300 -9 481 200

        Muut vastuualueet 35 498 000 32 508 600

     Ostot liikelaitokselta 257 18 420

     Ostot logistiikkakeskukselta 1 804 571 1 723 174

     Ostot hankintapalveluilta 32 307 179 644

Yhtymähallinto 12 587 764 13 069 786

    Ulkoiset toimintakulut 15 255 800 14 522 000

       Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -3 036 000 -1 598 000

     Ostot liikelaitokselta 216 520 15 552

     Ostot logistiikkakeskukselta 83 702 74 176

     Ostot hankintapalveluilta 67 742 56 058

Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, 

logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 289 899 063 287 011 843

Korko- ja rahoituskulut 938 600 585 300

Käyttötalouden määrärahat yhteensä 290 837 663 287 597 143
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2.6 Investointisuunnitelma vuosille 2016-2020 ja sen rahoitus 

2.6.1 Investointien perusteet 

Satakunnan keskussairaala 2020-suunnitelma 
 

Investointien toiminnallisena pohjana toimii ”Satakunnan keskussairaala 2020” -suunni-
telma.  
 
Satakunnan keskussairaalan alueelle valmistuu vuonna 2015 yhtymävaltuuston hyväksymä 
yleissuunnitelma, jonka periaatteet otetaan huomioon mm. eri toimintojen alueella sijoitta-
misessa ja alueen logistiikan toteuttamisessa. 
 
Yhtymähallitus ja tarvittaessa liikelaitos SataDiagin johtokunta kumpikin osaltaan käsittele-
vät ja hyväksyvät erikseen hankkeiden hankesuunnitelmat ja tekevät hankepäätökset sai-
raanhoitopiirin yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousar-
vion ja perusteella. 

 
 

Investointien kriteerit 
 

Vuoteen 2020 ulottuvan investointiohjelman kriteerit ovat: 
1. toiminta / hyvä hoito ja palvelu: vaikuttavat hoidot ja uudet toimintatavat sekä 
2. talous / tuottavuuden lisäys ja toimintamenojen säästöt 
3. tyhjentyvien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö ja/tai niistä luopuminen; myös Sata-

kunnan keskussairaalassa 
 

Investoinneilla on mahdollista toteuttaa ”tuottavuushyppy”, jolloin toiminnan tuottavuus te-
hostuu 5-10 %; ja henkilökuntatarve vähenee.  

 
Hankesuunnitelman tarkoittaman ohjelman uudisrakennusten poistoaika päätetään erik-
seen 30 vuodeksi, jolloin n. 100 Me:n investointiohjelman laskennallinen lisäkustannustaso 
on vain n. +1 % lisää vuosittain kokonaiskustannuksiin vuodesta 2020- lähtien vuoden 
2020 tasoon verrattuna. Tämä lisäys kustannuksiin on mahdollista kattaa tuottavuuslisäyk-
sellä. 

 
  

Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2015 TA 2016

Tase- ja nettoyksiköt

Hankintapalvelut (huoltokeskus) 0 0

Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 0

Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 0

Liikelaitos SataDiag -1 000 000 -1 000 000

Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2015 TA 2016

-1 000 000 -1 000 000
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2.6.2 Investointiohjelman toteutus / Rahoitus 

Vaihtoehdot ovat: 
 
1. Toteutus sairaanhoitopiirin omaan taseeseen poistorahoituksella ja osittain ulkopuolisella 

rahoituksella tai 
 

 
2. Satakunnan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö; Kiinteistö Oy toteuttaa hankkeen kokonaisuudes-

saan ja rahoitus hoidetaan sairaanhoitopiirin myöntämän lainan takauksin – ja Kiinteistö 
Oy vuokraa tilat sairaanhoitopiirille. 

 
Viimeksi mainittu menettely mahdollistaisi jatkossa myös Satakunnan keskussairaalan kiinteis-
töyhtiöittämisen.  

 
 

2.6.3 Investoinnit vuosina 2016-2020 (Me) 

  2016 2017 2018 
 
2019 

 
2020 

2016-
2020 

Laitehankinnat - sairaanhoito 2,50 2,00 1,00 
 
1,50 

 
2,50 

 
9,50 

Laitehankinnat - liikelaitos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

Irtainomaisuus yhteensä 3,50 3,00 2,00 2,50 3,50 14,50 

SK, apteekkirakennus, obduktio 
ja tekniset toiminnot 12,8 Me 1,20 9,80 1,80 

   
12,80 

SK yhteispäivystysalue  
uudisrakennus 25,0 Me 0,50  4,00 12,00 

 
 
 8,50 

  
 
25,00 

SK, kuntoutuksen tilat  
uudisrakennus 10,0 Me   0,50 4,00 

 
 
 4,50 

 
 
1,00 

 
 
10,00 

SK, psykiatrian tilat,  
uudisrakennus 21,0 Me    0,50 6,00 

 
 
7,00 

 
 
7,50        

 
 
21,00 

SK, osastojen peruskorjaukset 
A6-A7, B1, B0, N2, A1 ja R0 1,90 2,00 2,00 

 
 
4,00 

 
 
3,00 

 
 
12,90 

Pienet peruskorjaukset;  
sairaanhoito 2,00 2,00 1,50 

 
1,50 

 
1,50 

 
8,50 

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

 
0,40 

 
0,40 

 
2,00 

Rakentaminen yhteensä               6,00 19,20 
  
27,70 

 
25,90 

 
  13,40 

 
92,20 

INVESTOINNIT  
YHTEENSÄ   

  
9,50 22,20 

  
29,70 

 
28,40 

 
16,90 

 
106,70 

 
 
 

Aloittamattomat rakennusinvestoinnit RKI 108,5 (2010=100) 
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2.6.4 Investointien 2016-2020 rahoitus 

 

 
 
 

2.6.5 Hankeperustelut 

Yksityiskohtaiset hankeperustelut on kirjattu ”Satakunnan keskussairaala 2020”-suunnitel-
maan ja hankkeiden sijoittaminen keskussairaalan tontille on esitetty keskussairaalan sai-
raala-alueen kehittämissuunnitelmassa. 
 
Vuosi 2016  
 
Yhteispäivystysalue, uudisrakennus Satakunnan keskussairaala 
  

 
Yhteispäivystysalueen kustannusarvio on 25,0 Me (RKI=108,5, 2010=100) jakaantuen vuo-
delle 2016 0,5 Me, vuodelle 2017 4,0 Me, vuodelle 2018 12,0 Me ja vuodelle 2018 8,5 Me. 
Kustannusarvio perustuu tässä vaiheessa arvioon laajuustiedoista, ei hyväksyttyyn hanke-
suunnitelmaan ja ei pidä sisällään toimintavarustukseen tarvittavia määrärahoja. 
 
Toiminnalliset perustelut: 
 
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. Nykyisen 
päivystysosaston eristystilat ja niiden yhteydessä olevat säteilyonnettomuuden pesupaikat 
säilytetään nykyisessä paikassaan. Nyt hajallaan sijaitsevat sydänyksikön seurantapaikat 
ja poliklinikkatilat tulevat K0 tiloihin, mikä tehostaa sydänyksikön toimintaa. 
 
Tavoitteena on rakentaa noin 30 -40 sairaansijan päivystysosasto, jossa voidaan 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. Uudesta laajen-
nuksesta on lyhyt etäisyys päivystyspoliklinikalle, mikä parantaa päivystyksen toimintaa ko-
konaisuudessaan. Potilashuoneet ovat pääasiassa yhden hengen huoneita, mikä nopeut-
taa osaltaan potilaiden paranemista. Päivystysosaston huonetilojen suunnittelussa huomi-
oidaan infektiopotilaiden kohortointi ja eristyshuoneita rakennetaan riittävä määrä. Päivys-
tysosaston uusien toimintatapojen myötä voidaan päivystyspotilaiden läpivirtaustehok-
kuutta 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 uuden laajennusosan välit-
tömässä läheisyydessä. Tällä hetkellä käytössä on kaksi magneettikuvaus- laitetta. Mag-
neettitutkimusten kysyntä tulee laitteiden ja ohjelmistojen kehittyessä lisääntymään. Tämän 
takia uuteen laajennusosaan on suunniteltu tilat kahdelle uudelle magneettikuvauslaitteelle. 
( Magneettikeskus) 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Suunnitelma mukaiset poistot       8,20 8,50 11,00 11,00 9,00

Talousarviolaina 1,30 13,70 18,70 17,40 7,90

RAHOITUS YHTEENSÄ 9,50 22,20 29,70 28,40 16,90
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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 muo-
dostavat oman pullonkaulansa. Anestesiologinen preoperatiivinen poliklinikka on toiminut 
LEIKO: n tiloissa iltapäivisin syksystä 2012 alkaen. Jotta leikkausosaston toiminta olisi yh-
tenäisempää ja saumattomampaa, tulisi LEIKO: n sijaita leikkausosaston vieressä, jolloin 
kaikenlainen konsultointi nopeutuisi ja siirtyminen LEIKOSTA leikkausyksikköön olisi sel-
keää ja etäisyydet lyhyitä. 
 
Uuteen LEIKO-yksiköön tarvitaan riittävät odotustilat, jossa voi rauhassa odottaa leikkauk-
seen siirtymistä huomioiden pyörätuolipotilaat ja vuodelepoa tarvitsevat potilaat. Valmis-
telu- ja tutkimistiloja tarvitaan samoin riittävästi, jotta leikkaukseen menevät potilaat voi-
daan valmistella ja tutkia ilman viiveitä etenkin aamuisin. Näitä tiloja voidaan myös käyttää 
toimisto- ja poliklinikkatinatiloina. ( hoidonvaraajat, anestesialääkärien poliklinikat) 
 
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 lähei-
syydessä. Heräämötoimintaa ollaan kehittämässä, mikä edellyttää myös tilojen muutoksia. 
23-h heräämötoiminta tarkoittaa potilaan seuraamista heräämössä yli yön ja kotiutus tapah-
tuu voinnin salliessa aamulla suoraan heräämöstä. Näin säästetään perinteisiä vuodeosas-
topaikkoja ja siirtoja osastoille. Toimintatapa on käytössä maailmalla ja huomioitu Suomes-
sakin uusissa sairaalahankkeissa. 23-h heräämö edellyttää tilamuutoksia. Päiväkirurgian 
yksikön heräämötoiminnan keskittäminen iltapäivisin ja iltaisin K-leikkausyksikön herää-
möön säästää henkilöstökustannuksissa. Nykyisen henkilökunnan taukotilan muuttaminen 
heräämön tiloiksi mahdollistaa suunnitellut heräämön toiminnalliset muutokset ja antaa he-
räämön tiloille lisää kapasiteettia tulevaisuudessa lisääntyvien leikkausmäärien tarpeisiin. 
Henkilökunnan uusi taukotila rakennetaan uuteen laajennusosaan. 
 
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 asi-
anmukaista ilmanvaihtoa. Tulevaisuudessa erikoissairaanhoidossa annettavan hammas- 
suu- ja leukasairauksien hoidon tarve lisääntyy edelleen. Uuteen laajennusosaan on suun-
niteltu tämän takia uutta hammas- suu- ja leukasairauksien yksikköä, jossa on neljä hoito-
huonetta, hammaslääkäripäivystyksen tarvitsemat tilat ja yksikön tarvitsemat muut tilat. Po-
tilaiden odotustilat voivat olla yhteiset LEIKON kanssa. Huonokuntoisille potilaille tarvitaan 
myös seurantatilaa toimenpiteiden jälkeen, nyt seuranta on tapahtunut korvapoliklinikan 
käytävällä. 
 
Kuuman sairaalan alueella toimivien päivystävien lääkärien lepohuoneet sijaitsevat tällä 
hetkellä kaukana päivystysalueesta N-rakennuksen 00-kerroksessa. Matka päivystykseen, 
päivystysosastolle ja leikkaussaleihin on pitkä. Uuteen laajennusosaan rakennettavat päi-
vystyshuoneet sijaitsevat päivystyksen kannalta parhaassa paikassa, kaikkiin toimipisteisiin 
on varsin lyhyt matka, mikä nopeuttaa lääkärien saamista paikalle esimerkiksi hätätilan-
teissa. 
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Keskussairaalan sairaala-alueen kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä päädyttiin 
logististen ja toiminnallisten perustein ratkaisuun jossa silmä-, korva-, nenä-, ja kurkkutaudit 
sekä neurologia sijoitetaan uuteen laajennusosaan. Uuteen laajennusosaan sijoittuu myös 
välinehuollon ja syöpätautien tarvitsemat lisätilat sekä laboratorion tarvitsemat näytteen-
otto- ja tutkimustilat. Uuteen laajennusosaan sijoittuvat toiminnat siirtävät isot potilasvirrat 
sairaala-alueen keskiosasta logistisesti parempaan paikkaan sairaalan sisääntuloväylän 
varteen. Uuden laajennusosan toimintojen tarvitsemat kulutustavarat saadaan ohjattua uu-
den rakennettavan terminaalin kautta lyhyttä reittiä toimipisteisiin. 
 
Lopullisessa hankesuunnitelmassa otetaan huomioon myös alueellinen suun terveyden-
huollon päivystys, psykiatrian päivystys ja sosiaalipäivystys sekä päihdepäivystys. 
 
Apteekkirakennus; apteekki, obduktio ja tekniset toiminnot, uudisrakennus Satakunnan 
keskussairaala 
 
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).  
 
Keskussairaalan sairaala-alueen kehittämissuunnitelman mukaan uusi yhteispäivystysalu-
een laajennusosa tulee sijoittumaan nykyisen teknisen keskuksen ja varastorakennuksen 
paikalle. Tämä taas edellyttää sitä että teknisen keskuksen tarvitsemat nykyistä pienemmät 
tilat jätehuoltokeskuksineen tulee rakentaa muualle keskussairaalan alueelle.  
 
Kehittämissuunnitelman mukaan uusi apteekkirakennuskokonaisuus tullaan sijoittamaan 
nykyisen H-rakennuksen, obduktiorakennuksen paikalle. Tämä taas edellyttää uusien ob-
duktiotilojen rakentamista. Suunnitelman mukaan rakennetaan apteekkirakennus- koko-
naisuus, johon tulee tilat apteekkitoiminnolle, tekniselle keskukselle, jätehuoltokeskukselle 
ja obduktiotoiminnalle. Rakentamisen ajan obduktiotoiminta hoidetaan ostopalveluna 
muista sairaanhoitopiireistä. 
 
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-
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 11 
000 solunsalpaajalaimennosta osastoille, jotka toimitetaan pikatilauksina välittömästi tilauk-
sen ja valmistuksen jälkeen. 
 
Lääkelaki määrää erittäin tarkasti lääkkeiden jakelukanavan. Lääkelain mukaan lääketuk-
kukaupat saavat toimittaa lääkkeitä vain apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin/lääkekeskuk-
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siin sekä eläinlääkäreille. Lääkelakiin ei ole tulossa muutoksia lähivuosina, taustalla on erit-
täin vahva STM:n kansallinen strategia. Sairaala-apteekin ja lääkekeskukset ovat myös vel-
voitettuja varastoimaan asiakkaidensa velvoitevarastointilain mukaiset lääkkeet. Yleisesti 
ottaen eri sairaala-apteekkien asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosien aikana, mikä 
on kasvattanut varastointitilatarvetta useassa sairaala-apteekissa. Myös viranomaismää-
räykset lääkevalmistustilojen ja muun laadun kannalta ovat tiukentuneet viime vuosina, 
mikä on aiheuttanut remontointipaineita Suomen sairaala-apteekeille. Sairaala-apteekkiky-
selyssä selvisi, että puolessa (9/18) kyselyyn vastanneista sairaala-apteekeista tiloja on 
remontoitu/laajennettu viime vuosina, kolmella (3/18) kyselyn sairaala-apteekilla on 2000-
luvulla valmistuneet uudet tilat ja lopuille kyselyyn vastanneille ollaan joko remontoimassa 
ja kokonaan rakentamassa uusia tiloja. Poikkeuksena tästä kuitenkin itsenäisinä sairaala-
apteekkeina toimivat kahden kaupungin sairaala-apteekit, joihin ei ole suunniteltu tilaparan-
nuksia. 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 ol-
laan ottamassa käyttöön uusien tai remontoitujen tilojen myötä. Yleisimpiä automaatiorat-
kaisuja 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 sekä Huittisten kaupunki vuonna 2014. Asiakasmäärien lisääntyessä 
myös velvoitevarastoitavien lääkkeiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. 
  
Rauma 
Rauman aluesairaalan lääkekeskuksen tilatarpeet on useaan eri otteeseen kartoitettu. 
Rauman lääkekeskuksen tilat soveltuvat huonosti nykyvaatimusten mukaiseen apteekkitoi-
mintaan. Viimeisimpänä lääkealan valvova viranomainen, FIMEA, tarkastuksessaan syk-
syllä 2011 totesi Rauman lääkekeskuksen tiloista seuraavaa: ”Tilat ovat toiminnan laajuu-
teen ja vaativuuteen nähden liian pienet (289 m2) ja epäkäytännölliset.” Tilat Rauman lää-
kekeskuksessa vaarantavat velvoitevarastointilain noudattamisen ja estävät uusien palve-
luiden tuottamisen ja koneellisen annosjakelun laajentamisen sairaanhoitopiirin alueelle. 
Myöskään missään muussa lääkehuollon yksikön nykyisissä tiloissa ei ole tilaa varastoida 
Rauman lääkekeskuksen lääkkeitä tai tuottaa muita lääkehuollon palveluja Raumaa ja lähi-
kuntia varten. 
  
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, 
mutta pieni lääkekeskus on haavoittuvainen henkilöstön poissaolojen yhteydessä, jonka 
vuoksi Kankaanpään lääkekeskus turvautuu loma-aikoina Porin lääkekeskukseen. Porin 
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lääkekeskus tuottaa lääkehuollon palvelut Kankaanpään lääkekeskuksen asiakkaille Kan-
kaanpään lääkekeskuksen ollessa suljettu. Toimintatapa toimii erinomaisesti ja lääkekulje-
tukset toimivat moitteetta. 
  
Harjavalta 
Harjavallan lääkekeskukselle remontoitiin vuonna 2009 uudet tilat, jotka tuolloin olivat riittä-
vät ja asianmukaiset (215 m2). Uusien asiakkaiden myötä tilat ovat käyneet ahtaiksi. 

 
Pori/lääkekeskus 
Porin kaupunginsairaalan vuokratiloissa (370 m2) toimii Porin lääkekeskus, joka vastaa Sa-
takunnan alueen suurimmasta perusterveydenhuollon lääkehuollosta. Lääkkeiden säilytys-
tilat ovat nykyisellään riittämättömät ja niissä on havaittu huonetilaongelmia vuonna 2015. 
Lääkkeenvalmistustilat ovat asianmukaiset. 
  
Pori/sairaala-apteekki 
Tilat keskussairaalassa (730 m2) ovat vanhat ja erityisesti varastointitiloiltaan jääneet liian 
pieniksi. Asiakasmääriä ei voi varastointitilojen vuoksi kasvattaa, jonka vuoksi lääkekeskuk-
set Satakunnassa vastaavatkin pääasiassa ulkoisten asiakkaiden lääkehuollosta. Lääke-
valmistustilat ovat teknisesti vanhat eikä niiden ilmastointitekniikka riitä kattamaan nykyvaa-
timuksia. 
  
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 korjatta-
vaksi määräämät asiat tulee saada kuntoon, sillä viranomaisen määrittämä vakava puute 
sairaala-apteekin toiminnassa voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että steriililääke-
valmistus joudutaan lopettamaan nykyisissä tiloissa, ellei asioita saada korjattua. Tilat ny-
kyisellään ovat kuitenkin vanhat, eikä tarvittavia muutostöitä saada toteutettua viranomai-
sen 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, edelly-
tyksenä olisi uusien erikseen suunniteltujen tilojen rakentaminen. Nykyaikaista sairaala-
apteekkia automaatioratkaisuineen on vaikea rakentaa vanhoihin rakennuksiin, koska eten-
kin lääkevalmistustilojen ja säilytystilojen vaatimukset ovat tiukkoja. Tästä hyvänä esimerk-
kinä 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 
mahdollisuudet. Lisäksi FIMEA on laatinut esiselvityksen lääkehuollosta sairaaloissa, ter-
veyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa (29.12.2010), joka määrittelee ja tarkentaa 
lääkehuollon erilaisia hallinnollisia toimintamahdollisuuksia. FIMEAn lausunnossa ja selvi-
tyksessä todetaan, että sairaala-apteekkiluvanhaltija ei voi olla sairaanhoitopiirien yhteinen 
sairaala-apteekki tai sairaanhoitopiirin yhteinen yhtiömuodossa toimiva sairaala-apteekki. 
  
Lääkehuollon toimintaa valvoo ja ohjaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
(FIMEA), 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 
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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. 
  
Liikelaitos SataDiagin 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. 
  
Teknisen keskuksen tilat ovat valmistuneet vuonna 1988. Tilat ovat mitoitettu sen hetkisen 
toimintatavan mukaan. Uudet tilat, joita tarvitaan keskussairaalan alueella, ovat huomatta-
vasti nykyistä pienemmät. Sen sijaan jätehuollon tarvitsemat jätteiden lajittelutilat vaativat 
huomattavasti nykyistä enemmän tilaa. Lisäksi teknisen keskuksen läpi/alueella kulkee eri-
laisia teknisiä järjestelmiä jotka tulee siirtää muualle ennen uuden yhteispäivystysalueen 
laajennusosan rakentamista. Teknisen keskuksen tarvitsemien tilojen, jätehuoltokeskuksen 
ja siirrettävien teknisten järjestelmien kustannusarvio on 4,2 Me (RKI=108,5, 2010=100). 
  
Obduktiotoiminta tarvitsee nykyistä pienemmät tilat toiminnalleen oikeuslääketieteellisen 
avaustoiminnan loputtua Satakunnan keskussairaalassa. Laaditun huonetilaohjelman mu-
kaan toiminta tarvitsee tiloja noin 250 m2 (ei sisällä käytävä tai vastaavia tiloja). Obduktioti-
lojen ja siihen liittyvän varustuksen kustannusarvio on 1,3 Me (RKI=108,5, 2010=100). 
  
Apteekkirakennuksen (sisältäen apteekkitoiminnan, obduktion ja tekniset toiminnot) kustan-
nusarvio on 12,8 Me (RKI=108,5, 2010=100) jakaantuen vuodelle 2017 1,2 Me, vuodelle 
2018 9,8 Me, vuodelle 2018 1,8 Me. Kustannusarvio pitää sisällään toimintavarustushan-
kinnat. 
 
 
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. Vuonna 2015 peruskorjataan A5-kerros 
keuhkopoliklinikan tiloiksi. Vuodesta 2016 eteenpäin suoritetaan osastojen A6-A7, B0, B1, 
N2, A1 ja R0 toiminnallisia ja teknisiä peruskorjauksia. Tavoitteena on peruskorjata yksi tai 
kaksi osastoa vuodessa. Määrärahoja varataan talousarvion sallimissa puitteissa. Vuonna 
2016 on tarkoitus peruskorjata A7-kerros toimistotiloiksi ja N2-kerrokseen tilat hammas-, 
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suu- ja leukasairauksille. Vuodelle 2016 on varattu 1,9 Me, 2017 on varattu 2,0 Me, vuo-
delle 2018 2,0 Me, vuodelle 2019 4,0 Me ja vuodelle 2020 3,0 Me peruskorjausmääräraha. 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2016 on 3,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laitehan-
kintoihin ja 2,5 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen toimi-
alueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja pääte-
tään johtajaylilääkärin päätöksellä. 
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2016 on 2,0+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
 
 
Vuosi 2017 
 
Yhteispäivystysalue, uudisrakennus Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 4,0 Me 
 
Apteekkirakennus, uudisrakennus Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 9,8 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016 - 2020 on esitetty, että suunnitellaan 
alueellisen kuntoutustoiminnan järjestelyt ja toteutetaan ao. toimintojen siirto Satalinnasta 
Satakunnan keskussairaalaan viimeistään vuoden 2020 aikana. 
 
Satakunnan keskussairaalan kiinteistöstä (tontin käytöstä) laadittiin keväällä 2011 kehittä-
missuunnitelma jossa pyrittiin ottamaan huomioon nykyiset ja tulevat erikoissairaanhoidon 
tilatarpeet Satakunnassa.  Kehittämissuunnitelmaa on tarkennettu vuonna 2015 ja tarken-
netun suunnitelman mukaan tilat tullaan rakentamaan yhteispäivystysalueen yhteyteen tai 
välittömään läheisyyteen. 
 
Vuonna 2016 jatketaan kuntoutuksen ja fysiatrian toiminnallista suunnittelua ottaen huomi-
oon yhteistyö perusterveyden huollon kanssa. Varsinainen tilojen suunnittelu aloitetaan 
vuonna 2017.   
 
Toiminnan laajuutta ei toistaiseksi ole mahdollista arvioida mutta aiempien suunnitelmien 
perusteella kuntoutuksen ja fysiatrian uudisrakennuksen rakentamiseen on suunnitelmassa 
varattu 10,0 Me (alv 0 %) (RKI=108,5, 2010=100) jakaantuen vuodelle 2017 0,5 Me, vuo-
delle 2018 4,0 Me, vuodelle 2019 4,0 Me ja vuodelle 2020 1,0 Me.  
  
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-
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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 erikois-
sairaanhoitoon porrastuvien palvelujen lisäksi myös erikseen sovitut apuvälinepalvelut so-
pimuksen 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. Kuntoutus-
yksikkö antaa tarvittavat konsultaatiot ja erityistyöntekijöitten palvelut alueen osaamiskes-
kuksille. Vaikeavammaisen kuntoutus vaatii erityisosaamista ja moniammatillista työotetta. 
Hoitoajat ovat myös pitkiä, jopa useamman kuukauden mittaisia. Tällainen toiminta ei sovi 
keskussairaalan akuuttiosastolle, vaan vaatii siihen suunnitellut tilat ja laitteiston. 
Tämä edellyttää, että Satakuntaan perustetaan neljä kuntoutuksen alueellista osaamiskes-
kusta. Nämä ovat Pori, Rauma, Pohjois-Satakunta ja Etelä-Satakunta. Keskuksia luotaessa 
voidaan hyödyntää nykyisiä kuntoutukseen soveltuvia toimitiloja. 
 
Mikäli jatkokuntoutus ei ole asiallisesti järjestetty kuntien taholta, pidentää se keskussairaa-
lan akuuttikuntoutuksen hoitoaikaa ja esitetty 30-35 sairaansijan paikkatarve ei tule riittä-
mään. Väestörakenteen ikääntymisen vuoksi kuntoutuksen tarve tulee jatkossa lisäänty-
mään. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja itsenäinen suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa 
on kuntoutuksen tavoitteena. Lääkinnälliseen kuntoutukseen panostamalla on mahdolli-
suus tukea kotona selviämistä ja vähentää sitä kautta laitoshoidon tarvetta ja kustannuksia. 
Vuodeosastokuntoutuksen lisäksi tarvitaan myös toimivia avohoidon kuntoutuspalveluja, 
jotka on mahdollista järjestää kuntoutusosaston yhteyteen ja saada synergiahyötyä henki-
lökunnan ja laitteitten yhteiskäytöstä.  
 
Tällä hetkellä Satalinnassa toimii päiväkuntoutusosasto, (20 potilaspaikkaa), jossa järjeste-
tään tuki- ja liikuntaelinsairaille potilaille sekä reumapotilaille tarkoitettua kuntoutusta, kun-
toutustutkimuksia ja työkykyarvioita. Tämä on fysiatrian poliklinikkatoimintaan kuuluvaa 
elektiivistä erikoissairaanhoitoa. Tämä toiminta ei välttämättä vaadi tiloja keskussairaalasta. 
Toimintaympäristö vaatii kuntosali- ja liikuntatiloja sekä vesiliikuntamahdollisuudet. Nykyi-
nen Satalinnan ympäristö ja mahdollisuudet soveltuvat hyvin tähän toimintaan. 
Jos alueellinen neljän osaamiskeskuksen malli ei toteudu, tarvitaan kuitenkin jokin jatko-
kuntoutukseen erikoistunut yksikkö. Tällöin nykyisen Satalinnan kuntoutusosaston tarve ei 
poistu, koska sairaanhoitopiirin on huolehdittava myös akuuttivaiheen jälkeisen jatkokun-
toutuksen järjestämisestä. 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
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Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016 - 2020 on esitetty, että suunnitellaan 
ja toteutetaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuodeosastotoi-
minnan siirto Satakunnan keskussairaalaan vuoden 2020 aikana. 
 
Satakunnan keskussairaalan kiinteistöstä (tontin käytöstä) laadittiin keväällä 2011 kehittä-
missuunnitelma jossa pyrittiin ottamaan huomioon nykyiset ja tulevat erikoissairaanhoidon 
tilatarpeet Satakunnassa. Kehittämissuunnitelmaa on tarkennettu vuonna 2015 ja tarken-
netun suunnitelman mukaan psykiatrian vuodeosasto- tilat tullaan rakentamaan keskussai-
raalan kaakkoiskulmaan S-rakennuksen paikalle. Poliklinikkatilat voidaan peruskorjata M-
rakennuksesta vapautuviin 1-, ja 2-kerroksen tiloihin. Kun lastentaudit ja synnytykset siirtyi-
vät vuonna 2015 uuteen lasten- ja naistentaloon niin S-rakennus voidaan purkaa ja tilalle 
rakentaa uudisrakennus psykiatrian osastotarpeita varten. S-rakennus on valmistunut 
vuonna 1970. Rakennusten peruskorjaamiseen ei ole olemassa taloudellisia ja toiminnalli-
sia perusteita.    
 
Vuonna 2016 jatketaan psykiatrian toiminnallista suunnittelua ottaen huomioon yhteistyö 
perusterveyden huollon kanssa. Varsinainen tilojen suunnittelu aloitetaan vuonna 2017.   
 
Toiminnan laajuutta ei toistaiseksi ole mahdollista arvioida mutta aiempien suunnitelmien 
perusteella psykiatrian uudisrakennuksen rakentamiseen ja M-rakennuksen kerrosten pe-
ruskorjaukseen on suunnitelmassa varattu 21,0 Me (alv 0 %) (RKI=108,5, 2010=100) ja-
kaantuen vuodelle 2017 0,5 Me, vuodelle 2018 6,0 Me, vuodelle 2019 7,0 Me ja vuodelle 
2020 7,5 Me.  
 

 
 
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 palveluvali-
kon 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 
liittyvät kriisit ja sairaudet. On tärkeää saada psykiatrian päivystys Satakunnan keskussai-
raalaan fyysisesti lähelle muuta päivystystoimintaa. Tämä mahdollistaa luontevan konsul-
toinnin psykiatrian ja muun päivystyksen välille. On hyvä, että jatkossa psykiatrinen päivys-
tys 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. 
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Viiden vuoden lääketieteen opinnot suorittaneet saavat päivystää takapäivystäjän turvin. 
Asetus on oleellisesti vaikeuttanut Harjavallan sairaalan etupäivystystä, koska kandidaat-
tien 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. Ny-
kyisellään 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.2016. Vuodelle 2017 varattu määräraha on 2,0 Me  
 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2017 on 3,0 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laitehan-
kintoihin ja 2,0 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen toimi-
alueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja pääte-
tään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2017 on 2,9+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 2018 
 
Yhteispäivystysalue, uudisrakennus Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 12,0 Me 
 
Apteekkirakennus, uudisrakennus Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 1,8 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2017. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 4,0 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2017. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 6,0 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2018 varattu määräraha on 2,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2018 on 2,0 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laitehan-
kintoihin ja 1,0 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen toimi-
alueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja pääte-
tään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
 
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2018 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja. 
 
 
 
Vuosi 2019 
 
Yhteispäivystysalue, uudisrakennus Satakunnan keskussairaala 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2019 varattu määräraha on 8,5 Me 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2017. Vuodelle 2019 varattu määräraha on 4,5 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2017. Vuodelle 2019 varattu määräraha on 7,0 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2019 varattu määräraha on 4,0 Me 
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Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2019 on 2,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laitehan-
kintoihin ja 1,5 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen toimi-
alueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja pääte-
tään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2019 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 2020 
 
Kuntoutuksen ja fysiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v.2017. Vuodelle 2020 varattu määräraha on 1,0 Me 
 
Psykiatrian tilat, keskussairaala, uudisrakennus 
 
Kts. v. 2017. Vuodelle 2020 varattu määräraha on 7,5 Me 
 
Keskussairaalan osastojen peruskorjaukset 
 
Kts. v.2016. Vuodelle 2020 varattu määräraha on 3,0 Me 
 
Laitehankinnat 
 
Laitehankintamääräraha vuodelle 2020 on 3,5 Me. 1,0 Me on varattu liikelaitoksen laitehan-
kintoihin ja 2,5 Me sairaanhoidon laitehankintoihin. Laitehankintojen jakaantuminen toimi-
alueiden kesken neuvotellaan toimialueiden johtajien ja johtajaylilääkärin kesken ja pääte-
tään johtajaylilääkärin päätöksellä.  
 
Pienet peruskorjaukset 
 
Pienten peruskorjausten määräraha vuodelle 2020 on 1,5+0,4 Me. Määräraha käytetään 
sekä toiminnallisten että teknisten tarpeiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen määräraha 
sisältää myös uusien yksiköiden ensikertaisen kalustamisen. Määrärahan käyttämisestä 
päättää käyttösuunnitelmien vahvistamisten jälkeen huollon johtaja.  
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2.7 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2016 

 
Tytäryhteisöt ovat: 
 

- Kiinteistö Oy Rauman sairaala 
 

- Satakunnan sairaalaparkki Oy 
 

- Kiinteistö Oy Uotilantie 5 
 

- Kiinteistö Oy Satakruunu  
 

- Ravanin Pesula Oy 
 

 
Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille;  
 

- yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista 
 

- Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja ylläpitää 
sekä kehittää Rauman aluesairaalan kiinteistöä omistajan ja asiakkaiden tarpeiden mu-
kaisesti 
 

- Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkin tehtävänä on toteuttaa erityisesti Satakunnan 
keskussairaalan parkkipaikkoja sekä hoitaa sairaanhoitopiirin ja yhtiön välisen palvelu-
sopimuksen perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin käytössä/hallinnassa olevat P-
alueet ja määrätä niistä perittävät maksut 

 

- Kiinteistö Oy Uotilantie 5:n omistuksellinen taho selvitetään vuonna 2016 
 

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

- Harjavallan sairaalan kiinteistöyhtiöittämistä selvitetään siten, että sairaanhoitopiirin ty-
täryhtiö omistaa ja kehittää Harjavallan sairaalan kiinteistöä ja erityisesti sen uusiokäyt-
töä sekä pyrkii kiinteistön omistajuudesta irti kannattavasti. Vaihtoehtona on laittaa sai-
raalakiinteistö yleiseen myyntiin vuonna 2017. 

 
- Ravanin Pesula Oy:n ja Turun Tekstiilihuolto Oy:n mahdollinen yhdistyminen ratkais-

taan vuonna 2016 
 

2.8 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016 

 

2.8.1 Sairaanhoidon toimialue 

2.8.1.1 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 

 
Yleistä 
 
Toiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena entistä sujuvampi toiminta lean-periaatteita 
käyttäen sekä osaamisen ja kokemuksen lisääminen etulinjaan. Hyvää asiakas- ja potilas-
lähtöistä palvelua kehitetään jatkuvasti sen lisäksi, että jokaiselle potilaalle tarjotaan laadu-
kasta, vaikuttavaa hoitoa. Potilasryhmistä painopistealueena on erityisesti ikäihmisten hyvä 
hoito ja turvallinen kotiuttaminen oikeantasoiseen hoitopaikkaan.  
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Toiminnan kehittäminen 
 
Porin yhteistoiminta-alueen päiväpäivystyksen keskittämisestä jatketaan neuvotteluja.  
Tavoitteena on lisäksi Rauman seudun päivystyksen yöaikaisten (klo 22–08) potilaiden 
hoito Satakunnan yhteispäivystyksessä. Potilasmääristä laaditaan tarkempi selvitys. Yöai-
kaisia potilaita on arviolta viitisen kappaletta. Asiasta käydään raumalaisten kanssa neuvot-
telut. Osa näistä potilaista ohjautuu jo nyt Raumalta tänne.  
31.5.2016 mennessä tehdään lisäksi yhteisselvitys perusterveydenhuollon lääkäreiden ny-
kyistä laajemmasta osallistumisesta yhteispäivystykseen. 
 
Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 – 2019 on päätetty Satakunnan sairaanhoito-
piirin kesäkuun 2015 yhtymävaltuustossa. Muutoksena aiempaan se, että kaikki ensihoito-
palvelun yksiköt toimivat välittömässä lähtövalmiudessa toiminta-aikaan. Eurassa aloittaa 
maaliskuussa 2016 sairaanhoitopiirin vaativan hoitotason ambulanssi. Siihen asti toimintaa 
hoitaa Harjavallan sairaankuljetus (henkilöstö: hoitotaso ja perustaso, välitön valmius 
1.1.2016 alkaen) (päätösesitys Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle elokuun 
2015 kokoukseen). Yhteistoimintasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa jatkuu. 
Muutoksena aiempaan palvelutasoon nähden se, että kaksi pelastuslaitoksen yksikköä on 
ns. synergiayksiköitä (1 Raumalla ja 1 Porissa – Meri - Pori). Noormarkussa aloittaa lisäksi 
pelastuslaitoksen hoitotason yksikkö. Yksityisen ensihoitopalvelun tuotanto on kilpailutettu 
v. 2015 ja yhteistyö uusin sopimuksin kilpailun voittaneiden palveluntuottajien kanssa alkaa 
1.1.2016. 
 
Talouden sopeuttamistoimenpiteenä sairaanhoitopiirin siirtokuljetusambulanssin toiminta 
keskeytetään v. 2016. Kiireettömät Satakunnan sairaanhoitopiirin maksamat ambulanssi ja 
paaritaksikuljetukset kilpailutetaan vuoden 2015 aikana tavoitteena saada kilpailutettu toi-
minta käyntiin vuoden 2016 alkupuolella. Kilpailutus suoritettaneen siten, että sairaanhoito-
piirin muilla jäsenkunnilla on mahdollisuus, halutessaan, tulla jatkossa mukaan. Kilpailutuk-
sen tavoitteena on kyseisen toiminnan tehostaminen ja kustannusten hillintä.  
 
Kriisiryhmän toiminta (n. 100 000 e) on eriytetty muusta toiminnasta. Kyseinen summa ei 
kata nykyistä toimintaa Uusien yhteistyötahojen kanssa tehtävää yhteistyön lisäämistä sel-
vitetään, koska kriisiryhmän käyttötarve on kasvamaan päin. 
 
Sosiaalipäivystyksen siirtymisestä yhteispäivystykseen on käyty jo vuoden 2015 aikana neu-
votteluja ja siirtyminen pyritään konkretisoimaan vuoden 2016 aikana. Sosiaalipäivystyksen 
tilatarpeet tulee tulevissa suunnitelmissa huomioida. 
 
 
Uuden, isomman päivystysosaston suunnittelua jatketaan osana Satakunnan sairaanhoito-
piiri 2020 hanketta. Päivystysosastolla kyetään etupainotteisesti, lyhyen (1-2vrk) hoitoajan 
puitteissa hoitamaan potilaita, jotka nyt siirtyvät tavalliselle vuodeosastolle. Tämä edellyttää 
hyvää prosessin suunnittelua, etulinjan monialaista ja – ammatillista osaamista sekä suju-
vaa kotiuttamiskäytäntöä. Samalla selvitetään mahdollisuudet saada väliaikaisesti lisää päi-
vystysosastotyyppisiä paikkoja läheltä nykyistä päivystysosastoa. Väliaikainen lisätila on 
tarpeellinen, koska viimeisen 1 ½ vuoden aikana useita potilaita joutuu paikkapulan vuoksi 
yöpymään päivystyspoliklinikan tiloissa. Tämä saattaa joskus viivästyttää kiireellisten päi-
vystyspotilaiden hoidon aloitusta eivätkä päivystyspoliklinikan tilat ole tähän tarkoitukseen 
suunnitellut  
 
Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue koordinoi keskussairaalan vuonna 2015 kilpailutettua 
(Diakonialaitoksen saattohoitokoti) vaativan saattohoidon toimintaa. Toimintaan kuluu arvi-
olta n. 100 000 euroa vuodessa.  
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Henkilökunta 
 
Lääkärityövoiman rekrytoinnissa pyritään kokemuksen lisäämiseen edelleen etulinjaan. 
Akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutusta jatketaan. V. 2015 Turun yliopisto on perusta-
nut Poriin 50 % apulaisopettajan viran, tämä toiminta jatkunee myös v. 2016. Taloustilan-
teesta johtuen ensihoidon siirtokuljetusyksikön toiminnan loppuessa 2 vapautuvaa sairaan-
hoitajan toimea siirretään uusiin (esim. Eura) tai vapautuviin sairaanhoitajan toimiin. Yksi 
lähihoitaja jää ensihoitokeskukseen koordinoimaan kiireetöntä potilassiirtokuljetustoimintaa.  
 
 
Talous  
 
Huomioiden uusi toiminta (ensihoidon palvelutasopäätös 15.6.2015) ulkoiset toimintakulut 
ovat 19 448 800e. Ensihoitopalvelun toimintakulujen arvioidaan olevan 8 846 400e. Ensi-
hoidon toimintakulujen nousu johtuu siitä, että kaikki yksiköt toimivat välittömässä valmiu-
dessa. Kuluista on vähennetty kokonaan mm. x-tehtävät (kohteessa tapahtunut hoito ja ti-
lan arvio, ei kuljetusta). Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävien sopimusten mukaan 
x-tehtävistä ei jatkossa erikseen makseta. Pelastuslaitoksen osalta pyritään saamaan sa-
manlainen neuvottelutulos. Pelastuslaitokselle maksettaviin kokonaiskustannuksiin tämä ei 
kuitenkaan vaikuttane, koska Satakunnan pelastuslaitos ei hae toiminnolleen voittoa. Mikäli 
vuoden tilinpäätös osoittaa ylijäämää, ylijäämä palautetaan tai päinvastaisessa tilanteessa 
alijäämä peritään Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Pelastuslaitoksen osalta toivotaan vielä 
myöhemmin käytävissä neuvotteluissa toimintakulujen säästöjä esim. hallintoa keventä-
mällä. 
 
Ensihoitopalvelun kustannukset kunnilta peritään edelleen erityisvelvoitemaksuin. 
 
 
Käyntimäärät  
 
Päivystyskäyntien määrä pysynee vuoden 2015 tasolla. Päivystysosastohoitopäivissä ei 
myöskään liene laskua. Itsenäisten sairaanhoitajavastaanotto käyntien määrässä on ollut 
nousua, mutta tarkemmat toimintaluvut saadaan syksyllä 2015. 
 
24.8.2015  
 
Eija Vaula 
toimialuejohtaja 
ensihoidon ja päivystyksen toimialue  
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2.8.1.2 Konservatiivisen hoidon vastuualue 

 
Yleistä 
 
Konservatiivisen hoidon toimialueeseen kuuluvat vastuualueina sisätautien, neurologian, 
syöpäsairauksien sekä fysiatrian ja kuntoutuksen vastuualueet.   Sisätautien vastuualueella 
toimivat sydänyksikkö, reumasairauksienyksikkö, keuhkosairauksien ja ihotautien yksiköt 
sekä varsinainen sisätautien yksikkö.  Sisätautien yksikkö on yksiköistä suurin käsittäen 
neljä vuodeosastoa ja sisätautien poliklinikan.  Yksikköön sisältyy myös tähystysyksikön 
toiminta sekä dialyysiyksiköt.   
 
Toiminnat konservatiivisella toimialueella tapahtuvat pääasiassa keskussairaalan tiloissa.  
Satalinnan tiloissa sijaitsevat fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnat sekä apuvälinekeskus.  
Raumalla toimii reumasairauksien yksikkö sekä sairaanhoitopiirin toinen dialyysiyksikkö.  
Raumalla toteutuu myös vähäisessä määrin sisätautipoliklinikkatoimintaa (endokrinologia ja 
diabetologia).  
 
Tavoitteena on jatkossa toimialueen toiminnan keskittäminen keskussairaalan nykyisiin ja 
tuleviin tiloihin rakennushankkeiden niin salliessa (reumapoliklinikka ja Satalinnan toiminta). 
Dialyysitoiminnan jatkuminen Raumalla on kuitenkin nykytilanteessa arvioiden toiminnalli-
sesti mielekästä ja dialyysit toteutetaan jatkossakin kahdessa yksikössä.  Konservatiivisen 
toimialueen vuodeosastojen määrä vähenee vuoden 2016 alusta lähtien keskussairaalassa 
nykyisestä kuudesta osastosta (4 sisätautiosastoa, keuhko-osasto ja neurologian osasto) 
viiteen osastoon, kun yksi sisätautiosasto hajautetaan muille sisätautiosastoille.   
 
Toiminta 
 
Alkuvuoden 2015 ensimmäisen 6 kk:n toimintaluvut osoittavat toiminnan vilkastuneen edel-
liseen vuoteen verrattuna ja ennustavat avohoitokäyntien suhteen kasvua noin 1.6%  edel-
liseen vuoteen verrattuna. Myös vuodeostotoiminnassa (4 sisätautien osastoa, keuhko-
osasto, neurologian osasto, fysiatrian osastot) on ollut suurempaa kuormitusta; hoitopäivä-
toteumat ovat noin 2.9% suuremmat kuin edeltävänä vuonna, sen sijaan hoitojaksojen 
määrä on vähentynyt -2.3% . 
 
Merkittävä toiminnan muutos vuodelle 2016 on haavahoidon keskittäminen yhteen toimin-
nalliseen kokonaisuuteen (haavakeskus), jossa konservatiivisen ja operatiivisen puolen 
osaaminen yhdistyisi potilaan hyväksi.  Suunnitteilla on myös raskashoitoisten ja jatkuvaa 
valvontaa tarvitsevien potilaiden hoitoon perehtyneiden sairaanhoitajien muodostaman val-
vontaryhmän perustaminen. Tämä lisäisi valvontaa vaativien osastopotilaiden hoidon tur-
vallisuutta ja vähentäisi jatkuvaa tilapäisten hoitajien rekrytointia. 
 
Osastotoimintaa keskitetään Satalinnan sairaalassa yhteen osastoon.   
 
Sisätautien yksikössä suljetaan 15 paikkainen sisätautiosasto (osasto 3) ja sen toiminta ha-
jautetaan muille kolmelle jäljelle jäävälle osastolle. Sisätautiyksikön vuodeosastopaikkoja 
on vähennetty tarvetta vastaavaksi viimeisen kahden vuoden aikana 11 vuodepaikalla ja 
tulevan osastovähennyksen myötä vuodeosastopaikat vähenevät vielä 8:lla sairaansijalla.  
Tämän jälkeen sairaansijojen lukumäärä on 66.   
 
Osastojärjestelyihin liittyy myös hematologisen osastotoiminnan (A6, osasto 4) siirtyminen 
nykyiseltä paloturvallisuuden kannalta ongelmalliselta sijainniltaan turvallisemmalle osas-
tolle A2 (jossa on asianmukaiset evakuointiväylät).  
 
Sisätautien sairaansijojen vähenemiseen liittyy riski osastopaikkojen riittämättömyydestä ja 
potilaiden hoidosta ajoittain "käytäväpaikoilla". Ongelmia syntyy myös eristyshuoneiden 
suhteen, joita nykyisillä osastoilla on tarpeeseen nähden liian vähän 
 
Konservatiivinen toimialue ei voi juurikaan vaikuttaa hoitojaksojen ja vuodeosastokuormi-
tuksen määrään, koska osastot ovat päivystysosastoja ja elektiivisiä potilaita osastoilla on 
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vain vähän (10-20%). Hoitoaikojen lyhentäminen vapauttaisi vuodeosastopaikkoja ja vä-
hentäisi niiden tarvetta jatkossa.  Hoitoaikojen vähentämiseen vaikuttavat keskeisesti ko-
tiuttamiseen liittyvien käytäntöjen sujuvuus.  Varhaisen kotiuttamisen kehittämiseksi tarvi-
taan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimin yhteistyötä, jotta turhat 
vuodeosastopäivät erikoissairaanhoidossa ja epätarkoituksenmukaiset potilassiirrot ter-
veyskeskusten vuodeosastoille voitaisiin välttää.  Ongelma on jo käsiteltävänä sairaanhoi-
topiirin kehittämishankkeissa ja kumppanuusneuvotteluissa ja kotiuttamisprosessien suju-
vuutta tullaan jatkossakin kehittämään. 
 
Henkilökunta 
 
Pitkään jatkunut lääkäripula on helpottunut erikoistuvien lääkäreiden osalta ja päivystysvel-
voitteista selviäminen on aiempia vuosia helpompaa. Kokeneimmat erikoistuvat lääkärit 
ovat voineet toimia myös erikoislääkäreiden työtehtävissä auttaen erikoislääkäripoliklinikoi-
den selviytymistä hoitotakuiden vaatimissa rajoissa lähetepotilaiden hoidossa. Ongelmana 
on kuitenkin edelleen erikoislääkärivaje usealla erikoisalalla (nefrologia, endokrinologia, 
gastroenterologia, hematologia, reumatologia) joka aiheuttaa tarvetta ostopalveluihin ja vai-
keuttaa erikoistuvien lääkäreiden ohjausta ja koulutusta. 
 
Konservatiiviselle toimialueelle siirtyy muilta toimialueilta 1.1.2016 kaksi fysioterapeuttia 
sekä sanelujen käsittelykeskukseen seitsemän osastosihteeriä.  
 
Satalinnan fysiatrian osastojen yhdistäminen ja keskussairaalan sisätautiosasto 3:n toimin-
nan siirtyminen muille sisätautiosastoille sekä tässä yhteydessä raskashoitoisten potilaiden 
valvontaryhmän perustaminen aiheuttavat  henkilöstövaikutuksia, joista tullaan neuvottele-
maan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. 
 
TYKS:n ja Satshp:n kardiologian ylilääkärin yhteisvirkaan sekä  infektioyksikön ja sisätau-
tiyksikön   infektiolääkärin yhteisvirkaan on varattu määräraha tulevaan talousarvioon (mo-
lempiin 40%). 
 
Talous 
 
Alkuvuoden 2015 henkilöstökulut palkkojen osalta ovat toteutuneet suunnitellusti ollen 
1.3% pienemmät kuin talousarvion mukaiset odotusarvot.  Myöskään kulut aineiden, tarvik-
keiden ja tavaroiden suhteen eivät alkuvuodesta ole ylittäneet talousarviotavoitteita. 
 
Talousarviossa vuodelle 2015 konservatiivisen toimialueen ulkoiset menot oli arvioitu 54 
889 100 eroksi.  Vuoden 2016 talousarviotavoitteena olisi tämän määrärahan pienentämi-
nen 4% :lla (säästötavoite  2.196.000 euroa).  
 
Konservatiiviselle toimialueelle siirtyy ulkoisiin kuluihin huollon ja tekniikan taholta 320 000 
euroa huoltosopimus kuluja.  Lisäksi konservatiiviselle toimialueelle on suunniteltu yhdek-
sän työntekijän siirto muilta toimialueilta (konekirjoittajia ja fysioterapeutteja), joka lisää 
palkkakustannuksia lisäkuluineen 360 000 euroa. 
 
Palvelujen ostot konservatiivisella puolella on arvioitu vuoden 2016 alustavaan talousarvi-
oon 962 400 euroa suuremmiksi kuin talousarviovuonna 2015 (19 450 5000 euroa) .   Kon-
servatiivisella toimialueella ei suunnitteilla toiminnanmuutoksia vuodelle 2016, jotka lisäisi-
vät palvelujen ostoa.  Vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden  oma ostopalveluto-
teuma ei ole noussut vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. 
 
Ostopalvelut muodostuvat pääosin TYKS:n ja HUS:n kirurgisista toimenpiteistä (neurokirur-
gia, sydänkirurgia, elinsiirtokirurgia) ja Rauman aluesairaalan erikoissairaanhoidosta.   
Koska suuri osa ostopalveluista syntyy hoitoprosesseita, joissa konservatiivinen toimialue 
ei ole ollut osallisena, on toimialueen mahdollisuudet vaikuttaa näihin varsin vähäiset. 
Esim. neurokirurgian ostopalvelut TYKS:sta olivat vuonna 2014 4.681.610 euroa. 
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Konservatiivinen toimialue vähentää oman toimintansa ulkoisia kuluja noin 1.6% vuoden 
2015 talousarvioon verrattuna.  Säästöt johtuvat pääosin osastotoiminnan uudelleen järjes-
telyistä fysiatrian ja sisätautien vastuualueilla. 
 
 
19.8.2015 
Jukka Korpela 
toimialuejohtaja 
konservatiivisen hoidon toimialue 

 
 

2.8.1.3 Lasten- naistentautien sekä synnytysten vastuualue 

 
Yleistä 
 
Toimialue on aloittanut toimintansa 1.1.2015 ja siihen kuuluvat lastentautien vastuualue 
sekä naistentautien ja synnytysten vastuualue. Toimialueen toiminta tapahtuu pääosin uu-
dessa lasten- ja naistentalossa lukuun ottamatta lastenkirurgista ja naistentautien operatii-
vista toimintaa, joka tapahtuu leikkaussaleissa sekä päiväkirurgisessa yksikössä. Lastenki-
rurgiset päivystyspotilaat sekä osa gynekologisista päivystyspotilaista tutkitaan K- päivys-
tyksessä, mutta lastentautien päivystys on ympärivuorokautisesti keskitetty lasten- ja nais-
tentaloon. 
 
Toimialueen strategisena tavoitteena on tuottaa laadukkaita lasten- ja naistentautien sekä 
synnytysten erikoissairaanhoitoa vaativia palveluja taloudellisesti tehokkaasti. 
 
Toiminta 
 
Vuoden 2016 toimintalukuihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Synnytysten määrä 
näyttäisi pysyvän varsin tasaisena, pyrkimyksemme on kuitenkin erityisesti Satakunnan 
naapurikuntien potentiaalisille asiakkaille tarjota mahdollisuutta synnyttää uudessa LN-ta-
lossa. Myös muille lasten- ja naistentautien potilasryhmille tarjoamme aktiivisesti mahdolli-
suutta käyttää tarjoamiamme palveluja. Suurta merkitystä tällä toimintalukuihin ei kuiten-
kaan tule olemaan. Osastohoidossa trendinä on edelleen hoitojaksojen lyhentäminen ja 
tämä osaltaan laskee hoitopäivien määrää. 
 
Toiminnan muutoksia 
 
Tärkeimpänä toiminnan muutoksen tavoitteena vuoden 2016 osalta on pyrkimys järjestää 
myös polikliinisesti hoidettavien korvalasten hoito lastenpoliklinikan tiloihin. Tämä merkitsee 
jopa 1800 uutta käyntiä. Toiminta kuitenkin olisi operatiivisen toimialueen toimintaa. Henki-
lökuntakysymys asian tiimoilta on vielä osin ratkaisematta. 
 
Erityisesti lastentautien vastuualueella pyrimme edelleen karsimaan päällekkäisyyttä po-
likliinistenlasten hoidossa tarkastelemalla kriittisesti nykyistä lääkäri-hoitaja työpari mallia. 
 
Tällä hetkellä lasten- ja naisten talossa hoidetaan päivystyspotilaista erikoissairaanhoidon 
kuuluvat lapsipotilaat. Jatkossa selvitämme mahdollisuutta hoitaa kaikki päivystyslapset 
lasten- ja naisten talossa. Tämä kuitenkin vaatii henkilökunta- ja tilajärjestelyjä. Nämä 
suunnitelmat ovat vielä kesken. 
 
Uusien, erityisesti lastentautien osalta väljien tilojen myötä, toimialueella olisi mahdollisuus 
hoitaa nykyistä enemmän lapsia ja vastasyntyneitä. Näin ollen pyrimme tarjoamaan palve-
luitamme myös Satakunnan reuna-alueille.  
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Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston kuormitusluvut ovat koko alkuvuoden olleet var-
sin matalia. Valtakunnallisen vertailunkin valossa osaston paikkaosaston paikkaluku on 
varsin suuri, vaikka huomioon otetaan kolmelle äidille lasketut sairaansijat. Näin ollen tu-
lemme laskemaan osaston paikkalukua viimeistään vuoden 2016 alusta, mikä osaltaan vai-
kuttaa henkilökunnan resursointiin. 
 
Satakunnan alueen sikiöiden rakenneultraäänitutkimukset pyritään hoitosuositusten mukai-
sesti keskittämään keskussairaalan äitiyspoliklinikalle. 
 
Henkilökunta 
 
Lääkäritilanne toimialueella on edelleen hyvä. Erikoislääkärin viroissa lukuun ottamatta 
toista lastenkirurgin virkaa on pätevä lääkäri ja erikoistuvia lääkäreitä on ollut hyvin tarjolla. 
Hoitohenkilökuntaa on ollut myös hyvin saatavissa. 
 
Henkilökunnan käytössä vuonna pyritään siihen, että sijaisia ei juurikaan tarvittaisi. Tähän 
päästään henkilökunnan joustavalla sijoittamisella työpisteestä toiseen kuormitustilanteen 
mukaan. Tämä vaatii henkilökunnan jatkuvaa koulutusta eikä joustava työkierto tokikaan 
vielä suju aivan ongelmitta. Työaikapankki on toimialueella käytössä ja tämä lisää edelleen 
henkilökunnan joustavaa käyttöä. 
 
Henkilökuntarakenteessa ei vuonna 2016 tapahdu muuten oleellisia muutoksia.  Kaksi las-
tenhoitajavakanssia siirretään sanelujenpurkukeskukseen. Vapautuvien vakanssien täyttö 
harkitaan erikseen toiminnan vaatimalla tavalla. 
 
Talous: 
 
Näyttää siltä, että toimialueen talous pysyy vuonna 2015 budjetoidussa. Poikkeuksen tästä 
muodostaa erityistason ostopalvelujen erittäin jyrkkä nousu, ensimmäisen kolmen kuukau-
den aikana ostopalvelujen määrä oli kaksinkertaistunut vuoteen 2014 verrattuna. Selvitys-
ten perusteella nousu johtuu nimenomaan lastentautien ostopalvelujen noususta ja syynä 
on poikkeavan suuri määrä erityisen sairaita potilaita, joiden hoito tuleekin olla keskitetty 
yliopistosairaalaan. 
 
Vuoden 2015 alusta tullut uusi lääkärien päivystyssopimus aiheutti toimialueelle väistämät-
tömän noin 200 000 euron lisäkulun aikaisempaan verrattuna. Tätä on pystytty varsin hyvin 
kompensoimaan lääkärien pitämillä aktiivivapailla. Ensi vuonna tilanne tämän suhteen tulee 
olemaan ennallaan. Lääkäreiden erilliskorvausten määrää pyritään hillitsemään siirtämällä 
erityisesti lastentautien osalta yöllisen, erityisen kalliin päivystysajan kuormitusta matalampi 
palkkaisten erikoistuvien lääkäreiden suuntaan.  
 
Hoitohenkilökunnan puolella vähennämme edelleen sijaisten käyttöä. 
 
Toimintatuottoja pyrimme lisäämään siten, että erityisesti Satakunnan reuna-alueilta saatai-
siin markkinoinnin avulla arviolta viitisenkymmentä piirin ulkopuolista synnyttäjää sairaa-
laamme. 
 
Oman toiminnan kuluja vähennämme 1,2 prosenttia vuoden 2015 budjetoidusta tasosta. 
Tämä onnistunee toiminnan kärsimättä. Palvelujen, erityisesti synnytysten, myymisellä pii-
rin ulkopuolelle pyrimme 150 000 euron toimintatuottojen lisäämiseen.  
 
19.8.2015 
Anssi Luoma 
toimialuejohtaja 
lasten- ja naisten sekä synnytysten toimialue  
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2.8.1.4 Operatiivisen hoidon vastuualue 

 
Yleistä 
 
Vuoden 2016 alusta operatiivinen toimialue muuttuu operatiiviseksi vastuualueeksi, joka on 
yksi viidestä sairaanhoidollisen toimialueen vastuualueesta. Aiemmat operatiiviset vastuu-
alueet muuttuvat vastuuyksiköiksi. 
Operatiivisen vastuualueen tehtävänä on turvata lakisääteiset päivystyksellinen, kiireellinen 
ja kiireetön operatiivinen hoito vähintään hoitotakuun edellyttämässä ajassa. 
 
Operatiiviset vastuuyksiköt ovat: leikkaus- anestesia, kirurgia, korva- nenä- ja kurkkutaudit, 
silmätaudit, hammas- suu- ja leukasairaudet ja välinehuolto. 
 
Operatiiviseen toimintaan kuuluu oleellisesti kaikilla erikoisaloilla päivystys, polikliininen toi-
minta, leikkaustoiminta ja vuodeosastotoiminta. Leikkaustoimintaa toteutetaan polikliini-
sesti, päiväkirurgisesti, lyhytkirurgisesti (23h) ja ns. raskaana kirurgiana, johon kuuluu vuo-
deosastohoito. Intensiivisintä hoitoa annetaan tehostetussa valvontayksikössä ja tehohoi-
dossa niille potilaille, joiden hoito edellyttää erityishoitoja vakavan yleistilan, hengityksen, 
verenkierron, aivotoiminnan tai munuaistoiminnan tukemiseksi. 
 
Toiminnan muutokset 
 
Vuonna 2016 pyrimme toteuttamaan päiväkirurgiassa ja proteesikirurgiassa hoitotakuu-
seen kuuluvaa kiireetöntä leikkaushoitoa alle 4 kuukaudessa (valtakunnallinen hoitotakuu-
tavoite 6 kk). Muu kiireetön leikkaushoito toteutetaan lakisääteisesti 6 kk sisällä.  
Vuoden 2016 alusta kaikki operatiiviset potilaat hoidetaan kahdessa vuodeosastokokonai-
suudessa, joista toinen sijaitsee N2- kerroksessa ja toinen AB3- kerroksessa. Jotta osasto-
jen kuormitushuippuja pystytään hallitsemaan, ja tarjoamaan kaikille potilaille vuodepaikka 
huoneessa, tarvitaan edelleen tilojen remontointia tarkoituksenmukaisiksi. Jos AB3 osaston 
jatkoremontointi toteutuu, voidaan harkita urologian siirtoa gastrokirurgian yhteyteen osaksi 
ns. pehmytkudoskirurgiaa. Leikkaustoiminnan painopistettä siirretään alkuviikkopainot-
teiseksi, jotta vuodeosastojen kuormitus olisi viikonloppuisin pienempi ja osa paikoista voi-
taisiin sulkea viikonloppuina.  
 
Pienempien operatiivisten erikoisalojen vuodeosastohoitoa vaativat aikuispotilaat hoidetaan 
N2 kerroksessa kirurgisten potilaiden joukossa, kunnes päivystysosasto valmistuu. Opera-
tiivisella toimialueella on yhteensä 103 vuodepaikkaa, ja viikonloppuisin osa paikoista sulje-
taan. 
 
Vuoden 2016 aikana suunnitellaan tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat B1 kerroksessa sijait-
sevan Leiko (leikkaukseen kotoa) -yksikön ja keskitetyn hoidonvarauksen siirtymisen sa-
maan kerrokseen leikkausyksiköiden kanssa. 
 
Välinehuoltotoiminnan tiivistämistä keskusvälinehuollon tiloihin jatketaan, ja suunnitellaan 
välinehuollon siirtymistä liikelaitoksen yhdeksi vastuualueeksi vuoden 2017 alusta. 
 
Kirurgiassa tapahtuu isoja toiminnallisia muutoksia siirrettäessä raskaan kirurgian paino-
piste alkuviikkoon. Se aiheuttaa muutoksia myös leikkausyksikön toimintaan. Leikkaus-
osastoilla salien käyttöä lisätään alku-viikolla ja vähennetään loppuviikolla, ja salien käyttö-
astetta lisätään entisestään. Tämän johdosta voidaan sulkea 1 raskaan kirurgian sali ja 1 
päiväkirurginen sali. Leikkausosastolle on saatu vuoden 2015 aikana leikkaushoidon toi-
minnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa paremman vertaisarvioinnin (alkaa marras-
kuussa 2015) suurten keskussairaaloiden välillä ja toiminnan tiivistämisen senkin avulla. 
2015 alkanutta 23 h-leikkaustoimintaa toteutetaan kattavasti neljänä päivänä viikossa (ker-
rallaan 4 potilasta yöpyy heräämössä potilashuoneen kaltaisessa tilassa, ja potilaat kotiutu-
vat aamulla ilman vuodeosastohoitoa päiväkirurgi-sen yksikön kautta). Kaikkea leikkaustoi-
mintaa tiivistetään, ja päiväkirurgian ja raskaan kirurgian saleja käytetään aiempaa jousta-
vammin ristiin, tarpeen mukaan. 
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Rauman aluesairaalan raskaan kirurgian (pois lukien päiväkirurgia) siirtymistä Satakunnan 
keskussairaalan toiminnaksi, tavoitellaan liikkeenluovutuksena kesän 2016 sulkujen jäl-
keen. 
Hammas- suu- ja leukasairauksille pyritään saamaan uudet, AVI: n vaatimukset täyttävät 
tilat vuoden 2016 aikana. 
 
Teho-osaston toimintaa kehitetään, ja valvonta- ja tehohoidon yhdistämisellä haetaan myös 
kustannussäästöjä. Samalla pystytään sulkemaan 1 tehohoitopaikka. Vuoden 2016 alusta 
teho-osastolla on 6 tehohoito-paikkaa ja 6 tehovalvontapaikkaa. Teho-osasto tarjoaa edel-
leen hoitoa kaikille SATSHP: n teho- ja teho-valvontahoitoa vaativille aikuispotilaille. Muille 
valvontapotilaille pyritään löytämään yhteiset keskitetyt tilat joltakin vuodeosastolta. 
 
Korvatautien työajan ulkopuolinen päivystys lopetetaan, ja mahdollinen erikoisalan kiireelli-
nen potilashoito toteutetaan hälytystyönä. Perusterveydenhuollon hammaspäivystys siirtyi 
2015 yhteispäivystyksen tiloihin, ja jatkossa se on tarkoitus ottaa SATSHP: n toiminnaksi 
liikkeenluovutuksena. 
 
Aiemmin operatiivisella toimialueella olleet somaattiset sosiaalihoitajat siirtyvät vuoden 
2016 alusta psykiatriselle vastuualueelle. 
 
Opetus 
 
Operatiivisella vastuualueella tapahtuu hoitoon liitettynä paljon opetustoimintaa: hoitajakou-
lutusta, kandidaattiopetusta ja erikoistuvien lääkärien koulutusta. Opetuspoliklinikat ovat 
osa tätä koulutusta. Opetuksesta vastaavat kirurgian professori, kliiniset opettajat ja erikois-
lääkärit sekä hoitajat kaikilla osastoilla yhdessä Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikor-
keakoulun kanssa. Myös muuta henkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään. Esimiesten joh-
tamiskoulutusta jatketaan aiempien vuosien tapaan. 
 
Henkilökunta 
 
Joillakin erikoisaloilla on erikoislääkäripulaa, vaikka hyvän rekrytoinnin tuloksena saatiin 
syksyllä 2015 uusia erikoislääkäreitä, joista mainittakoon korvalääkäri ja plastiikkakirurgi. 
Loppuvuodesta 2015 pyritään täyttämään 2 silmätautien erikoislääkärin virkaa sekä anes-
tesiologin, gastrokirurgin ja ortopedin virat. Samalla vähennetään erikoistuvien lääkärien 
määrää. 
 
Supistetuilla ja tiivistetyillä toiminnoilla pystytään henkilökunnan määrää vähentämään 16,5 
henkilön verran. Vähennykset kohdistuvat etupäässä sijaisiin, mutta myös joitakin vakans-
seja siirretään vakanssi-pankkiin. 
 
Operatiiviselta vastuualueelta siirtyy keskittämisen myötä konservatiiviselle vastuualueelle 
2 fysioterapeuttia ja 5 sihteeriä.  
 
Audionomeista on pulaa, ja kuulonhuoltoa joudutaan toteuttamaan osaksi ostopalveluna. 
Omasta henkilöstöstä aloittaa audionomikoulutuksen 3 henkeä. Koulutus on 1,5-vuotinen. 
Vakituisen ja yli 6 kk palveluksessa olleen henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut 
pyritään toteuttamaan yli 70 %:sti. 
 
Henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa YT-neuvottelutilaisuuksia toimintojen muuttuessa. 
Muutokset eivät johtane vakinaisen henkilökunnan irtisanomisiin.  
 
Riskit 
 
Suurin riski toiminnalle on osaavien hoitajien ja erikoislääkärien saaminen ja pitäminen 
sekä sitouttaminen. Rekrytointiyksikön lisäksi käytetään hyväksi yhteistyötä ERVA- alueen 
sairaaloiden kesken. 
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Potilaiden vapaa hakeutuminen hoitoon on myös riski ja haaste. Nopeuttamalla hoitoon 
pääsyä, kehittämällä hoitoja, hyvällä palvelulla ja potilaspalautteen avulla, pyritään lisää-
mään operatiivisen vastuualueen vetovoimaa. 
  
Talous 
 
Operatiivisen vastuualueen henkilöstökulut vähenevät 2,1 % verrattuna vuoteen 2015. 
Myös toiminnallisilla muutoksilla haetaan selviä kustannussäästöjä. Operatiiviset suoritteet 
säilyvät lähes aiemmalla tasolla, paitsi hoitopäivien ja hoitojaksojen kohdalla tulee laskua, 
joka on toivottu muutos. Avohoitotoiminta näyttää kasvavan vuosi vuodelta.  
Riskeinä taloudelle ovat erityistason ostopalvelujen määrän kasvu, potilasvahinkovakuutuk-
sen kulut sekä Medbitin kustannusten nousu, joihin vastuualueella ei ole mahdollisuuksia 
vaikuttaa.  
Uudistuvat hoitokäytännöt vaativat laite- ja tilainvestointeja, joita toteutetaan yhteistyössä 
hankintatoimen ja kiinteistöhuollon kanssa. 
 
 
19.8.2015 
Sari Sjövall 
toimialuejohtaja 
operatiivisen hoidon toimialue 
 

 

2.8.1.5 Psykiatrisen hoidon vastuualue 

 
Yleistä 
 
Suunnitelmakaudella jatketaan Mieli 2009 - suunnitelman painotuksia, joita ovat asiakkaan 
aseman vahvistaminen, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja hoito sekä eri 
ikäryhmien mielenterveyspalvelujen järjestäminen painottaen avohoitopalveluja. Tämä to-
teutuu yhteistyössä kuntien peruspalvelujen kanssa. 
Kokemusasiantuntijat ja kolmannen sektorin edustajat ovat palvelun tuottajia, mutta myös 
yhteistyö-kumppaneita palvelujen kehittämistyössä. 
 
Toiminnalliset muutokset 
 
Psykiatrian toimialueella on jo vuosien ajan selkiytetty työnjakoa perustason kanssa. Työ- 
ja toimintaterapioiden avohoidon toimipisteet ovat siirtyneet peruskuntien toiminnaksi. 
Suunnitelmakaudella tavoitteena on siirtää Rauman kuntoutumisyksikkö Rauman kaupun-
gin toiminnaksi. 
Harjavallan sairaalan alueella työterapia ja toiminnalliset terapiat, sisältäen liikunnan, mu-
siikkiterapian, fysioterapian ja toimintaterapian, muodostavat jatkossa yhden yksikön ja näi-
den tarjoamia kuntouttavia palveluja kehitetään silmällä pitäen osastojen tulevaa siirtymistä 
Keskussairaalan yhteyteen. Toiminta-muutosten takia on toteutettu yhteistoimintaneuvotte-
lut. 
 
Harjavallan Mielenterveyskeskuksen resursseja on supistettu ja osin uudelleenkohdennettu 
liikkuvaksi työryhmäksi liittyen Keski-Satakunnan kuntayhtymän kuntien sekä Euran, Huit-
tisten ja Säkylän omien mielenterveysyksiköiden kehittämiseen. Työnjakoa peruskuntien 
kanssa tarkastellaan myös hoitoketjutyöskentelyssä. Depression hoitoketjua juurrutetaan ja 
psykoosin hoitoketju päivitetään. 
 
Yleissairaalapsykiatrian yksikön toimintaa terävöitetään. Nyt yksikköön on keskitetty kriisi-
hoitoja, ECT ja TMS-hoidot. Aikuisten neuropsykiatristen häiriöiden osaamista lisätään, sa-
moin kuin syömishäiriöiden. Yksiköstä on siirretty sairaanhoitajaresurssia yhteispäivystyk-
seen. Yhteispäivystyksessä on näin ollen psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja lukuun ot-
tamatta yöaikaa.  Näihin toimintamuutoksiin liittyen on käyty yhteistoimintaneuvottelut. 
 



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

68 

Porin Mielenterveyskeskukseen on aikaisempien Torin kuntoutumisyksikön ja Torin kuntou-
tustyöryhmän tilalle perustettu Torin psykoosiklinikka valtakunnallisen linjan mukaisesti. 
 
Päihdeosaamista vahvistetaan. Vaativat kaksoisdiagnoosipotilaat näkyvät sekä osastojen 
arjessa että avohoidossa korostetusti. 
 
Sairaansijamäärää vähennetään edelleen hallitusti muiden muutosten rinnalla. 
 
Lync-ohjelmaa hyödynnetään eri toimipisteiden välillä, mikä vähentää matkustamista ja 
mahdollistaa joustavasti esimerkiksi lääkäreiden konsultaatiot. 
 
Vastuualueelle perustetaan ”Sosiaalityön yksikkö”, johon kuuluu sekä psykiatrian että so-
matiikan sosiaalityöntekijät. Yksikön hallinnollisena esimiehenä toimii johtava sosiaalityön-
tekijä. 
 
Henkilökunta 
 
Psykiatrian toimialueella on läpiviety suuret muutokset, kun sairaansijamäärää on supis-
tettu. Henkilökunta on varsin kuormittunutta ja näkyvissä on turvattomuuden kokemuksia. 
Ajankohtaisesti potilaiden aggressiivisuus ja väkivaltainen käyttäytyminen vaatii erityistä 
huomioonottamista. On varmistettava riittävä henkilöstöresurssi ja paras mahdollinen osaa-
minen, mikä vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja työnohjausta. 
 
Talous 
 
Psykiatrian toimialueen tavoitteena on tarjota satakuntalaisille korkealaatuista psykiatrista 
erikoissairaan-hoitoa kustannustehokkaasti. Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta on 
sen ehto. 
 
13.8.2015 
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 
toimialuejohtaja 
psykiatrisen hoidon toimialue 

 
 

2.8.2 Sosiaalipalvelujen toimialue 

Asumispalvelut 
 
Vuoden 2016 keväällä alkaa Harjavallan asumisyksikön rakentaminen. Yksikkö otetaan 
käyttöön keväällä 2017. Yksikkö käsittää 8-paikkaisen ryhmäkodin ja 7 rivitaloasuntoa vah-
vasti tuettuun asumiseen. 
 
Vuoden 2015 marraskuun ARA –hakuun valmistellaan Antinkartanon alueen ns. B-talon 
perusparannusta  4 –paikkaisen pienryhmäkodin perustamiseksi ja olemassa olevien tuki-
asuntojen kohentamiseksi.  
 
Vuoden 2015 syksyllä käynnistettävien uusien asumisyksikköjen (09/15 Länsiliina ja 11/15 
Tekunkorpi) toimintaideologian selkiinnyttäminen. 
Kehitysvammaisten asumisen tarpeet korostuvat tällä hetkellä erityisesti Porin ympäris-
tössä. 
 
”Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-
telma 2012-2020” sekä kehitysvammaisten asumisen valtakunnallinen suunnitelma (KE-
HAS) tulevat ohjaamaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä sekä siihen liittyvää 
kehittämistä ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä Satakunnassa. Tavoitteena on tuottaa 
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asuntoja sekä pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville että lapsuudenkodeistaan muutta-
ville aikuisille kehitysvammaisille. Asumisen järjestämisen lisäksi tavoitteena on asumiseen 
liittyvien yksilöllisten palvelujen kehittäminen ja turvaaminen. Asumispalvelut tuotetaan val-
takunnallisesti hyväksytyn yksilöllisen tuen laatukriteerien mukaisesti. 
Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on tukiasumisen 
edelleen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti.  
 
Laitoshoito 
 
Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 35 kehitysvammaista pitkäaikaisasukasta ja kun-
touttavassa laitoshoidossa 30. (21.5.2015). Kehitysvammaisten asumisen alueelliseen 
suunnitelmaan vuosille 2012-2020 on kirjattu tavoitteeksi, että vuoden 2015 lopulla Antin-
kartanossa on 55-60 pitkäaikaisasukasta. Tämä tavoite on saavutettu. 
 
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 pitkäaikaisasukkaiden määrä on vähentynyt noin 30 asukkaalla (Ulvi-
lan asumisyksikön valmistuminen, muutot kuntien omiin yksiköihin ja sosiaalipalvelujen 
asumisyksiköihin sekä muu poistuma huomioiden).  
 Keskeisenä tavoitteena on edelleen estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vastaavasti kehit-
tää ja lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Aikuisiässä vammautuneiden määrä on kas-
vussa ja näiden asiakkaiden tilajärjestelyt edellyttävät yhden yksikön käyttömahdollisuutta 
tähän tarkoitukseen. 
 
Kuntoutuspaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 60 ja vuonna 2017 noin 50. Tällöin 
Antinkartanon kuntoutuskeskus käsittää 3 psykososiaalisen kuntoutuksen ja 2 hoidollisneu-
rologisen kuntoutuksen yksikköä sekä toimintakeskuksen ja fysioterapiapalvelut. Psyko-
sosiaalisen kuntoutuksen alueelle perustetaan lasten ja nuorten yksikkö, erityisesti autisti-
set lapset huomioiden. 
 
Asiantuntijapalvelut 
 
Erityisosaamiskeskus toimii alueen kehitysvamma-alan osaamis- ja resurssikeskuksena.  
Tärkeimmät toiminnat ovat poliklinikkamuotoinen vastaanottotoiminta ja yhteistyö asumisen 
ja kuntoutuksen vastuualueiden kanssa. Keskeisenä haasteena on palvelutuotteiden uudis-
taminen ja päivittäminen vastaamaan asiakkaiden, perheiden ja kuntien tarpeita sekä edel-
leen kehittää jalkautuvia palveluja yhteistyössä vammaispalveluiden ja perusterveyden-
huollon kanssa. Nämä muutokset tullee vaikuttamaan myös henkilöstörakenteeseen (mah-
dolliset nimikemuutokset). Sisäisessä yhteistyössä painottuu erityisesti kuntoutussuunnit-
telu, asiakkaiden/asukkaiden yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin vastaaminen ja laitoshoidon 
kehittämisohjelman toteuttaminen. 
 
Yhteistyön aktiivinen kehittäminen sairaanhoitopiirin lastenneurologian ja lasten- ja nuoriso-
psykiatrian kanssa sekä työskentely neuropsykologisessa työryhmässä. Antinkartanon kun-
toutuskeskuksessa toteutettavien kuntoutusjaksojen edelleen kehittäminen yhteistyössä 
lastenneurologian, kuntoutuksen vastuualueen sekä asiantuntijapalvelujen kanssa. 
 
Suoritteet 
 
Vuoden 2016 aikana laitoshoidon käyttöpäivien arvioidaan vähenevän (- 20%) ja vastaa-
vasti asumispalveluiden lisääntyvän (+33,5%).  Asiantuntijapalveluiden suoritteet arvioi-
daan vähenevän (-26,7%) kuntoutusohjauksen siirryttyä kokonaan kuntien toiminnaksi.  
Muilta osin suoritteissa ei ole tiedossa olevia oleellisia muutoksia. 
 
Laatu ja kehittäminen 
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Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 standardiin perustuvan laadunhallinta-järjes-
telmän sisäinen ja ulkoinen auditointi toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. 
Laadunhallintajärjestelmään on integroitu tasapainotettu tuloskortti (BSC), jonka sisältöä 
muokataan strategisten tavoitteiden mukaiseksi.  
 
Toimialueelle laadittiin toimintaa ohjaava strategia, joka sisältää toiminnan mission, vision, 
päivitetyn laatupolitiikan sekä päämäärät ja kriittiset menestystekijät. Vaativia resursseja 
edellyttävät palvelut on jaoteltu perustason, erityistason ja vaativan erityistason palveluiksi. 
Laatutavoitteet vuodelle 2016 laaditaan ja raportoidaan erikseen. 
 
ITE -arviointiprosessin tuloksien edelleen hyödyntäminen. TOIMI -menetelmän (asiakkaan 
psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaaminen) tuloksien edelleen hyödyntäminen yksiköiden 
tarkoituksenmukaisessa henkilöstöresursoinnissa ja osaamisrakenteessa. KASTE -hank-
keen ”Yhteisvoimin kotona” osion (ikääntyneet kehitysvammaperheet) jatkuminen 
30.4.2016 asti – mallin jalkauttaminen. 
 
Kehitysvammaliiton vuonna 2015 hallinnoiman IMO –hankkeen (itsemääräämisoikeus – 
lainsäädäntö ja sen vaikutukset) jatkotyöstäminen. 
EMPPU -erityishuollon mielenterveyspalveluiden palveluketjut uusiksi ---hankehakemus 
STM:ltä vuonna 2015 – hanketoiminta 2016- 2017 
I.T.U -säätiön hanke duuNIKSI- Työhön valmentavat ja elämänhallintaa tukevat valmen-
nusjaksot- hankehakemus RAY:een 2015 – hanketoiminta 2016- 2017 
Pro gradu - tutkimus kuntoutuspalvelujen vaikuttavuudesta sosiaalipalveluissa. Sote -val-
misteluissa mukana oleminen. 
 
Henkilöstö 
 
Sairaanhoitopiirin 1.1.2015 käynnistämille yhteistoimintamenettelyn mukaisille neuvotte-
luille (hallitus 15.12.2014;§ 265) ei sosiaalipalveluissa arvion mukaan ole tarvetta vuonna 
2016. 
 
Harjavallan asumisyksikön vakanssien määrittäminen vuoden 2016 syksyllä. Yhteensä va-
kansseja tulee 14, joista 3-4 olemassa olevia. 
 
Henkilökohtaisista hoitajista luovutaan uuden hinnoittelurakenteen myötä.  Tämä edellyttää 
yhdeksän (9) määräaikaisen työsuhteen vakinaistamista.  Vakanssit tähän tarkoitukseen 
ovat olemassa. 
 
Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on johtaminen, asumisen muutos, kun-
toutus sekä perhe- ja verkostotyö. 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. 
 
 
19.8.2015 
Merja Paavola  
sosiaalipalvelujen johtaja 
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2.8.3 Huoltokeskus 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huol-
tokeskuksen hallinto sisältäen hankintapalvelut (nettobudjetoitu), logistiikka-
keskus taseyksikkönä, ruokapalvelukeskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. 
Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat huoltokeskuk-
sen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyy myös 
kuntayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säilymisestä huo-
lehtiminen sekä tarpeettoman omaisuuden realisointi. 

 
Huoltokeskuksen hallinto 
 

Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueen kehittämissuunnitelma valmis-
tuu vuoden 2015 syksyllä. Kehittämissuunnitelma pitää sisällään oman Tiili-
mäen tontin lisäksi keskussairaalan viereisen tontin käytön mahdollisuuden. 
Porin kaupungin kanssa käydään neuvotteluja kyseisen tontin saamisesta sai-
raanhoitopiirin käyttöön vuoden 2017 kesällä. Kehittämissuunnitelman mukai-
sia investointeja aletaan toteuttamaan suunnittelun osalta vuonna 2016. 
Suunnittelu aloitetaan yhteispäivystysalueen ja apteekkirakennuksen sekä 
teknisten toimintojen suunnittelulla. 
 
Toteutetaan A7 kerroksen peruskorjaus toimistotiloiksi sekä peruskorjataan 
tilat hammas-, suu- ja leukasairauksille N2 kerrokseen.  
 
Sähköisen sopimuksenhallintajärjestelmän käyttöä tehostetaan ja pyritään 
saamaan kaikki sairaanhoitopiirin hankintasopimukset järjestelmään. Sähköi-
nen irtaimistotilausjärjestelmä otetaan käyttöön ja irtaimistohankintalomak-
keen paperiversiosta luovutaan.  
 
 

 Logistiikkakeskus 
  
Kuljetushallintajärjestelmän kehittämistä jatketaan ja sähköinen kollien seu-
ranta sekä kuljetustentilausjärjestelmä otetaan käyttöön. Yhteistyöneuvotte-
luja Keski-Satakunnan kanssa jatketaan ja pyritään aloittamaan logistiikkayh-
teistyö myös Huittisten kaupungin kanssa. 
 
Vuonna 2016 käynnistetään suunnittelu apuvälinekeskuksen rakentamisesta 
logistiikkakeskuksen yhteyteen.  

 
Ruokapalvelukeskus 

 
Keskussairaalan ruokapalveluissa jatketaan syksyllä 2015 alkaneita yhteistyö 
mahdollisuuksien selvityksiä Porin perusturvan kanssa.  
Harjavallan sairaalan ruokapalveluiden osalta selvitetään tuotannon siirtämis-
mahdollisuutta ja sen vaikutuksia Poriin. 
Harjavallan sairaalan kahviopalvelut annetaan ulkopuolisen toimijan ylläpitä-
mäksi vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  
Kaikkien näiden muutosten yhteisvaikutusten ollessa tiedossa edetään kes-
kussairaalan keittiön peruskorjaussuunnitelmaan. 

 
 Teknisen keskus  
   
  Teknisen keskuksen toiminta kohdistuu olemassa olevien rakennusten, järjes-

telmien ja laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Uusi teknisten palvelujen toimin-
nanohjausjärjestelmä, Solax otetaan tuotantokäyttöön vuonna 2016. 
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Rauman sairaalakiinteistö siirtyy kiinteistö Oy Rauman sairaalan hallintaan 
vuoden 2015 syksyllä, jonka jälkeen tekninen keskus myy palvelujaan kiinteis-
töyhtiölle.  
 
Neuvontapalvelut siirtyvät vuoden 2016 alusta sairaanhoitopiirin hallintokes-
kuksen alaisuuteen.  
 
Vuonna 2016 selvitetään teknisen keskuksen tulevaisuuden toimintamalli 
sekä selvitetään uuden toimintamallin mukainen tilantarve. Selvitetään teknis-
ten järjestelmien uusimistarve nykyisen teknisen keskuksen mahdollisen pu-
run johdosta. 
 

 Siivouskeskus  
 
  Laitoshuollon tehtäväkuvia kartoitetaan koko sairaanhoitopiirissä ja siivous-

työnmitoituksia päivitetään ja toteutetaan yksiköiden toimintamuutosten mu-
kaisesti. Eläköitymisten myötä harkitaan psykiatrian avotoimipisteiden mah-
dollista ulkoistamista palveluliikkeelle. 

 
Puhtauden laadun arviointiin koulutetaan henkilö ja puhtauden laadun mittaa-
miset aloitetaan.  

 
Uusi laitoshuoltajien oppisopimusryhmä (10 -15 henkilöä) aloittaa vuonna 
2016. Näin taataan koulutetun henkilöstön riittävyys.  

 
Työhyvinvointisuunnitelman aktiivista käyttöä jatketaan. Lisäksi järjestetään 
yhdessä työhyvinvointipäällikön ja työterveyshuollon kanssa pienryhmää lai-
toshuoltajista, joilla on työterveyshuollossa todettua tuki- ja liikuntaelinoireilua.  

 
Hoitohenkilökunnan työpukujen yhtenäistäminen aloitetaan vaiheittain. Työpu-
kujen jako keskitetään jakopisteisiin ja likapyykki kerätään pukuhuoneilta. 
 
Vuonna 2016 selvitetään potilasvaatteiden uusimistarve. 

 
  18.8.2015 
  Tapio Kallio  
  huollon johtaja 
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2.8.4 Yhtymähallinto 

Yhtymähallinnon toimialueen/vastuualueen tehtävänä vuonna 2016 on:  
 
”Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden terveys-
keskusten ja sosiaalitoimen, muiden sairaanhoitopiirien sekä sairaanhoitopiirin eri toimialu-
eiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden välillä” 
 
Tehtävänä vuonna 2016 on 

 
- johtaa Satakunnan sairaanhoitopiirikonsernia 

 
- edistää ja varmistaa yhtymävaltuuston hyväksymien sairaanhoitopiirin arvojen toteutta-

mista ja toteutumista mm. järjestämällä ”Hyvä palvelu –palkintokilpailu v 2016” ja sai-
raanhoitopiirin henkilöstön ”Työhyvinvointiohjelman 2014–2016” toteuttamista 
 

- varmistaa ja raportoida vuosien 2016–2018 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden 
2016 talousarvion toteuttaminen yhteistoiminnassa – ja yhteistoimintamenettelyllä 

 
- valmistella vuosien 2017–2019 toiminta - ja taloussuunnitelma ja vuoden 2017 talousar-

vio 
 

- toteuttaa kuntainfo helmikuussa 2016 ja kumppanuussopimusneuvottelut maaliskuussa 
2016 
 

- toteuttaa yhtymähallituksen erikseen päättämät mahdollisesti tarvittavat toimet Sata-
kunnan ”soten” / sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön täytäntöönpanon valmiste-
lemiseksi sairaanhoitopiirin osalta 
 

- valmistella ja toteuttaa edelleen sairaanhoitopiirin organisaatiouudistusta 
 

- osallistua Satakunnan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluun ja täy-
täntöönpanoon 
 

- valmistella ja toteuttaa sairaanhoitopiirin tietohallintohankkeita 
 

- toteuttaa yhdessä jäsenkuntien kanssa Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteisen perus-
terveydenhuollon yksikön toimintaa 1.1.2016– 
 

- toteuttaa Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kesken erikois-
sairaanhoidon järjestämissopimusta ja osallistua ”Länsirannikon” sairaanhoidollisten 
palveluiden kehittämiseen 

 
- toteuttaa sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelmaa 

 
- turvata sairaanhoitopiirin henkilöstön rekrytointia ja saatavuutta tekemällä tiivistä yhteis-

työtä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä Satakuntaliiton 
kanssa 
 

- varmistaa Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaa Turun yliopiston lääketieteen 
opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta ja professuureja sekä erikoistumistutkintojen 
suorittamista (kirurgia, psykiatria, sisätaudit, akuuttilääketiede, hoitotiede sekä yhteistyö 
yleislääketieteen professuurissa) 

 
- varmistaa johtaminen/sisäinen valvonta 

 
- toteuttaa ja kehittää sähköisesti sairaanhoitopiirin sisäistä ja ulkoista laskentaa sekä 

raportointia 
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- toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita erillisen ohjelman mukaan 

 
- varmistaa sairaanhoitopiirin henkilöstön osaamista suunnitelmallisella täydennyskoulu-

tuksella ottaen huomioon myös alueellinen koulutustarve ja järjestää erityisesti esimies-
ten ja johdon koulutusta vuonna 2016 
 

- lisätä edelleen sairaanhoitopiirin henkilöstön ja eri sidosryhmien yhteenkuuluvuutta jul-
kaisemalla sairaanhoitopiirin ”Vinkkeli” -henkilöstö- ja sidosryhmälehteä 

 
 
19.8.2015 
Ahti Pisto  
sairaanhoitopiirin johtaja  
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2.8.4.1 Tietohallinnon määrärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2016 

 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 

Perustelut: 
konesali, virtualisointi, Microsoft lisenssit, AD- ja Xptuki, tietovarasto, kertakir-
jautuminen, sharepoint, yhteiskäyttöiset koneet 
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2.8.4.2 Luonnos v. 2016 kehittämishankkeista 

 

 
 
 
 

  

VUOSI 2016

Kustannukset 

yht                   

BRUTTO

Ulkopuol 

rahoitus

Kuntien 

rahoitus  =       

NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 2 555 000 1 598 000 957 000

B01 SHP:n sisäinen kehittämistoiminta / hyh 202 000 40 000 162 000

Näyttöön perustuva toiminta ( hoidon laatu, kuntouttava työote, JBI yhteistyö) 

(Kehittämisylihoitaja)

75 000 0 75 000

Asiakaspalvelu (potilasohjaus, sähköinen asiointi, omahoito, 

tekstiviestimuistutukset) (Kehittämisylihoitaja)

45 000 0 45 000

Henkilöstön tehokas käyttö  (henkilöstömitoitus, osastosihteerien toimenkuvat) 

(Kehittämisylihoitaja)

27 000 0 27 000

Opinnäytetyöt 15 000 0 15 000

Hoitotieteen opinnot (laskutetaan osallistumismaksut opiskelijoilta) 0 0 0

SELF-IT 40 000 40 000 0

B02 SATSHP tai maakunnalliset hankkeet / jyl 553 000 148 000 405 000

Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 18 000 0 18 000

Laadun kehittäminen/ Selkokieli 65 000 0 65 000

Diabeteshanke 5 000 0 5 000

Toimintamallien kehittäminen (mm. Lean) 50 000 0 50 000

Terveyden edistämisen määräraha (sosiaalipalvelujen hanke) 80 000 64 000 16 000

Työhyvinvoinnin kehittäminen (Katri) 40 000 20 000 20 000

Hoitoprosessien kehittäminen (Psykiatrian ta.) 15 000 0 15 000

Kotiuttamisprosessin kehittäminen (Konservatiivinen ja operatiivinen ta) 30 000 0 30 000

Sisäisten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluiden kartoitus (Konservatiivinen 

ta)

10 000 0 10 000

Tartuntatautien hallinnan kehittäminen 80 000 64 000 16 000

Lapsipotilaiden leikkaus/heräämötoiminnan kehittäminen 25 000 0 25 000

Työvuorosuunnittelun kehittäminen (matemaattinen optimointi) 25 000 0 25 000

Logistiikan kehittäminen (esim. potilassängyt) (Operatiivinen ja huollon ta) 10 000 0 10 000

Hankehallinnointi (Hanketoiminnan päällikkö + opiskelijat) 100 000 0 100 000

B03 Sairaanhoitopiirien tai maakuntien väliset hankkeet / jyl 1 125 000 885 000 240 000

Pienet /  lyhytkestoiset hankkeet 10 000 0 10 000

KASTE 2014, Pois syrjästä -hanke 500 000 395 000 105 000

KASTE 2014, Yhteisvoimin kotona -hanke 550 000 450 000 100 000

KASTE 2015, Palvelumuotoilu-hankkeen juurruttaminen 65 000 40 000 25 000

B04 Lääke- ja terveystieteellinen tutkimus: valtion tutkimusrahoitus/ jyl 100 000 100 000 0

B06 Muu tieteellinen tutkimus (100 % rah.) /jyl 225 000 225 000 0

B11 Valtion tutkimusrahoitus 2015/ jyl 50 000 50 000 0

B12 Valtion tutkimusrahoitus 2016/ jyl 150 000 150 000 0

B13 Tieteellisen tutkimuksen rahoitus/ jyl 150 000 0 150 000

Käyttötalous
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2.9 Tuloslaskelmaosa 

 

 
 
 
 
 
TA 2015 sisältää yhtymävaltuuston 15.6.2015 9§ myöntämän 4,7 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalvelui-
hin sekä 0,1 Me lisämäärärahan palliatiivisen ja saattohoidon ostopalveluihin 
 

 

 

 
 
 

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Tuotot

Myyntituotot 296 007 000 298 821 376 300 680 099 0,6

Maksutuotot 11 098 536 10 907 400 11 511 200 5,5

Tuet ja avustukset 1 883 055 3 437 000 2 057 800 -40,1

Muut toimintatuotot 3 670 035 6 627 824 4 108 700 -38,0

Myynti liikelaitokselle 7 230 843 7 821 268 7 189 991 -8,1

Toimintatuotot yhteensä 319 889 470 327 614 868 325 547 790 -0,6

Kulut

Palkat 123 085 950 125 822 200 123 405 200 -1,9

Henkilösivukulut 34 643 856 35 919 500 36 215 400 0,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 301 263 35 791 500 34 381 600 -3,9

Palvelujen ostot 75 791 853 77 807 000 78 316 600 0,7

Tuet ja avustukset 265 755 264 800 157 100 -40,7

Muut kulut 7 252 823 7 726 000 6 867 300 -11,1

Ostot liikelaitokselta 38 976 591 37 765 169 37 911 595 0,4

Toimintakulut yhteensä 314 318 092 321 096 169 317 254 795 -1,2

                               Toimintakate 5 571 378 6 518 699 8 292 995 27,2

Rahoitustuotot ja -kulut -502 396 -513 899 -373 296 -27,4

Rahoitustuotot 177 959 143 000 43 000 -69,9

Rahoituskulut -680 355 -656 899 -416 296 -36,6

                               Vuosikate 5 068 981 6 004 800 7 919 699 31,9

Suunnitelman mukaiset poistot -6 010 023 -7 971 800 -7 919 700 -0,7

                               Tilikauden tulos -941 042 -1 967 000 0
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2.9.1 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2016 

 
 
 
 

 
 

*) sisältää yhtymävaltuuston 15.6.2015 9§ myöntämän 4,7 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin  

   sekä 0,1 Me lisämäärärahan palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihin   
 
 
 
  

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2014 2015 *) 2016 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 225 228 511 225 338 500 227 622 900 1,0

Erityisvelvoitemaksut 13 281 189 11 698 400 12 336 300 5,5

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 7 906 870 7 695 400 8 620 000 12,0

  josta muut 5 374 319 4 003 000 3 716 300 -7,2

Erityistason ostopalvelut 36 053 546 38 700 000 38 700 000 0,0

Ulkopuoliset ostopalvelut 4 015 206 5 000 000 5 000 000 0,0

Jäsenkunnat yhteensä 278 578 452 280 736 900 283 659 200 1,0

Täyskustannusmaksut 1 911 183 1 900 000 1 900 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 199 583 4 852 776 3 870 000 -20,3

Palvelumaksut yhteensä 284 689 218 287 489 676 289 429 200 0,7

SAIRAANHOITO

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2014 2015 *) 2016 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 199 280 778 200 273 000 201 702 900 0,7

Erityisvelvoitemaksut 13 281 189 11 698 400 12 336 300 5,5

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 7 906 870 7 695 400 8 620 000 12,0

  josta muut 5 374 319 4 003 000 3 716 300 -7,2

Sairaanhoidon ostopalvelut 40 068 752 43 700 000 43 700 000 0,0

   josta erityistason ostopalvelut 36 053 546 38 700 000 38 700 000 0,0

   josta ulkopuoliset ostopalvelut 4 015 206 5 000 000 5 000 000 0,0

Jäsenkunnat yhteensä 252 630 719 255 671 400 257 739 200 0,8

Täyskustannusmaksut 1 734 127 1 700 000 1 750 000 2,9

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 2 262 510 3 185 000 2 379 000 -25,3

Palvelumaksut yhteensä 256 627 356 260 556 400 261 868 200 0,5
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2.9.2 Taloussuunnitelma 2016-2018 

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) 
 
 

 
 
 
  

Talousarvio Taloussuunnitelma Muutos Taloussuunnitelma Muutos

2016 2017 % 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 300 680 099 296 962 693 -1,2 296 048 380 -0,3

Maksutuotot 11 511 200 11 626 312 1,0 11 789 080 1,4

Tuet ja avustukset 2 057 800 2 058 623 0,0 2 069 628 0,5

Muut toimintatuotot 4 108 700 4 112 809 0,1 4 174 501 1,5

Myynti liikelaitokselle 7 189 991 7 189 991 0,0 7 189 991 0,0

Toimintatuotot yhteensä 325 547 790 321 950 428 -1,1 321 271 580 -0,2

Palkat 123 405 200 122 171 148 -1,0 120 949 437 -1,0

Henkilösivukulut 36 215 400 35 853 246 -1,0 35 315 447 -1,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 381 600 33 693 968 -2,0 33 255 946 -1,3

Palvelujen ostot 78 316 600 77 925 017 -0,5 77 301 617 -0,8

Tuet ja avustukset 157 100 155 529 -1,0 152 418 -2,0

Muut kulut 6 867 300 6 764 291 -1,5 6 696 648 -1,0

Ostot liikelaitokselta 37 911 595 37 532 479 -1,0 37 344 817 -0,5

317 254 795 314 095 678 -1,0 311 016 330 -1,0

           Toimintakate 8 292 995 7 854 750 -5,3 10 255 250 30,6

Rahoitustuotot ja -kulut -373 296 -169 750 -54,5 -70 250 -58,6

Rahoitustuotot 43 000 147 000 241,9 150 000 2,0

Rahoituskulut -416 296 -316 750 -23,9 -220 250 -30,5

           Vuosikate 7 919 699 7 685 000 -3,0 10 185 000 32,5

Suunnitelman mukaiset poistot -7 919 700 -7 685 000 -3,0 -10 185 000 32,5

           Tilikauden tulos 0 0 0
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2.10 Käyttötalousosa 

 

2.10.1 Sairaanhoidon toimialue 

 
 
 
 
Sairaanhoidon toimialue  aloittaa 1.1.2016. Vertailuvuodet 2014-2015 on koostettu uuden toimialueen vastuualueista. 
  

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Tuotot

Myyntituotot 264 751 060 267 959 577 270 125 252 0,8

Maksutuotot 9 301 683 9 339 900 10 071 000 7,8

Tuet ja avustukset 183 329 176 000 162 800 -7,5

Muut toimintatuotot 65 278 63 500 73 500 15,7

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 274 301 350 277 538 977 280 432 552 1,0

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 40 665 521 51 344 920 50 822 137 -1,0

Toimintatuotot yhteensä 314 966 871 328 883 897 331 254 689 0,7

314 966 871 328 883 897

Kulut

Palkat 89 845 065 91 588 700 90 747 800 -0,9

Henkilösivukulut 25 418 984 26 642 100 26 972 100 1,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 649 813 5 122 600 4 954 800 -3,3

Palvelujen ostot 62 055 062 62 977 500 64 375 300 2,2

Tuet ja avustukset 82 360 84 000 99 500 18,5

Muut kulut 1 958 166 1 609 400 841 500 -47,7

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 185 009 450 188 024 300 187 991 000 -0,02

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 129 131 631 140 932 298 141 522 593 0,4

  josta ostot liikelaitokselta 38 607 518 37 444 110 37 806 902 1,0

  josta ostot logistiikkakeskukselta 5 790 378 6 316 298 6 099 009 -3,4

  josta ostot hankintapalveluilta 7 639 334 8 191 457 7 615 308 -7,0

Toimintakulut yhteensä 314 141 081 328 956 598 329 513 593 0,2

                               Toimintakate 825 790 -72 701 1 741 096 -2494,9

Rahoitustuotot ja -kulut -135 813 -298 299 -178 296 -40,2

Rahoitustuotot 0 0 0

Rahoituskulut -135 813 -298 299 -178 296 -40,2

                               Vuosikate 689 977 -371 000 1 562 800 -521,2

Suunnitelman mukaiset poistot -1 625 116 -1 596 000 -1 562 800 -2,1

                               Tilikauden tulos -935 138 -1 967 000 0
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Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 
 

 
 

 
 
 
  

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2014 2015 2016 %

Hoitopäivät 7 472 7 300 7 100 -2,7

Hoitojaksot 6 025 5 805 5 979 3,0

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 22 480 21 500 21 500 0,0

Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys 43 302 42 000 42 000 0,0

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Yleislääketieteen päivystys 2014 2015 2016 %

Lääkärikäynnit 36 278 35 000 32 700 -6,6

Hoitajakäynnit 5 031 5 000 5 800 16,0

Puhelinkonsultaatiot 2 394 2 000 3 500 75,0

Pkl-käynnit yht 43 703 42 000 42 000 0,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon (palkat sivukuluineen)

Toimialue yhteensä ilman uutta toimintaa

 - potilasvahinkovakuutuksen muutos -106 500

 - palliatiivinen hoito 100 000

 - 1sh:n vähennys (N4102) sivukuluineen 43 520

 - 1 perushoitajan vähennys (N4102) sivukuluineen 40 960

 - vaativa hoitotaso / Rauma; puuttuvat erilliskorvaukset 104 000

 - ambulanssiyksikön valmiuskorvaukset 1 209 400

 - ambulanssiyksikön x-kuljetukset -720 000

 - lakkautettu yksikkö N4301 Kiireettömät siirtokuljetukset

       palkat -95 700

       muut kulut -65 200

Ensihoitopalvelut

uutena Vaativa hoitotaso / Eura 

      ulkoiset menot 694 300

      sisäiset menot 83 200 777 500

      tulot ilman erityisvelvoitetta 240 000

      erityisvelvoitteet 537 500 777 500
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Konservatiivisen hoidon vastuualue 
 

 
 

 
 
 
  

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2014 2015 2016 %

Hoitopäivät 51 393 46 800 47 250 1,0

Hoitojaksot 10 265 9 120 8 900 -2,4

Pkl-käynnit 139 124 124 100 126 900 2,3

Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon

Määrärahavaikutus

Palkat 

  SISO3 sulkeminen, vähennetään 8 sh, 2 ph, 2 os -385 900

  SISO3 sulkeminen, vähennetään erilliskorvauksia -70 200

  2 fysioterapeuttia siirtyy kirurgialta fysiatrialle 69 000

sanelujen käsittelyyn siirtyy 7 (leikkuri, kir., korvat., lastent.) 210 400

hengityshalvauspotilaille 1½ hoitotiimi (1 uusi potilas, 1 muuttanut laitoksesta kotiin ) 232 000

onkologialle erikoislääkäri (ei ole saatu täytettyä aiemmin) 80 000

fysiatrian osaltolta karsittu 2 sh ja 2 ph -126 000

varhe maksun pienentyminen -45 600

karsittu sijaisten palkkoja -210 200 -246 500

Palkkojen sivukulut

edellisten sivukulut -14 300

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  apuvälineet 16 200

  huoltotarvikkeet 44 500 60 700

Palvelujen ostot

  lastentautien osuus -830 600

  HH-potilaat terveyspalveluiden ostot 30 000

  tutkimus- ja hoitopalveluiden ostot (sis ja syd) 26 000

  muut ulkopuoliset ostopalvelut 175 900

  konserv erityistason ostopalvelujen nousu 958 300

  lääkinnällisen kuntoutuksen työnohjaus 7 000

  tekniikalta siirtyneet huoltosopimukset 344 900 1 528 100

Tuet ja avustukset

  hengityshalvauspotilaat; 1:n lisäys (ylläpitokust.) 12 000

Muut kulut

  koneiden ja laitteiden vuokrat -32 500

Yhteensä 1 307 500
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Lasten- naistentautien sekä synnytysten vastuualue 
 

 
 

 
 
 
  

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2014 2015 2016 %

Hoitopäivät 0 16 420 15 450 -5,9

Hoitojaksot 0 5 690 5 600 -1,6

Pkl-käynnit 0 39 300 40 200 2,3

Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon

Henkilöstökulut -184 656

 Muun henkilökunnan sijaismäärärahoja vähennetty -27 000

 Lääkäreiden erilliskorvausten nousu (lastentaudit) 38 800

 Ulkopuolisten palkkioiden vähennys (lastentaudit) -21 800

 Muusta henkilökunnasta siirtynyt sanelujenpurkukeskukseen (lastentaudit) -30 000

 Muusta henkilökunnasta siirtynyt sanelujenpurkukeskukseen (naistentaudit ja synn) -33 000

 0,5 sihteeri (lastentaudit) -14 600

 Psykologi (lastenneuro) -20 000

 Sairaanhoitaja (lastentaudit) -34 100

 Lääkäreiden aktiivivapaiden lisäys (naistentaudit ja synn) -56 800

 Lääkäreiden erilliskorvausten nousu (naistentaudit ja synn) 43 300

 Sivukulut edellisiin 28 % -43 456

 Varhemaksu 14 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 000

 Hoitotarvikkeet (lastentaudit) -30 000

Palvelujen ostot -602 200

 Kuntoutuksen ostopalvelut (lastenneurologia) -49 000

 Kuntoutuksen ostopalvelut (lastentaudit) -20 000

 Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostot (lastentaudit) -39 000

 Erityistason ostopalvelut (7 330 000 -> 6 547 500) -782 500

 Medbitin kustannukset (1 029 400 -> 1 163 900) 134 500

 Ulkopuoliset ostopalvelut (330 000 -> 519 800) 189 800

 Potilasvahinkovakuutus (108 000 -> 72 000) -36 000

Kulut yhteensä -816 856

 Myyntituottojen lisäys ulkokunnilta 150 000



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

84 

Operatiivisen hoidon vastuualue 
 

 
 

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2014 2015 2016 %

Hoitopäivät 46 700 34 650 32 590 -5,9

Hoitojaksot 14 380 10 335 9 790 -5,3

Pkl-käynnit 105 610 84 620 83 020 -1,9
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Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon

Henkilöstökulut -1 183 384

 Välinehuoltaja -26 400

 Välinehuoltajien sijaismäärärahaa vähennetty -32 000

 5 sairaanhoitajaa teho (yksi tehopaikka vähemmän) -170 000

 Lääkäreiden erilliskorvaukset korva,nenä ja kurkkutaudit -47 200

 Audionomi kuulon kuntoutus -31 400

 2 sairaanhoitajaa kiro1 -62 400

 Apulaisosastonhoitaja kiro 3 -39 100

 sairaanhoitaja kiro 3 -31 200

 sairaanhoitaja kiro 2 -31 200

 Sihteerien sijaismäärärahat kirurgian poli -9 800

 Lääkäri kirurgia -47 000

 Lisätty lääkärien aktiivivapaita kirurgia -50 000

 Sosiaalityöntekijöiden sijaismäärärahat -15 800

 Sihteeri sosiaalityöntekijät -30 000

 sairaanhoitaja leikkaussali (yhden leikkauspöydän vähennys) -31 400

 sijaismäärärahat leikkaussali (yhden leikkauspöydän vähennys) -90 500

 Lääkäri leikkaussali -49 400

 Lääkäreiden erilliskorvaukset leikkaussali -11 700

 1,5 sairaanhoitajaa päiväkirurgia (yhden leikkauspöydän vähennys) -51 000

 Lääkäri silmätaudit -47 900

 5 sihteeriä siirtynyt sanelujenpurkukeskukseen -146 800

 2 fysioterapeuttia siirtynyt fysiatriaan -69 000

 Lääkäreiden erilliskorvausten nousu teho 30 000

 Lääkäreiden erilliskorvausten nousu kirurgia 98 400

 sairaanhoitajien erilliskorvasten nousu 50 000

 Sivukulut edellisiin 28% -263 984

 Varhemaksun nousu (158 600 -> 182 000) 23 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -120 000

 hoitotarvikkeet välinehuolto -80 000

 huoltotarvikkeet välinehuolto -40 000

Palvelujen ostot 2 642 300

 Erityistason ostopalvelut (10 410 000 -> 13 138 500) 2 728 500

 Ulkopuoliset ostopalvelut (3 940 000 -> 3 561 600) -378 400

 Medbit (2 547 000 -> 2 614 100) 67 100

 Potilasvahinkovakuutuksen nousu (1 039 000 -> 1 179 000) 140 000

 Kuulon kuntoutuksen ostopalvelut 25 000

 Huoltosopimusten siirtyminen huollolta 60 100

Muut kulut -10 000

 yhden opaskoiran vähennys -10 000

Yhteensä 1 328 916
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Psykiatrisen hoidon vastuualue 

 
 
 

 
 
 
  

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2014 2015 2016 %

Hoitopäivät 37 857 33 650 34 350 2,1

Hoitojaksot 1 471 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 78 328 84 160 73 750 -12,4

Päivätoimintakäynnit 6 779 0 3 000

Päiväosastopäivät 10 622 9 950 10 300 3,5

Kuntoutuskotipäivät 1 262 1 500 1 200 -20,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon:

Henkilöstökulut 335 200

 josta, 3 sh vähennys osasto 61 -105 000

 josta, 3 sh vähennys Rauman kunt.yksikkö -105 000

 6 sh osuus sivukuluista -58 800

Sosiaalityöntekijöiden siirto Operatiiviselta toimialueelta 570 200

Sivukulujen muutos v2015 232 500

josta, VARHE -maksun nousu 75 200 171 000 95 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 400

Palvelujen ostot -209 400

josta, Medbit Oy 2 434 700 2 379 100 -55 600

josta, Eritystason ostopalvelut 1 820 000 1 720 200 -99 800

josta, Muut ulkopuoliset ostopalvelut 0 12 700 12 700

Muut kulut -12 900

josta, saatavien poistot 50 000 40 000 -10 000

110 500



 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016 

 

 

87 

 

2.10.2 Sosiaalipalvelujen toimialue 

 

 
 
 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Tuotot

Myyntituotot 21 654 988 20 728 700 20 825 947 0,5

Maksutuotot 1 782 418 1 561 500 1 440 200 -7,8

Tuet ja avustukset 87 261 0 0

Muut toimintatuotot 833 730 898 824 1 247 000 38,7

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 24 358 397 23 189 024 23 513 147 1,4

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 2 585 250 2 911 729 3 208 363 10,2

Toimintatuotot yhteensä 26 943 647 26 100 753 26 721 510 2,4

Kulut

Palkat 12 984 669 12 161 700 12 322 000 1,3

Henkilösivukulut 3 197 254 2 758 900 3 095 500 12,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 378 526 420 700 427 400 1,6

Palvelujen ostot 2 091 966 2 113 200 2 130 000 0,8

Tuet ja avustukset 12 460 14 800 18 300 23,6

Muut kulut 1 562 103 1 793 400 1 893 700 5,6

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 20 226 977 19 262 700 19 886 900 3,2

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 5 833 842 6 286 252 6 377 610 1,5

  josta ostot liikelaitokselta 99 747 104 282 70 721 -32,2

  josta ostot logistiikkakeskukselta 160 003 265 077 232 551 -12,3

  josta ostot hankintapalveluilta 42 787 69 315 13 703 -80,2

Toimintakulut yhteensä 26 060 819 25 548 952 26 264 510 2,8

                               Toimintakate 882 828 551 800 457 000 -17,2

Rahoitustuotot ja -kulut -47 030 -66 600 -21 000 -68,5

Rahoitustuotot 41 042 42 000 57 500

Rahoituskulut -88 072 -108 600 -78 500 -27,7

                               Vuosikate 835 798 485 200 436 000 -10,1

Suunnitelman mukaiset poistot -580 639 -485 200 -436 000 -10,1

                               Tilikauden tulos 255 158 0 0

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) 32 571 30 020 22 891 -23,7

Ryhmäkodit (Asumispalvelut) 53 020 60 688 80 997 33,5

Tuettu asuminen 14 455 14 694 14 706 0,1

Perhehoito 14 819 13 900 14 900 7,2

Kamu-Tupa 4 589 5 350 5 175 -3,3

119 454 124 652 138 669 11,2

Asiantuntijapalvelujen suoritteet 614 750 650 -13,3

Työ- ja päivätoiminta 6 101 6 480 6 565 1,3

Suojatyö/Tyke 4 782 0 0

Yhteensä 130 951 131 882 145 884 10,6
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Merkittävimmät muutokset vrt  v2015 talousarvioon

Laitoshoidon hajauttamisen aikataulullinen henkilöstöresurssointi ja 

henkilökohtaisten avustajien  (9) toiminnan vakinaistaminen 240 000

Varhe-maksut 200 000

Laitoshuoltajien (6) siirtyminen toimialueelle v 2015 aikana 189 500

lääkärin palkat ja henkilösivukulut -122 800

Ostopalvelulääkärit 80 000

Medbit Oy kustannusten muutos -26 400

Muut palvelut -36 800

Aineet ja tarvikkeet 59 800

Tuet ja avustukset: työosuusrahat 3 500

Länsiliinan ja Tekunkorven asuntoloiden uudet vuokrat 141 000

K Oy Satakruunun muut vuokrat -103 600

Rahoituskulut ja- tuotot -45 600

Poistot: B-talon, Mikkolantie 19:n ja Pihlaja-Vaahteran myynti v 2015 -49 200

Yhteensä  529 400
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2.10.3 Huoltokeskus 

 

 
 

2014 2015 2016 %

Myyntituotot 8 585 810 8 733 900 8 713 900 -0,2

Maksutuotot 6 643

Tuet ja avustukset 34 677 25 000 25 000 0,0

Muut toimintatuotot 2 524 523 2 625 500 2 638 200 0,5

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 11 151 653 11 384 400 11 377 100 -0,1

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 58 094 740 63 314 238 59 241 585 -6,4

Toimintatuotot yhteensä 69 246 393 74 698 638 70 618 685 -5,5

Kulut

Palkat 14 277 869 15 163 600 14 462 200 -4,6

Henkilösivukulut 4 224 422 4 543 700 4 328 900 -4,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 094 985 29 978 200 28 832 100 -3,8

Palvelujen ostot 7 667 925 7 663 200 5 988 400 -21,9

Tuet ja avustukset 61 311 55 000 0 -100,0

Muut kulut 3 168 147 3 384 500 3 331 700 -1,6

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 57 494 658 60 788 200 56 943 300 -6,3

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 7 866 699 8 019 838 7 794 085 -2,8

  josta ostot liikelaitokselta 18 525 257 18 420 7067,3

  josta ostot logistiikkakeskukselta 758 457 1 804 571 1 723 174 -4,5

  josta ostot hankintapalveluilta 204 258 32 307 179 644 456,1

Toimintakulut yhteensä 65 361 357 68 808 038 64 737 385 -5,9

                               Toimintakate 3 885 036 5 890 600 5 881 300 -0,2

Rahoitustuotot ja -kulut -68 0 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -68 0

                               Vuosikate 3 884 968 5 890 600 5 881 300 -0,2

Suunnitelman mukaiset poistot -3 804 268 -5 890 600 -5 881 300 -0,2

                               Tilikauden tulos 80 700 0 0
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Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon

Henkilöstökulut, vähennys 916 200

42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, vähennys 1 146 100

43 Palvelujen ostot, vähennys* 1 674 800

Tuet, avustukset ja muut kulut , vähennys 107 800

yhteensä** 3 844 900

* sisältää siirtyvät huoltosopimukset -> siirto K, L, U     1 141 100 €

* *vähennykset sisältävät siirtyvän kustannuspaikan M2760 Nevontapalvelut, 

joka siirtyy yhtymähallintoon

Siirtyvät kustannukset TA2015 mukaan yhteensä 578 300

henkilöstökulut 431 200

42 + 43 147 100

* *Esitys 2016 sisältää E-talon kustannuksia yht. 222 464

40 1/4 vuotta 5 laitoshuoltajaa 48 800

41 sivukulut 13 664

42 lämmitys, sähkö, höyry 130 000

49 muut toimintakulut, kiinteistövero 30 000

Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2015 2016 %

Palkat 1 751 800 1 788 900 2,1

Henkilösivukulut 500 800 520 500 3,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 897 600 11 621 100 -2,3

Palvelujen ostot 754 700 650 000 -13,9

Muut toimintakulut 388 000 373 000 -3,9

Toimintakulut yhteensä 15 292 900 14 953 500 -2,2

Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos

2015 2016 %

Palkat 217 400 217 400 0,0

Henkilösivukulut 62 100 63 200 1,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 492 200 8 954 600 -5,7

Palvelujen ostot 200 600 191 000 -4,8

Muut toimintakulut 5 000 55 000 1000,0

Toimintakulut yhteensä 9 977 300 9 481 200 -5,0
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2.10.4 Yhtymähallinto 

 

 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Tuotot

Myyntituotot 1 015 142 1 399 200 1 015 000 -27,5

Maksutuotot 7 792 6 000 0 -100,0

Tuet ja avustukset 1 577 788 3 236 000 1 870 000 -42,2

Muut toimintatuotot 246 505 3 040 000 150 000 -95,1

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 2 847 226 7 681 200 3 035 000 -60,5

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 12 033 081 12 756 884 13 393 851 5,0

Toimintatuotot yhteensä 14 880 307 20 438 084 16 428 851 -19,6

Kulut

Palkat 5 978 347 6 908 200 5 873 200 -15,0

Henkilösivukulut 1 803 196 1 974 800 1 818 900 -7,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 177 938 270 000 167 300 -38,0

Palvelujen ostot 3 976 900 5 053 100 5 822 900 15,2

Tuet ja avustukset 109 626 111 000 39 300 -64,6

Muut kulut 564 408 938 700 800 400 -14,7

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 12 610 415 15 255 800 14 522 000 -4,8

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 236 910 5 033 284 1 693 251 -66,4

  josta ostot liikelaitokselta 250 801 216 520 15 552 -92,8

  josta ostot logistiikkakeskukselta 57 717 83 702 74 176 -11,4

  josta ostot hankintapalveluilta 140 912 67 742 56 058 -17,2

Toimintakulut yhteensä 14 847 325 20 289 084 16 215 251 -20,1

                               Toimintakate 32 983 149 000 213 600 43,4

Rahoitustuotot ja -kulut -319 486 -149 000 -174 000 16,8

Rahoitustuotot 136 917 101 000 348 300 244,9

Rahoituskulut -456 403 -250 000 -522 300 108,9

                               Vuosikate -286 504 0 39 600

Suunnitelman mukaiset poistot -39 600

                               Tilikauden tulos -286 504 0 0
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Merkittävimmät muutokset vrt 2015 talousarvioon

Keskustoimisto

Myyntituotot -3 000 000

Henkilöstökulut

Kirjastonhoitaja 50 % -21 000

Toimistosihteerin vakanssi -30 000

Lakimies  50% -30 000

Suunnittelija -52 100

Kehittämistoiminta 2 hlön siirto hankerahoituksesta 124 000

Asikaspalvelukeskuksen siirto huoltokeskuksesta 364 000

Hallintoylilääkäri, toimialueylihoitaja, assistentti (vakanssien siirto toimialuilta) 0

354 900

Sivukulut  edellisistä 28 % 99 400

Varhemaksut 110 000

564 300

Perusterveydenhuollon yksikön päättyminen pl henkilöstömenot -148 200

Asiakaspalveluyksikön toimintamenot pl henkilöstömenot 147 100

Aineet ja tarvikkeet -37 000

Palvelujen ostot

Työterveyspalvelut  (vastaava erä aikaisemmin sisäisinä kuluina) 533 400

Tietopalvelut -44 400

Muut kulut

Yhtymävaltuusto, -hallitus ja yhteistoiminta -67 000

Vuokrat (lääkäriopiskelijat) -50 000

898 200

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toimintakulut -1 511 800

Huom! nettobudjetoitu yksikkö, vastaavasti tulojakin enemmän

omarahoitusosuus  923.500 euroa ( ta 2015: 997.300 euroa)

Henkilöstö- ja laskentapalvelut

Työterveyshuollon ulkoistus ks.Keskustoimisto nettovaikutus 

Henkilöstökulut

1 laskentasihteeri; laskentapalvelut -40 000

Sivukulut  edellisistä 28 % -11 200

Palvelujen ostot

Kuntapro 20 000

Postimaksut -75 000

Tietopalvelut: -46 600

Aineet ja tarvikkeet + muut menot -16 800

Yhteensä -118 400

Kaikki yhteensä -732 000
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2.11 Rahoitusosa 

 

 
 
 
  

Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitoksen

Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016

1 000 e

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 5 507 5 892 7 735

   Satunnaiset erät

   Tulorahoituksen korjauserät 1 358

Investointien rahavirta

   Investointimenot -20 706 -13 150 -9 500

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 21 15 000 0

Toiminnan ja investointien rahavirta -13 820 7 742 -1 765

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -15 600 0

   Antolainasaamisten vähennykset 1 130 900 0

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 2 300

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -165 -2 165 -2 098

Oman pääoman muutokset 195 2 058 -2 050

Muut maksuvalmiuden muutokset 9 174 0 0

Rahoituksen rahavirta 14 334 -12 508 -4 148

Vaikutus maksuvalmiuteen 514 -4 766 -5 913

Rahavarat 31.12. 11 368 10 863 4 950

Rahavarat 1.1. 10 854 15 629 10 863

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Lainanhoitokate 10,39 2,51 3,43

Kassan riittävyys, pv 12,30 11,06 5,31
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2.12 Laskennallinen arvio kuntien palvelujen ostoista vuonna 2016 (1 000 euroa) 

 
 

2.12.1 Sairaanhoito 

 
 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus

LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2016  (1 000 e)

Oman toiminnan arviot perustuvat 2013-6/2015 keskiarvoon

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2014-6/2015 tietoja

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2014 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 2016 tasaus 2016 ta 2015 *) 16/ta15

Eura 10 767 2 996 474 204 14 442 -13 14 429 13 895 3,8

Eurajoki 4 413 1 666 229 99 6 407 -57 6 350 6 241 1,7

Harjavalta 8 588 1 213 283 122 10 207 -152 10 054 10 005 0,5

Honkajoki 1 775 282 69 30 2 155 -2 2 153 2 199 -2,1

Huittinen 7 366 3 613 404 174 11 557 172 11 729 11 077 5,9

Jämijärvi 1 676 346 77 33 2 131 30 2 161 2 151 0,5

Kankaanpää 11 859 1 746 457 197 14 259 157 14 416 13 892 3,8

Karvia 2 170 664 96 41 2 971 26 2 997 2 885 3,9

Kokemäki 8 313 1 353 296 128 10 090 -36 10 053 10 103 -0,5

Luvia 3 184 462 129 55 3 830 76 3 906 3 722 5,0

Merikarvia 3 039 563 125 54 3 781 12 3 793 3 980 -4,7

Nakkila 5 829 910 217 94 7 050 -2 7 048 7 319 -3,7

Pomarkku 2 464 190 88 38 2 779 37 2 816 2 815 0,0

Pori 85 799 13 338 3 287 1 417 103 841 -502 103 339 104 969 -1,6

Rauma 24 984 7 817 1 538 663 35 002 407 35 409 34 073 3,9

Siikainen 1 563 263 61 26 1 914 39 1 953 1 865 4,7

Säkylä 4 372 3 026 277 119 7 794 123 7 917 7 697 2,9

Ulvila 13 542 3 253 513 221 17 529 -314 17 215 16 783 2,6

Yhteensä 201 703 43 700 8 620 3 716 257 739 0 257 739 255 671 0,8

Vakuutusyhtiöt 1 750 1 750 1 750 1 700 2,9

Muut maksajat 2 379 2 379 2 379 3 185 -25,3

YHTEENSÄ 205 832 43 700 8 620 3 716 261 868 0 261 868 260 556 0,5

*) sisältää yhtymävaltuuston 15.6.2015 9§ myöntämän 4,7 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin 

   sekä 0,1 Me lisämäärärahan palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihin

Erityisvelvoitteet
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Arvio laskettu 2,5 vuoden toteuman mukaan 1.1.2013-30.6.2015 
 

 

Oma toiminta

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2014 2015 v.2016 2016/2015 2016/2014

Eura 10 517 10 745 10 767 0,2 2,4

Eurajoki 4 370 4 565 4 413 -3,3 1,0

Harjavalta 8 045 8 387 8 588 2,4 6,8

Honkajoki 1 761 1 785 1 775 -0,6 0,8

Huittinen 7 288 6 949 7 366 6,0 1,1

Jämijärvi 1 631 1 647 1 676 1,8 2,7

Kankaanpää 11 488 11 649 11 859 1,8 3,2

Karvia 1 934 2 245 2 170 -3,4 12,2

Kokemäki 8 514 8 233 8 313 1,0 -2,4

Luvia 3 122 3 110 3 184 2,4 2,0

Merikarvia 3 094 3 270 3 039 -7,1 -1,8

Nakkila 5 891 5 697 5 829 2,3 -1,1

Pomarkku 2 478 2 450 2 464 0,5 -0,6

Pori 84 816 86 591 85 799 -0,9 1,2

Rauma 25 116 24 311 24 984 2,8 -0,5

Siikainen 1 563 1 510 1 563 3,5 0,1

Säkylä 4 374 4 311 4 372 1,4 0,0

Ulvila 13 280 12 816 13 542 5,7 2,0

Jäsenkunnat yhteensä 199 281 200 273 201 703 0,7 1,2

Vakuutusyhtiöt 1 512 1 700 1 750 2,9 15,8

Muut kunnat 2 782 3 185 2 379 -25,3 -14,5

Kuntalaskutus yhteensä 203 575 205 158 205 832 0,3 1,1

Erityistason ostopalvelut

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2014 2015 *) v.2016 2016/2015 2016/2014

Eura 2 641 2 774 2 996 8,0 13,5

Eurajoki 1 463 1 439 1 666 15,8 13,9

Harjavalta 1 137 1 432 1 213 -15,3 6,7

Honkajoki 330 284 282 -0,7 -14,6

Huittinen 3 178 3 333 3 613 8,4 13,7

Jämijärvi 343 383 346 -9,9 0,7

Kankaanpää 1 483 1 639 1 746 6,5 17,7

Karvia 711 470 664 41,3 -6,6

Kokemäki 1 392 1 513 1 353 -10,6 -2,8

Luvia 400 371 462 24,4 15,5

Merikarvia 594 540 563 4,2 -5,3

Nakkila 870 1 261 910 -27,8 4,6

Pomarkku 203 197 190 -3,6 -6,3

Pori 12 531 14 319 13 338 -6,9 6,4

Rauma 6 856 7 233 7 817 8,1 14,0

Siikainen 212 230 263 14,5 24,1

Säkylä 2 894 3 045 3 026 -0,6 4,6

Ulvila 2 831 3 238 3 253 0,5 14,9

Jäsenkunnat yhteensä 40 069 43 700 43 700 0,0 9,1

Vakuutusyhtiöt 21

Muut kunnat 0

Kuntalaskutus yhteensä 40 090 43 700 43 700 0,0 9,0

*) sisältää yhtymävaltuuston 15.6.2015 9§ myöntämän 4,7 Me lisämäärärahan

Arvio laskettu 1,5 vuoden toteuman mukaan 1.1.2014-30.6.2015
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Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2014 2014 2015 v.2016 2016/2015 2016/2014

Eura 12 314 296 220 204 -7,3 -31,0

Eurajoki 5 954 142 106 99 -6,6 -30,2

Harjavalta 7 366 178 132 122 -7,4 -31,5

Honkajoki 1 788 44 32 30 -8,5 -32,1

Huittinen 10 487 253 188 174 -7,4 -31,3

Jämijärvi 1 997 47 35 33 -5,7 -30,0

Kankaanpää 11 883 286 213 197 -7,6 -31,0

Karvia 2 491 61 45 41 -8,1 -31,9

Kokemäki 7 702 188 138 128 -7,7 -31,9

Luvia 3 340 80 60 55 -7,3 -30,9

Merikarvia 3 246 78 58 54 -6,3 -30,8

Nakkila 5 651 137 102 94 -7,8 -31,6

Pomarkku 2 275 60 42 38 -9,5 -36,8

Pori 85 418 2037 1 522 1 417 -6,9 -30,4

Rauma 39 970 953 713 663 -6,9 -30,4

Siikainen 1 593 39 29 26 -9,1 -32,5

Säkylä 7 186 175 129 119 -7,8 -32,1

Ulvila 13 322 321 238 221 -7,2 -31,2

Jäsenkunnat yhteensä 223 983 5 374 4 003 3 716 -7,2 -30,9

Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2014 2 014 2 015 v.2016 2016/2015 2016/2014

Eura 12 314 436 424 474 11,8 8,6

Eurajoki 5 954 208 203 229 12,7 10,0

Harjavalta 7 366 263 254 283 11,7 7,7

Honkajoki 1 788 64 62 69 10,4 6,8

Huittinen 10 487 373 361 404 11,7 8,1

Jämijärvi 1 997 70 68 77 13,8 10,1

Kankaanpää 11 883 421 410 457 11,5 8,7

Karvia 2 491 89 86 96 10,9 7,2

Kokemäki 7 702 277 266 296 11,3 6,9

Luvia 3 340 118 115 129 11,8 8,8

Merikarvia 3 246 115 111 125 13,0 8,8

Nakkila 5 651 202 196 217 11,2 7,6

Pomarkku 2 275 80 80 88 9,2 9,3

Pori 85 418 2 997 2 927 3 287 12,3 9,7

Rauma 39 970 1 402 1 370 1 538 12,3 9,8

Siikainen 1 593 58 56 61 9,6 6,3

Säkylä 7 186 259 249 277 11,2 6,7

Ulvila 13 322 473 458 513 12,0 8,3

Jäsenkunnat yhteensä 223 983 7 907 7 695 8 620 12,0 9,0
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2.12.2 Sosiaalipalvelut 

 
 

Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa)

Kuntalaskutus  (erityishuolto) 

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2014 2015 v.2016 2016/2015 2015/2014

Eura 963 1 050 831 -20,8 -13,7

Eurajoki 1 153 1 097 1 250 13,9 8,4

Harjavalta 1 029 988 1 019 3,1 -1,0

Honkajoki 16 27 27 0,3 69,3

Huittinen 1 594 1 500 1 658 10,6 4,0

Jämijärvi 83 83 63 -24,7 -24,7

Kankaanpää 1 133 1 047 900 -14,0 -20,6

Karvia 57 59 67 13,0 17,0

Kokemäki 1 379 1 458 1 319 -9,6 -4,4

Luvia 284 287 308 7,4 8,6

Merikarvia 340 311 367 17,9 7,8

Nakkila 792 834 823 -1,3 3,9

Pomarkku 161 210 119 -43,5 -26,2

Pori 6 171 6 221 6 196 -0,4 0,4

Rauma 1 354 1 346 1 115 -17,2 -17,7

Siikainen 7 6 29 386,1 316,7

Säkylä 803 813 848 4,3 5,6

Ulvila 2 106 2 003 2 463 22,9 16,9

Jäsenkunnat yhteensä 19 425 19 340 19 400 0,3 -0,1

Muut kunnat 1 696 1 373 1 206 -12,2 -28,9

Kuntalaskutus yhteensä 21 121 20 713 20 606 -0,5 -2,4

TA 2016 laskelma perustuu 1-6/2015 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen

Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista
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2.12.3 Yleislääketieteen päivystyspalvelut 

 
 
 

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2014 2015 v.2016 2016/2015 2016/2014

Eura 288 237 340 43,4 18,0

Eurajoki 149 140 147 5,3 -1,0

Harjavalta 204 183 243 32,7 19,0

Honkajoki 19 11 28 156,7 48,6

Huittinen 150 116 205 77,1 37,0

Jämijärvi 19 17 23 38,2 23,7

Kankaanpää 112 100 143 42,7 27,4

Karvia 25 15 22 46,6 -12,1

Kokemäki 220 192 242 26,1 10,1

Luvia 114 99 118 19,1 3,4

Merikarvia 151 134 133 -0,7 -11,9

Nakkila 165 150 185 23,5 12,3

Pomarkku 64 61 67 10,4 5,2

Pori 4 208 3 700 3 900 5,4 -7,3

Rauma 39 35 53 51,7 36,1

Siikainen 29 28 38 34,4 29,8

Säkylä 80 64 98 53,2 22,6

Ulvila 486 444 533 20,1 9,8

Jäsenkunnat yhteensä 6 522 5 726 6 520 13,9 0

Vakuutusyhtiöt 177 200 150 -25,0 -15,3

Muut kunnat 241 295 285 -3,4 18,3

Kuntalaskutus yhteensä 6 940 6 221 6 955 11,8 0,2
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2.12.4 Yleislääketieteen päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä 

 
 
 
 
 
  

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2016  (1 000 e)

erikoissairaanhoito, perusterveydenhuollon päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä

SHP SHP SHP

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2014 2015 *) v.2016 2016/2015 2016/2014

Eura 15 502 15 182 15 600 2,8 0,6

Eurajoki 7 610 7 478 7 748 3,6 1,8

Harjavalta 10 994 11 176 11 316 1,3 2,9

Honkajoki 2 166 2 237 2 208 -1,3 2,0

Huittinen 12 898 12 693 13 593 7,1 5,4

Jämijärvi 2 208 2 251 2 247 -0,2 1,8

Kankaanpää 15 172 15 039 15 459 2,8 1,9

Karvia 2 879 2 959 3 085 4,3 7,2

Kokemäki 11 967 11 753 11 614 -1,2 -2,9

Luvia 4 236 4 108 4 333 5,5 2,3

Merikarvia 4 385 4 425 4 293 -3,0 -2,1

Nakkila 7 962 8 303 8 056 -3,0 1,2

Pomarkku 3 079 3 086 3 002 -2,7 -2,5

Pori 112 266 114 890 113 435 -1,3 1,0

Rauma 35 923 35 454 36 577 3,2 1,8

Siikainen 1 974 1 899 2 020 6,4 2,3

Säkylä 8 688 8 574 8 863 3,4 2,0

Ulvila 18 669 19 230 20 210 5,1 8,3

Yhteensä 278 578 280 737 283 659 1,0 1,8

Vakuutusyhtiöt 1 734 1 900 1 900 0,0 9,6

Muut maksajat 4 377 4 853 3 870 -20,3 -11,6

YHTEENSÄ 284 689 287 490 289 429 0,7 1,7

*) sisältää yhtymävaltuuston 15.6.2015 9§ myöntämän 4,7 Me lisämäärärahan

   sekä 0,1 Me lisämäärärahan palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihin
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2.12.5 Peruspääoman korko 

Peruspääoman korko 0,2 %  
 

 
 
 
  

osuus% Maksetaan osuus% Maksetaan 

peruspääomasta kunnille peruspääomasta kunnille

Kunta 1.1.2016 v.2016 1.1.2016 v.2016

Eura 6,06 10 794 8,57 1 326

Eurajoki 3,21 5 724 2,17 336

Harjavalta 3,99 7 106 2,98 461

Honkajoki 0,85 1 509 0,95 147

Huittinen 2,40 4 273 6,83 1 057

Jämijärvi 1,02 1 821 0,69 107

Kankaanpää 4,95 8 829 4,87 754

Karvia 1,32 2 350 1,34 207

Kokemäki 4,79 8 545 5,40 836

Luvia 1,34 2 385 0,71 110

Merikarvia 1,69 3 017 3,02 467

Nakkila 2,93 5 223 4,24 656

Pomarkku 1,15 2 053 1,18 183

Pori 36,30 64 704 36,84 5 699

Rauma 18,93 33 746 11,05 1 709

Siikainen 0,93 1 649 0,57 89

Säkylä 2,03 3 625 3,63 562

Ulvila 6,11 10 886 4,94 765

Yhteensä 100,00 178 239 100,00 15 470

Sosiaalipalvelut         Sairaanhoidon osuus
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2.12.6 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 2016-2020 

 

 
 

osuus% Perintä osuus% Perintä

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

Kunta 1.1.2016 v.2016 1.1.2016 v.2016

Eura 6,06 121 120 8,57 4 285

Eurajoki 3,21 64 226 2,17 1 085

Harjavalta 3,99 79 734 2,98 1 491

Honkajoki 0,85 16 932 0,95 476

Huittinen 2,40 47 943 6,83 3 417

Jämijärvi 1,02 20 433 0,69 346

Kankaanpää 4,95 99 068 4,87 2 436

Karvia 1,32 26 371 1,34 670

Kokemäki 4,79 95 881 5,40 2 701

Luvia 1,34 26 762 0,71 355

Merikarvia 1,69 33 859 3,02 1 509

Nakkila 2,93 58 611 4,24 2 121

Pomarkku 1,15 23 037 1,18 591

Pori 36,30 726 034 36,84 18 418

Rauma 18,93 378 661 11,05 5 524

Siikainen 0,93 18 501 0,57 287

Säkylä 2,03 40 675 3,63 1 815

Ulvila 6,11 122 155 4,94 2 472

Yhteensä 100,00 2 000 000 100,00 50 000

SosiaalipalvelutSairaanhoidon osuus
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osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä

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

Kunta 1.1.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Eura 6,06 121 120 204 087 316 124 417 865

Eurajoki 3,21 64 226 108 221 167 631 221 581

Harjavalta 3,99 79 734 134 351 208 105 275 081

Honkajoki 0,85 16 932 28 531 44 194 58 417

Huittinen 2,40 47 943 80 784 125 131 165 403

Jämijärvi 1,02 20 433 34 429 53 329 70 493

Kankaanpää 4,95 99 068 166 929 258 566 341 783

Karvia 1,32 26 371 44 435 68 827 90 979

Kokemäki 4,79 95 881 161 559 250 248 330 788

Luvia 1,34 26 762 45 094 69 849 92 329

Merikarvia 1,69 33 859 57 052 88 372 116 813

Nakkila 2,93 58 611 98 759 152 973 202 206

Pomarkku 1,15 23 037 38 817 60 126 79 477

Pori 36,30 726 034 1 223 367 1 894 948 2 504 816

Rauma 18,93 378 661 638 044 988 305 1 306 381

Siikainen 0,93 18 501 31 174 48 287 63 828

Säkylä 2,03 40 675 68 537 106 161 140 328

Ulvila 6,11 122 155 205 831 318 824 421 434

Yhteensä 100,00 2 000 000 3 370 000 5 220 000 6 900 000

Sairaanhoidon lainojen lyhennykset on arvioitu 10 vuoden lyhennysohjelman mukaan.

Sairaanhoidon osuus

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä

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

Kunta 1.1.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

Eura 8,57 4 285 0 0 0

Eurajoki 2,17 1 085 0 0 0

Harjavalta 2,98 1 491 0 0 0

Honkajoki 0,95 476 0 0 0

Huittinen 6,83 3 417 0 0 0

Jämijärvi 0,69 346 0 0 0

Kankaanpää 4,87 2 436 0 0 0

Karvia 1,34 670 0 0 0

Kokemäki 5,40 2 701 0 0 0

Luvia 0,71 355 0 0 0

Merikarvia 3,02 1 509 0 0 0

Nakkila 4,24 2 121 0 0 0

Pomarkku 1,18 591 0 0 0

Pori 36,84 18 418 0 0 0

Rauma 11,05 5 524 0 0 0

Siikainen 0,57 287 0 0 0

Säkylä 3,63 1 815 0 0 0

Ulvila 4,94 2 472 0 0 0

Yhteensä 100,00 50 000 0 0 0

Sosiaalipalvelujen lainojen lyhennykset voimassa olevien lyhennysohjelmien mukaan.

Sosiaalipalvelut
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2.13 Talous- ja toimintasuunnitelman käsittely ja yhteistoimintamenettely 

 
Toimialueiden ja liikelaitoksen johtoryhmät ovat käsitelleet ennen lopullisen esityksensä 
tekoa vuoden 2016 talousarviota ja talous- ja toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 
elokuussa 2015 henkilöstön edustajan ollessa läsnä.  

 
Suunnitteluohjetta on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 16.4.2015 ja toiminta- ja 
taloussuunnitelma ja talousluonnosta 27.8.2015. 

 
Yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle esitettävä ehdotus talousarvioksi ja -
suunnitelmaksi käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 17.9.2015, jolloin se antoi lausuntonsa. 



          Johtokunta 2.11.2015 / § 71 Liite nro 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS 
 

TALOUSARVIO 2016 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 
 
 

 
 
 
 
 

savainio
Konekirjoitusteksti
LIITE NRO 1



1  

  

 

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS 

 
TALOUSARVIO 2016 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018 

 
 

1. Toimintasuunnitelma 
 

Liikelaitostasoinen yhteenveto talous- ja toimintasuunnittelun premisseistä, keskeisistä 
tavoitteista sekä toimenpiteistä 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagiin 
kuuluvat lääkehuolto, laboratoriot, kuvantaminen, kliininen fysiologia ja isotooppilääke- 
tiede (KFI), patologia, kliininen neurofysiologia (KNF) ja infektioyksikkö. 

 
Toiminnan ja talouden suunnitelma laadittiin huhti-toukokuun aikana. Sairaanhoidollis- 
ten toimialueiden johdon kanssa käytiin neuvottelut tulevan vuoden palvelutarpeista ja - 
tasoista sekä volyymeista. Neuvotteluiden pohjalta palvelutarpeiden ja -volyymien arvi- 
oidaan säilyvän ja osittain lievästi kasvavan vuonna 2016. Minkään palvelun osalta ei 
esitetty supistamistarpeita. 

 
Liikelaitoksessa vastuualueiden johdolle asetettiin aikaisempaa suuremmat vastuut ja 
velvoitteet taloussuunnitelmaehdotusten laadinnassa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena 
olivat sairaanhoitopiirin taloussuunnitteluohjeen mukaiset ulkoiset kustannussäästöt. 
Liikelaitoksen johto teki ulkoisten kulujen karsintaa ohessa esittämäänsä tasoon saak- 
ka palvelutasojen tai volyymien tästä vielä kärsimättä. Säteilyvapaiden poistamisesta 
aiheutuvat palkkakompensaatiot realisoituvat jo vuonna 2016, mutta vastaava henkilös- 
tön ”lisäkapasiteetti” viiden henkilötyövuoden osalta vasta vuonna 2017. Ulkoisten kulu- 
jen mahdolliset lisäkarsintatarpeet voidaan merkittäviltä osin toteuttaa ainoastaan ny- 
kyistä toiminnallisuutta tai sen alueellista kattavuutta karsimalla. 

 
Taloussuunnitelmassa keskeinen vuosien välistä vertailukelpoisuutta erottava (kirjanpi- 
dollinen) muutostekijä on ulkoisten huoltosopimuskustannusten siirtyminen Huollon 
toimialueelta SataDiag liikelaitokselle. Tämä 0,7 M€ kustannuserä muuttuu 2016 alusta 
lukien liikelaitoksessa Huollon toimialueen sisäisistä veloituksista liikelaitoksen ulkoisiin 
kuluihin – muutoksella ei ole vaikutusta liikelaitoksen tulokseen. Huoltosopimuskoko- 
naisuus käydään kriittisesti läpi toiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja toisaalta kustan- 
nustehokkuuden näkökulmasta. 

 

Palveluhinnoittelu vuodella 2016 pyritään tekemään volyymiennusteiden ja kulubudjetin 
mukaisesti mahdollisimman pitkälle aiheuttamisperiaatetta noudattaen siten, että yli- 
jäämää kertyy mahdollisimman vähän. Liikelaitoksen niukka ”puskuri” vähentää palve- 
luhinnoittelussa otettavia riskejä. 

 

TYKS-ERVA - alueen hallinnollisten ja toiminnallisten yhteistyömuotojen selvitystyö 
valmistuu alkuvuodesta 2016. Selvityksen pohjalta yhteistyömuotojen valinnalle löytyy 
myös tuotantotaloudelliset näkökulmat ja sitä kautta päätöksenteolle edellytykset osana 
liikelaitoksen strategiavalintoja. 

 

Alueellinen laajentuminen pyritään saattamaa lopulliseen muotoonsa toimintavuoden 
2016 kuluessa. Alueellisen toimintaverkoston kustannushyötysuhde- ja asiakaspalve- 
luanalyysi toteutetaan vuoden 2016 aikana. 

 
Auria Biopankin Porin yksikön toimintaprosessien suunnittelun ja käyttöönoton jälkeen 
sen operatiivisesta toiminnasta vastaa liikelaitos. Toteutus tapahtuu yhteistyössä 
Biopankin Turun yksikön sekä SATSHP:n eri toimialueiden kanssa. 
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Toiminnan ja tuottavuuden jatkuvaa parantamista sekä turhan karsimista jatketaan ke- 
väällä 2015 aloitettuja LEAN -hankkeita toteuttamalla. Hankkeisiin osallistuu koko hen- 
kilöstö – lisäkoulutusta ”LEAN-työvälineiden” käyttöön tarjotaan tarveharkinnan mu- 
kaan. 

 
Liikelaitoksen johtamisjärjestelmää kehitetään ja suunnitteluhorisonttia laajennetaan 
paremmin kattamaan myös strategiakausi. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi laadi- 
taan vaihtoehtoiset toimintasuunnitelmat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Liike- 
laitoksen toiminnan ja keskeisimpien palveluiden arvioimiseksi suunnitellaan toiminta- 
vuoden aikana asiakastyytyväisyysjärjestelmä. Hallitusohjelman ja sitä kautta myös So- 
ten suuntaviivojen ratkettua on liikelaitoksen strategisten ilmansuuntien ja strategian 
valitseminen ajankohtaista vuoden 2016 alkupuolella. 

 
Henkilöstön eläköitymistä tapahtuu 49 ihmisen osalta suunnittelukauden 2018 loppuun 
mennessä – tämä on noin seitsemäsosa nykyisestä henkilöstöstä. Etenkin vaikeasti 
täytettävien, toiminnan kannalta kriittistä osaamista edellyttävien vakanssien täyttämis- 
toimenpiteet aloitetaan etupainotteisesti. 

 
Lääkehuolto 

 

Lääkehuollon palveluja tuotetaan sairaanhoitopiirin lisäksi kaikille Satakunnan alueen 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille sairaala-apteekista sekä neljästä lääke- 
keskuksesta. Lääkkeet kilpailutetaan yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
hankintayksikön kanssa kahden vuoden välein – uusi lääkevalikoima valmistellaan ja 
otetaan käyttöön sairaanhoitopiirissä vuonna 2016. Tämän odotetaan tuovan vakautta 
lääkekustannuksiin seuraavalle sopimuskaudelle. Automaattista lääkeannosjakelupal- 
velua ja osastofarmasiapalvelua laajennetaan sekä sairaanhoitopiirin osastoille että 
alueellisille asiakkaille. Lääkehuolto varautuu kolmen vuoden välein lupaviranomaisen 
FIMEA:n (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) toteuttamaan viranomaistarkas- 
tukseen syksyllä 2016. Lääketilausprosessien ohjausta ja uudistamista suunnitellaan 
toimialueiden osastoille. Sairaanhoitopiirin investointisuunnitelman viimeisimmän aika- 
taulun mukaan lääkehuollon apteekkirakennushankkeen suunnittelu aloitetaan vuonna 
2016. 

 
Laboratoriot 

 

Neuvottelut yhteistyömahdollisuuksista on aloitettu Keski-Satakunnan terveyskuntayh- 
tymän kanssa toukokuussa 2015. Mikäli alueellistuminen tällä suunnalla etenee, toteu- 
tetaan se tuotantotaloudellisista lähtökohdista samalla säilyttäen riittävä alueellinen 
asiakaspalvelu. Koko palveluverkosto kattaa tällä hetkellä 19 näytteenottopistettä, joi- 
den kustannushyötysuhde- ja asiakaspalveluanalyysi toteutetaan vuoden 2016 aikana. 
Henkilöstön osalta sijaisten käyttöä vähennetään minimiin – lomat ja poistumat (ml. 
aluepisteet) katetaan pääsääntöisesti vakinaisin työjärjestelyin. Laboratorioprosesseja 
tehostetaan kliinisen kemian ja hematologian osalta hyödyntäen uutta teknologiaa. La- 
boratoriotietojärjestelmää kehitetään edelleen. Laboratorion asiakaspalvelua paranne- 
taan saneeraamalla Satakunnan keskussairaalan näytteenottotiloja potilaan yksityisyy- 
den sekä henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. 

 
 

Kuvantaminen 
 

Kuvantamisen laitekantaa uudistetaan edelleen. Tavoitteena on hankkia suunnittelu- 
kaudella 2016 - 2018 eri toimipisteisiin neljä natiivikuvauslaitetta. Lisäksi uusitaan kes- 
kussairaalan yksi ultraäänilaite. Vuodeksi 2016 saadaan keskussairaalaan käyttöön 
myös uusi tietokonetomografialaite. Laitekanta, näköpiirissä oleviin tarpeisiin nähden, 
on tämän jälkeen riittävä. Koko kuvantamisen palveluverkosto kattaa tällä hetkellä kah- 
deksan toimipistettä. Työnjaon kehittäminen aluepisteiden välillä jatkuu ja toiminnanoh- 
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jausta laajennetaan edelleen. Kustannushyötysuhde- ja asiakaspalveluanalyysi toteute- 
taan vuoden 2016 aikana. Radiologien rekrytointiin kohdistetaan edelleen aktiivisuutta 
– myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja haetaan aktiivisesti. Lausuntojen saatavuuden 
turvaamiseksi hyödynnetään edelleen kasvavassa määrin myös teleradiologisia osto- 
palveluja. Loppuvuoden 2015 aikana uudistettavan radiologien palkkaus- ja palkitse- 
misjärjestelmien käyttöönottoon tähdätään vuoden 2016 alusta lukien. 

 
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) 

 

Lepo-EKG:n digitalisoinnista johtuen vuonna 2015 on otettu käyttöön Effica- 
tietojärjestelmän kautta katseltava NeaLink-arkisto/katselin. Toimintaa laajennetaan 
edelleen vuoden 2016 aikana kattamaan kaikki keskussairaalassa otettavat EKG:t 
(myös osastojen omat) sekä kaikissa SataDiagin näytteenottopisteissä otettavat EKG:t. 
Toiminnan muutos aiheuttaa lepo-EKG-laitteiden uusimistarpeen ensisijaisesti KFI- 
yksikössä, mutta pidemmällä aikavälillä myös koko sairaanhoitopiirissä. NeaLink- 
ohjelmiston mahdollistaman toiminnallisuuden avulla KFI-yksikkö voi siirtyä Effica- 
ajanvaraukseen ja toteuttaa oman erikoisalalehden Efficaan, jolloin Radu-ohjelmisto 
jää pois käytöstä. 

 
Patologia 

 

Patologian vastuualueella tutustutaan patologisten näytteiden digitalisointiteknologiaan 
vuoden 2016 aikana. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei ole suunnitteilla. 

 
Kliininen neurofysiologia (KNF) 

 

Navigoitua magneettistimulaatiohoitoa (nTMS) on laajennettu tinnituspotilaiden hoidos- 
ta myös masennuspotilaiden hoitoon yhteistyössä psykiatrisen toimialueen kanssa. 
Loppuvuoden 2015 aikana valmistellaan lisäksi kipupotilaiden magneettistimulaatiohoi- 
toa. Vuodelle 2016 on suunnitteilla myös toisen navigoidun magneettistimulaatiohoito- 
yksikön hankinta. 

 
Infektioyksikkö 

 

Infektioyksikön keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle ovat: laadukas infektiosai- 
rauksien hoito sekä hoidon ohjaus, hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisy, antibi- 
ooteille vastustuskykyisten bakteerien torjunta ja rekisteröinti, tartuntatautien torjunta 
sekä alueellinen ohjeistus että tiedottaminen. 
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2. Palveluiden laatutakuu ja asiakastyytyväisyys 
 

 
Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat 

Asiakas- 
tyytyväisyys 

Liikelaitoksessa on 
käytössä asiakaspa- 
laute- ja palvelun 
laatua/ asiakastyyty- 
väisyyttä mittaava 
menettely; se on 
valmis 31.12.2016 ja 
käytössä 1.1.2017 
lukien. 

 31.12.2016 

Kuvantamispalvelut 
järjestetään ja tuo- 
tetaan huomioiden 
potilaiden ja kliinis- 
ten yksiköiden tar- 
peet 

Poliklinikan päivys- 
tyspotilaat 

 
 

Ajanvarauspotilaat 

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

 
≤ 2 kuukautta 

1 - 4 kk, 
1 – 8 kk, 
1.1. - 
31.12.2016 

Alueellinen palvelu- 
tuotanto* 

Sopimukset Toiminnalliset ta- 
voitteet: 
Laboratoriotoiminta 
sairaanhoitopiirin 
alueella on alueel- 
listettu liikelaitok- 
selle 31.12.2016 
mennessä 

 
Kuvantamistoiminta 
sairaanhoitopiirin 
alueella on alueel- 
listettu liikelaitok- 
selle 31.12.2016 
mennessä 

31.12.2016 

*Apteekkitoiminnan osalta alueellistaminen on saatu päätökseen 1.12.2014. 
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3. Henkilöstön aikaansaannoskyky 
 

 
Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittaus- 

kerrat 
Henkilöstön osaamis- 
ta ja jaksamista kehi- 
tetään työn vaativuut- 
ta vastaavaksi 

 
Henkilötyövuosien ja 
työpanoksen tuloksel- 
linen käyttö 

 
 
Sairauspoissaoloja 
vähennetään erityi- 
sesti johtamista kehit- 
tämällä 

 
 
Henkilöstön osaamis- 
ta kehitetään työn 
tuottavuutta vastaa- 
vaksi 

Kehityskeskustelut käydään ≥ 70 %:sti 
(vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa 
ollut henkilöstö) 

 
 
Henkilötyövuodet ja työpanokset toteu- 
tuvat edellisvuotta pienempinä kuitenkin 
niin, että liikkeenluovutus huomioidaan 

 
 
Sairauspoissaolopäivien määrää vä- 
hennetään sairauspoissaolopäivi- 
nä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen 
vuoteen verrattuna; (erikseen 1-5 päi- 
vää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot) 

 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen 
toteutumista seurataan toteutuneina 
koulutuspäivinä 

1.1. - 31.12.2016 
 
 
 

 
1.1. - 31.12.2016 

 
 
 

 
1.1. - 31.12.2016 

 
 
 
 

 
1.1. - 31.12.2016 

 
 

4. Taloudelliset tavoitteet 
 

 
Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat 

Liikelaitoksen toiminta 
on laadukasta, tuotta- 
vaa ja kannattavaa 

Liikelaitoksen tilikauden tulos on < 
-1 M€ euroa 

 
Liikelaitoksen investointimääräraha 
riittää 

 
Liikelaitos maksaa kuntayhtymän 
siihen sijoittamalle peruspääomalle 
3 %:n mukaisen koron. 

 31.12.2016 
 
31.12.2016 
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5. Talousarvio 2016  
 
 
Tuloslaskelma 
 
 

 
 
 
 
 
 
(*    Johtokunnan kokous 14.7.2015/§ 50: 
 
Vuoden 2015 talousarvion toteutuksessa SataDiag-liikelaitoksen vuoden 2015 tilikauden tulos tulee  
asettua +-0 –tasolle. 
 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Liikevaihto 56 787 502 58 216 667 58 321 345 0,2

  -josta myynnit sairaanhoitopiirille 38 921 333 37 765 169 37 911 595 0,4

Liiketoiminnan muut tuotot 113 712 40 500 39 000 -3,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 446 254 -21 800 100 -21 525 300 -1,3

Palvelujen ostot -15 211 883 -15 714 266 -16 347 341 4,0

  -josta ostot sairaanhoitopiiriltä -7 230 843 -7 821 268 -7 189 991 -8,1

Palkat ja palkkiot -14 159 732 -14 537 700 -14 302 100 -1,6

Henkilösivukulut -4 085 886 -4 280 600 -4 361 000 1,9

Poistot -794 902 -887 500 -815 400 -8,1

Liiketoiminnan muut kulut -1 333 045 -1 755 300 -1 840 200 4,8

Liikeylijäämä -130 488 -718 299 -830 996 15,7

Rahoitustuotot 0 0 0

Rahoituskulut -281 986 -281 701 -169 004 -40,0

Tilikauden ylijäämä -412 474 -1 000 000 -1 000 000 0,0

(* 
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Merkittävimmät muutokset talousarvioon 2015 verrattuna ulkoisten toimintakulujen tasolla 
 

 

ULKOISET TOIMINTATUOTOT  Milj. € %-muutos 

TA 2015  18,6  
Lääkehuollon myynti (puolustusvoimat)  -0,3  
TA 2016 (vertailukelpoinen)  18,3 -1,8 % 

 
Alueellistuminen (Huittisten laboratorio ja lääkehuolto) 

  
0,2 

 

  18,5 -1,1 % 

Muutos  -0,1  

ULKOISET TOIMINTAKULUT  Milj. € %-muutos 

TA 2015  48,5  
Palkat sivukuluineen (henkilökunnan mitoituksen tarkistaminen 

vastaamaan tuottavuuden kehitystä)              -0,3  

Apteekkivalmisteiden ostot (vrt. ulkoinen myynti)  -0,3  
Ostopalvelut (kuvantaminen ja laboratorio)  0,2  
Leasing vuokrat (uusi TT-laite)  0,1  
TA 2016 (vertailukelpoinen)  48,2 -0,4 % 

Muutos  -0,3  

Alueellistuminen (Huittisten laboratorio ja lääkehuolto) 
 

0,2 
 

Ulkoisten huoltosopimusten siirto SataDiagin budjettiin  0,8  
TA 2016  49,2 1,6 % 

Muutos  0,8  

 
 

 
 
 

LIIKELAITOKSEN  RAHOITUSOSA

Rahoitusosa TP 2014 TA 2015 TA 2016

1 000 e

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä -130 -718 -831

Poistot ja arvonalentumiset 795 888 815

Rahoitustuotot ja -kulut -282 -282 -169

Investointien rahavirta

   Investointimenot -651 -1 000 -1 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -269 -1 113 -1 185

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset 815

815 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 546 -1 113 -1 185
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6. Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin hankintasuunnitelma vuosille 2016 – 
2018 

 
Vuosi 2016 

 
Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,32 M€ m ut t a vähemm än k uin 4,2 M€  

 

SATKS kuvantamisen kaksi vanhinta röntgenlaitetta on vuosilta 2003 ja 2005. Laittei- 
den tekniikka on jo vanhentunutta ja käyttö jonkin verran rajoittunutta. Suunnitelmas- 
sa on uusia toinen näistä vuonna 2016. Uuden laitteen tavoite on olla monipuolinen ja 
soveltua kaikkiin kuvauksiin. 

 
Suunnitelmassa on uusia Rauman kuvantamisen vanha röntgenlaite, joka on vuodel- 
ta 2004. Laitteen käyttöominaisuudet ovat rajoittuneet. Uusi laite tulee olemaan mo- 
nipuolisempi, kuvaustoiminto nopeutuu, potilaan säderasitus pienenee ja kuvanlaatu 
paranee. 

 
Suunnitelmassa on uusia Porin Maantiekadun kuvantamisen vanha röntgenlaite, joka 
on vuodelta 2004. Laitteen kuvanlaatu ei kaikilta osin vastaa nykyaikaa, sen käyttö- 
ominaisuudet ovat rajoittuneet ja uusi laite tulee olemaan monipuolisempi, kuvaus- 
toiminto nopeutuu, potilaan säderasitus pienenee ja kuvanlaatu paranee. 

 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtää- 
vä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaa- 
la. 

 
 

Vuosi 2017 
 

Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,32 M€ m ut t a vähemm än k uin 4,2 M€  
 

Suunnitelmassa on päivittää tai korvata SATKS kuvantamisen vanha vuodelta 2005 
olevan 1,5 Teslan magneettikuvauslaite. 

 
SATKS kuvantamisen kaksi vanhinta röntgenlaitetta on vuosilta 2003 ja 2005. Laittei- 
den tekniikka on jo vanhentunutta ja käyttö jonkin verran rajoittunutta. Suunnitelmas- 
sa on uusia toinen näistä vuonna 2017. Uuden laitteen tavoite on olla monipuolinen ja 
soveltua kaikkiin kuvauksiin. 

 
Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtää- 
vä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaa- 
la. 

 
 

Vuosi 2018 
 

Hankkeet ja hankinnat, joiden arvo on yli 0,32 M€ m ut t a vähemm än k uin 4,2 M€  
 

Suunnitelmassa on hankkia PET/TT laite SATKS kliinisen fysiologian ja isotooppilää- 
ketieteen yksikköön. Satakunnan sairaanhoitopiiri ei tällä hetkellä voi tarjota potilail- 
leen nykyaikaisia PET/TT -tutkimuksia laitteen puuttumisen vuoksi. Potilaita lähete- 
tään jonkin verran TYKS:in PET -keskukseen, mutta verrattuna pohjoismaiseen kes- 
kitasoon (noin 100 tutkimusta vs. noin 500 tutkimusta) menetelmä on selvästi alikäy- 
tetty SATSHP:n alueella. 

 
Suunnitelmassa on hankkia 1,5 Teslan magneettikuvauslaite uuteen SATKS K1/K2 
rakennukseen, kuvantamisen vastuualue. 
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Suunnitelmassa on uusia Rauman kuvantamisen toinen röntgenlaite, joka on vuodel- 
ta 2007. 

 

Digitaalisen arkiston ja kuvaverkon laajempaan alueelliseen hyödyntämiseen tähtää- 
vä investointimäärärahavaraus, kuvantamisen vastuualue Satakunnan keskussairaa- 
la. 

 
 
 

Liikelaitoksen suunniteltujen hankkeiden ja hankintojen loppusumma on vuonna 2016 
2,829 M€, vuonna 2017 2,805 M€ ja vuonna 2018 4,120 M€. 

 
 

Laitteiden hankinta on tarkoitus suorittaa osittain investoimalla taseeseen ja osittain 
leasingrahoituksella. 

 
 

Pori 27.8.2015 
 
 

Harri Hagman 
liikelaitoksen johtaja 



 

 

 

 

LIITE NRO 2 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma (sisältää liikelaitoksen) 
 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2014 2015 2016 %

Tuotot

Myyntituotot 312 111 964 317 456 876 319 107 299 0,5

Maksutuotot 11 106 523 10 913 100 11 518 200 5,5

Tuet ja avustukset 1 889 021 3 447 000 2 066 300 -40,1

Muut toimintatuotot 3 777 781 6 658 324 4 139 200 -37,8

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 328 885 289 338 475 300 336 830 999 -0,5

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 154 053 143 169 903 238 166 553 081 -2,0

  josta myynnit liikelaitokselle 7 230 843 7 821 268 7 189 991 -8,1

  josta myynnit logistiikkakeskukselle 0 284 561 278 516 -2,1

  josta myynnit hankintapalveluille 0 212 652 183 210 -13,8

Toimintatuotot yhteensä 482 938 432 508 378 538 503 384 080 -1,0

Kulut

Palkat 137 245 681 140 359 900 137 707 300 -1,9

Henkilösivukulut 38 729 743 40 200 100 40 576 400 0,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 747 517 57 591 600 55 906 900 -2,9

Palvelujen ostot 82 019 675 83 889 700 85 498 400 1,9

Tuet ja avustukset 265 755 265 800 157 100 -40,9

Muut kulut 8 585 868 9 480 300 8 707 500 -8,2

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 322 594 239 331 787 400 328 553 600 -1,0

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 154 053 143 169 903 238 166 553 080 -2,0

  josta ostot liikelaitokselta 38 976 591 37 765 169 37 911 595 0,4

  josta ostot logistiikkakeskukselta 7 524 141 9 295 061 8 942 324 -3,8

  josta ostot hankintapalveluilta 9 420 843 10 071 751 9 521 202 -5,5

Toimintakulut yhteensä 476 647 382 501 690 638 495 106 680 -1,3

                               Toimintakate 6 291 050 6 687 900 8 277 400 23,8

Rahoitustuotot ja -kulut -784 382 -795 600 -542 300 -31,8

Rahoitustuotot 177 959 143 000 43 000 -69,9

Rahoituskulut -962 341 -938 600 -585 300 -37,6

                               Vuosikate 5 506 668 5 892 300 7 735 100 31,3

Suunnitelman mukaiset poistot -6 804 925 -8 859 300 -8 735 100 -1,4

Satunnaiset kulut 0

                               Tilikauden tulos -1 298 257 -2 967 000 -1 000 000  
 

 
TA 2015sisältää yhtymävaltuuston 15.6.2015 9§ myöntämän 4,7 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopal-
veluihin  

   sekä 0,1 Me lisämäärärahan palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


