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SISÄLTÖ

• Selvityksen toteutus

• Länsirannikon yliopistollisen sairaalan 

tarkoituksenmukaisuus

• Juridinen muoto

• Hallinto, rahoitus ja johtaminen

• Miten edetään?
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SELVITYKSEN TOTEUTUS

• Selvitystyön tavoitteena on löytää ratkaisumalli siihen, miten 

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat 

pystyisivät tulevaisuudessa yhdessä tuottamaan 

yliopistosairaalan palveluja tarkoituksenmukaisesti 

länsirannikon alueella

• Yhteisen sairaalan tarkoituksenmukaisuus

– Sairaaloiden toimintaympäristön ja toiminnan kehitys tulevaisuudessa

– Hyödyt ja mahdollisuudet sekä haitat ja uhkatekijät eri näkökulmista 

• asiakas ja potilas (etenkin toiminnan laatu ja potilasturvallisuus)  

• talous ja tuottavuus

• ammatillinen osaaminen

• tuotanto ja prosessi

–
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SELVITYKSEN TOTEUTUS

• Yhdistymisen juridiset edellytykset

– Liikelaitos ja osakeyhtiö

• Toiminnan ohjaus maakuntien ja yliopiston toimesta 

sekä Länsirannikon yliopistollisen sairaalan toiminnan 

johtamisen periaatteet

• Laaja haastattelukierros, perehtyminen muualla tehtyihin 

selvityksiin sekä voimassa olevaan ja valmisteilla 

olevaan lainsäädäntöön
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HAASTATTELUT SATAKUNNASSA:

Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja

Asikainen Paula, hallintoylihoitaja

Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, psykiatrian ylilääkäri

Haavisto Ermo, johtajaylilääkäri

Hagman Harri, SataDiag liikelaitoksen johtaja

Juvela Maaria, yhtymävaltuuston I puheenjohtaja v 2017

Koski Kari, Rauman kaupunginjohtaja

Laulainen Arja, yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

Lilja Erkki, yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja

Luukkonen Aino-Maija, Porin kaupunginjohtaja

Nordman Terttu, sote-muutosjohtaja 
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HAASTATTELUT SATAKUNNASSA:

Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja

Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja

Sjövall Sari, operatiivisen ylilääkäri

Tala Karoliina, henkilöstön edustaja

Uusitalo Tapio, yhtymähallituksen puheenjohtaja

Vainio Maaret, yhtymävaltuuston III varapuheenjohtaja

Valovirta Rauno, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Vasama Juha, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, 

kaupunginvaltuuston III vpj. Vaula Eija, ensihoidon 

ylilääkäri

Vuolanne Antti, yhtymävaltuuston puheenjohtaja (09-17) 
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SAIRAALATOIMINNAN TULEVAISUUS

• Lääketieteen kehitys

– Erikoistuminen yhä kapeampiin alueisiin - > 

väestöpohjan merkitys

– Hoitotapojen muutokset

– Lääkäreiden preferenssit – erikoistuminen, työskentely 

osana tiimiä, kaupungit joissa työtä myös puolisoille

– Mahdollisuus hoitaa yhä useampia, mutta korkein 

yksikkökustannuksin
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SAIRAALATOIMINNAN TULEVAISUUS

• Teknologian kehitys

– Tekoäly -> työnkuvan muutokset

– Etäseuranta ja omatoiminen seuranta

– Virtuaalinen hoidon ohjaus ja työskentely tiimeissä 

paikasta riippumatta

– Tietojärjestelmien kehitys

– Kustannuspaine (mm. leikkausrobotiikka, 

kuvantaminen, laboratoriot, IT) sekä teknologian että 

osaamisen kautta

– Toisaalta pienempi tarve sairaalan seinille
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SAIRAALATOIMINNAN TULEVAISUUS

• Työnajako yksiköiden kesken 

– Uudet ja tehokkaat, mutta myös kalliimmat hoidot sekä 

kohonneet laatu ja potilasturvallisuus vaatimukset -> keskitys ja 

kuntouttavat yksiköt

• Potilas- / asiakaslähtöisyyden kasvu

– Valinnanvapaus

– Geeniteknologian kehitys -> ennaltaehkäisy yksilöllisesti 

– Hoitoketjujen nopeutuminen

– Potilaiden omatoimisuuden kasvu

• Väestön ikääntyminen ja tautikirjon kasvu

– Vaikutukset erikoisaloille?
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SAIRAALATOIMINNAN TULEVAISUUS

• Kilpailun kasvu sekä potilaista että osaajista

– Valinnanvapauslainsäädäntö

– Uusia toimijoita

– Halu käyttää omaa varallisuutta terveyteen kasvaa

• Sairaaloiden johtaminen muuttuu

– Mm. Osaamiskeskukset, johtaminen palveluprosessien kautta, 

yhteiset vuodeosastot

• Kehitysvammaisten huollossa laitosasumista 

puretaan

• Lainsäädäntö ajaa keskittämään toimintaa;  

nykyaikainen hoito on moniammatillista, joka myös 

edellyttää suurta yksikkökokoa ollakseen taloudellista
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HANKETTA PUOLTAVAT SEIKAT

• Teknologia, lääketiede, lainsäädäntö, kilpailu ja monet 

muut seikat vaikuttavat sairaalatoimintaan monin tavoin 

jatkossa. Moniin näistä muutoksista olisi helpompaa ja 

kustannustehokkaampaa vastata isona yksikkönä.

• Hankkeella voidaan turvata laajat erikoissairaanhoidon 

palvelut, mukaan lukien tehohoito ja 

ympärivuorokautinen päivystys, myös Vaasassa ja 

Porissa
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HANKETTA PUOLTAVAT SEIKAT

• Kun tarkastellaan toiminnan laatua, potilasturvallisuutta, 

osaamista, opetusta ja tutkimusta sekä kustannuksia, 

hanke vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta

• Toisin sanoen lääketieteelliset ja taloudelliset syyt 

puhuvat sen puolesta, että Länsirannikolle kannattaisi 

luoda yksi iso yliopistollinen sairaala

• Tämä toki oletuksella, että sairaalaa voidaan 

toiminnallisesti johtaa niin, että yhdistymisestä 

saavutettavissa olevat hyödyt ovat realisoitavissa ja sen 

johdolla on kannusteet toimia mahdollisimman 

tehokkaasti 
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HANKKEEN UHKATEKIJÄT

• Uhkia nähtiin eniten Pohjanmaalla ja Satakunnassa:
– Toiminnan keskitys Turkuun, bulkki jää, osaaminen köyhtyy ja laatu kärsii

– Investoinnit Turkuun, muualle rippeet; säästöt reunoilta

– Päätöksenteko Turkuun

– Viiveet diagnostiikassa 

– Ruotsinkielisten asema

– Yhteistyö TAYS:n kanssa

• Kaikki:
– Integraatio muuhun Soteen, ajoitus

– Henkilöstön pakottamien työskentelemään eri pisteissä

– Muutoksen hallinta

– Ei poliittisessa ohjauksessa, maakunnan mahdollisuudet vaikuttaa 

erikoissairaanhoidon tasoon ja kustannuksiin huonot
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HAASTEET – JURIDINEN MUOTO

• Näyttäisi siltä, että mikään nyt voimassa ja suunnitteilla 

olevan lainsäädännön tarjoamista juridisista vaihtoehdoista 

ei ole vietävissä poliittisen koneiston läpi.

• Sairaalan toiminta osana Varsinais-Suomen maakunnan 

(tai SHP:n) liikelaitosta ei ole realismia

• Poliittista valmiutta tehdä päätöksiä ennen kuin maakunta-

ja sote- uudistuksesta on selvyys, ei ole.

• Jos uudistus ei toteudu, silloin yhdistymistä kannattaa 

lähteä pohtimaan liikelaitoskuntayhtymä pohjalta.
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HAASTEET – JURIDINEN MUOTO

• Osakeyhtiön ja osuuskunnan haasteet:

– Julkisen vallan käyttö

– Demokratia ja julkisuus

– Hankintalaki ja verokysymykset

• Jos maakuntien yhdessä omistama liikelaitos 

(liikelaitosmaakuntayhtymä) ei tule juridisesti 

mahdolliseksi, yhteistyön kehittäminen sopimuspohjaisesti 

lienee realismia. 

• Jos juridista yhdistymistä halutaan silti viedä eteenpäin, 

tulisi harkita osuuskuntaa.
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HALLINTO, RAHOITUS JA JOHTAMINEN

• Nyt nähtävissä olevat juridiset vaihtoehdot johtavat 

kaksiportaiseen ylimpään hallintoon

• Yhtymäkokous (tms.), jossa poliittinen edustus

• Johtokunta (tms.), jossa todennäköisesti tulee olemaan 

poliittinen edustus, mutta olisi hyvä olla myös 

riippumattomia asiantuntijoita

• Ylimmässä päätöksenteossa yhdellä maakunnalla ei voi 

olla yksinkertaista enemmistöä

• Kannattaa välttää myös mallia, jossa Varsinais-Suomella 

ja Turun yliopistolla on yhdessä yksinkertainen 

enemmistö
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HALLINTO, RAHOITUS JA JOHTAMINEN

• Perustamissopimus keskeisessä roolissa

– Mistä asioista täytyy sopia määräenemmistöllä, yksimielisesti tai 

hakea päätöstä koskevan maakunnan suostumus

– Turvataan riittävän laajat toiminnot kussakin maakunnassa ja 

varmistetaan ruotsinkielisten palvelut omalla äidinkielellään

– Pyrittävä siihen, että rakenteita ei perustamissopimuksessa 

paaluteta liian jäykästi, jotta Länsirannikon yliopistollisen 

sairaalan johdolle jää riittävästi mahdollisuuksia toiminnan 

kehittämiseen ja sopeuttamiseen

– Myös irtautuminen yhteistyöstä ja yhteistyön purkaminen tulee 

sopia
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HALLINTO, RAHOITUS JA JOHTAMINEN

• Perustamissopimusta laadittaessa tulee myös sopia:

– Mikä osa erikoissairaanhoidosta Länsirannikon yliopistolliseen 

sairaalaan?

– Miten määritellään toimintojen laajuus Vaasassa ja Porissa?

– Tuleeko kehitysvammaisten huollosta jotakin mukaan 

Länsirannikon yliopistolliseen sairaalaan
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HALLINTO, RAHOITUS JA JOHTAMINEN

• Perustamissopimuksessa tulee sopia myös siitä, miten 

toiminta rahoitetaan

• Kapitaatiopohjaista mallia kannattaisi vahvasti harkita 

sen myönteisten kannustinvaikutusten vuoksi

• Tätä puoltaa myös se, että tällöin ei tarvitse keskustella 

siitä mikä tai mitkä maakunnista hyötyy ja mikä joutuu 

maksajan rooliin

• Jos sellaiseen päädytään, tulee sopia selkeästi, miten 

hillitään maakuntien sote-keskusten intressiä siirtää 

omia kustannuksiaan Länsirannikon yliopistollisen 

sairaalan kannettavaksi
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HALLINTO, RAHOITUS JA JOHTAMINEN

• Sairaalassa noudatettavasta johtamisjärjestelmästä 

tulisi sopia niin, että se perustuu mahdollisimman 

pitkälle menevään delegointiin ja osallistavaan 

johtamiseen.

• Kannattaisi sopia, että työnantaja ei direktio-

oikeudellaan määrää henkilökuntaa vasten tahtoaan 

työskentelemään toisen maakunnan alueella.

• Henkilöstön liikkuvuus tulisi järjestää erilaisin 

henkilöstöhallinnon käytettävissä olevin kannustein.
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MITEN ETEENPÄIN?

• Laaditan perustamissopimusluonnos TYKS ERVA-

johtoryhmän ohjauksessa esimerkiksi kesäkuun 2018 

loppuun mennessä.

• Sovitaan, kuka vastaa valmistelusta. 

• Niin kauan kuin lainsäädäntö maakunta ja sote-

uudistuksen osalta on auki, sopimusluonnoksen 

valmistelussa kannattaa keksittyä toiminnan sisällöllisen 

integroinnin kysymyksiin sekä osin talousasioihin. 

• Sisällöllinen integrointi viittaa myös yliopistollisen 

sairaalan toimintojen integrointiin muuhun sote-

toimintaan
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MITEN ETEENPÄIN?

• Sovitaan yhteistyöstä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen 

sekä Järvi-Suomen alueen sairaanhoitopiirien kesken 

siitä, kuinka lainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan. 

Tässä tulisi edetä nopeasti.

• Kunkin maakunnan / sairaanhoitopiirin osalta laaditaan 

viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma.
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