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PÄÄKIRJOITUS

Satakunnan sairaanhoitopiirin koko hen-
kilöstö ja me sen johdon edustajina olem-
me Sinun palveluksessasi. 

Jos sairastut äkillisesti tai vakavasti, ruu-
miillisesti tai henkisesti, tai loukkaannut 
liikenneonnettomuudessa, niin saatava-
nasi on ensihoitopalvelua ja päivystyksel-
listä sekä myös ajanvaraukseen perustu-
vaa erikoissairaanhoitoa. Hoitavan lääkä-
risi lähetteellä saat asiantuntevaa erikois-
sairaanhoitoa, jota antaa 270 erikoislää-

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtoryhmä: 
Ylärivissä vasemmalta oikealle: Hallintopäällikkö Liisa Kotka, huollon johtaja Tapio Kallio, konservatiivi-
sen hoidon toimialuejohtaja Jouko Remes, sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola, talousjohtaja Tero 
Mäkiranta, operatiivisen hoidon toimialuejohtaja Sari Sjövall, Liikelaitos SataDiagin johtaja Joni Palmgén, 
Tehyn koordinoiva pääluottamusmies Maija Nummelin, ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja Eija 
Vaula sekä psykiatrisen hoidon toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu. Alarivissä vasemmalta oike-
alle: Johtajaylilääkäri Olli Wanne, sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ja hallintoylihoitaja Paula Asikainen.

käriämme, noin 2500 sairaanhoitajaa ja 
muuta hoitohenkilöstöä sekä erityistyön-
tekijää. Jos tarvitset itsenäistyvänä kehi-
tysvammaisena henkilönä esimerkiksi asu-
mispalveluja, niin toteutamme ajanmukai-
sia ryhmäasuntoja tarpeisiisi. Netistä voit 
tarvittaessa varata itsellesi sopivan tutki-
musajan ja tutkimuspaikan SataDiagimme 
laboratoriotutkimuksiin.

Toimimme jatkuvassa ja tiiviissä yhteis-
työssä kuntasi terveys- ja sosiaalikeskuk-

sen kanssa. Osaamistamme ja ammatti-
taitoamme henkilöstömme varmistaa Tu-
run yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun 
avulla. Me teemme terveysyhteistyötä Tu-
rusta Vaasaan ulottuvalla, koko länsiran-
nikon kattavalla alueella Sinua hyödyttä-
vällä tavalla. 

Ota tarvitessasi rohkeasti yhteys mei-
hin sairaanhoitopiiriläisiin.

Satakuntalainen, 
me sairaanhoitopiirissä 

palvelemme juuri Sinua!
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Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyö Varsinais-
Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa muo-
dostaa terveydenhoitoon laajan yliopistosairaalata-
soisen eritysvastuualueen (ERVA-alueen). Tämä yh-
teistyö on nimetty Länsirannikon miljoonapiiriksi, 
sillä alueen väestöpohja on lähes 900 000 asukasta. 
Länsirannikon yhteistyö turvaa Satakuntaan päivys-
tävän sairaalan, jossa on yliopistosairaalatoimintaa, 
ja johon sisältyy tutkimusta, opetusta ja erityistason 
sairaanhoitoa.

– Länsirannikon alue on luonteva kokonaisuus, 
jolla on monenlaista yhteistä taustaa. Satakunnan 
tulee olla vahva toimija tässä yhteistyössä. Keskei-
nen tavoite on 24/7-periaatteella toimivan päivys-
tystoiminnan säilyminen ja sen palvelun laajenemi-
nen, toteaa Satakunnan sairaanhoitopiirin hallituk-
sen puheenjohtaja Juha Vasama.

– Yhteistyö Turun yliopistollisen keskussairaalan 
kanssa on tuonut Poriin muun muassa opetusterveys-
keskuksen, jossa tulevat lääkärit harjoittelevat. Työ-
hön oppimisen ohella opiskelijat tutustuvat myös Po-
riin ja koko maakuntaan, mikä saattaa olla merkittä-
vää myöhemmin alueelle työhön sijoittumisen kan-
nalta. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että Sata-
kunnan sairaanhoitopiiri on kiinnostava työnantaja, 
jonka palvelukseen halutaan. Hyvä yhteistyö Turun 
yliopistollisen keskussairaalan kanssa on terveyden-
huollon ammattilaisen kehittymisen kannalta tärkeää. 

Vasama näkee maakunnan perusterveydenhoidon 
ja erikoissairaanhoidon asioiden olevan hyvällä tolalla.

– Satakunnan iso kuva on tältä osin hyvä. Sairaan-
hoitopiirissä on investoitu laitteisiin ja tiloihin joka 
vuosi. Uusien seinien ja laitteiden lisäksi on pidettä-
vä huoli myös siitä, että terveydenhuollon sisältösei-
kat ja ammatillinen osaaminen ovat korkealla tasol-
la. Tiedämme esimerkiksi jo nyt, että vanhusten hoi-
don tarve lisääntyy voimakkaasti, ja näin vanhusten-
hoitoon tarvitaan erilaisia osaajia. Satakunnan asioi-
ta tulee hoitaa myös niin, ettei tulevaisuudessa tääl-
lä ole vain laadukasta vanhustenhoitoa, vaan myös 
synnytyksiä ja uusia satakuntalaisia.

Länsirannikon miljoonapiiri takaa 
Satakunnan terveydenhoidon 

hyvän tason
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Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajalan mukaan Satakuntalii-
ton tehtävä on turvata, että maakunnassa on hyvä elää ja toimia.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi työtä, koulutusta, hyvää ym-
päristöä ja puhdasta luontoa. Tähän listaan kuuluvat myös toi-
miva terveydenhuolto sekä sosiaalipalvelut. Kun katsotaan ja 
tutkitaan mitä ihmiset arvostavat, niin valtaosa suomalaista on 
valmiita jopa veronkorotuksiin, jos sillä voidaan turvata terve-
ydenhuollon palvelut. Tämä on vahva viesti, jonka toivoisi po-
liittisten päättäjien tiedostavan. Kansalaiset edellyttävät, että 
meillä on toimiva julkinen terveydenhuolto. Miten sen hallin-
to sitten järjestetään, on toinen kysymys. En näe mitään syy-
tä nykymuotoisen hallintomallin purkamiseen, koska Satakun-
nassa tulee jatkossakin olemaan enemmän kuin kaksi kuntaa. 
Hallinnon organisointi ei saa näkyä satakuntalaisten tervey-
denhoidon arjessa palvelun heikentymisenä.

Pertti Rajala näkee terveydenhuollossa huolen, että kansa-
laiset ovat jakautumassa kolmeen lohkoon.

– Ihmisiin, jotka ovat työelämässä ja heillä on työterveyden-
huolto. Sitten on se joukko, jolla on varaa ostaa terveyspalve-
lut yksityisiltä. Miten terveydenhuollon taso pystytään säilyt-
tämään myös niillä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryh-
miin? Jokaiselle satakuntalaiselle tulee turvata riittävät terveys-
palvelut. Satakunnan valtti kilpailtaessa yrityksistä ja sen myö-
tä työvoimasta tulee olla se, että täällä on hyvä julkinen ter-
veyspalvelu. Se tulee kiinnostamaan ihmisiä entistä enemmän.

Rajalan mukaan ihmiset arvostavat sitä, että hyvä perus- ja 
erikoisterveydenhuolto on lähipalvelua.

– Ihmiset ymmärtävät myös sen, että vaikeiden ja harvinais-
ten sairauksien hoito keskittyy sinne missä sen alan huippu-
osaaminen on. Pidän erinomaisena sitä yhteistyötä, joka syn-
tyy akselille Turku - Rauma - Pori - Vaasa. Turussa on yliopis-
tollinen keskussairaala, Porissa ja Vaasassa keskussairaalat ja 
Raumalla aluesairaala. On myös oleellista, että Rauma käyttää 
Satakunnan keskussairaalan palveluja ja näin 24/7 -päivystys 
säilyy ja palvelu laajenee. 

Satakunnan yli 200 000 asukkaan väestöpohja mahdollis-
taa Pertti Rajalan mukaan hyvinkin erikoistuneen sairaanhoi-
don maakunnassa. 

– Satakunnan keskussairaala sijaitsee maantieteellisesti hy-
vin eli keskellä maakuntaa. Turun yliopistollinen keskussairaa-
la on Porista noin 150 kilometrin päässä ja Etelä-Satakunnasta 
vieläkin lyhyemmän matkan takana. Pohjois-Satakunnastakin 
matkaa kertyy noin 200 kilometriä. 

– Satakunnan keskussairaalan laaja käyttö takaa myös sen, 
että se kehittyy. Laatu ja läheisyys ovat terveyspalveluissa vah-
va valtti, erikoishoitoja on tähänkin asti haettu kauempaa.

Hyvät terveyspalvelut ovat 
osa maakunnan vetovoimaa
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Satakunnan sairaanhoitopiirin, Varsinais-
Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien yh-
teistyö takaa satakuntalaisille hyvät ja te-
hokkaat terveydenhuoltopalvelut. Tämän 
yhteistyön myötä esimerkiksi Turun yliopis-
tollisen keskussairaalan (TYKS) ja lääketie-
teellisen tiedekunnan osaamista ja palvelui-
ta voidaan hyödyntää Satakunnassa. Samal-
la yhteistyöllä turvataan Turun yliopistolli-
sen keskussairaalan ja Turun yliopiston lää-
ketieteellisen tiedekunnan toimintaa, koska 
yhteistyön myötä sen väestöpohja kasvaa. 

Länsirannikon terveydenhuollon yhteistyö 
yhdistää kolmen sairaanhoitopiirin osaami-
sen ja voimavarat. Tämä yhteistyö tuottaa 
enemmän, parempia ja edullisempia terve-
ydenhoidon palveluja, kuin mitä sairaanhoi-
topiiri saisi yksinään aikaan. Länsirannikon 
toimivalla yhteistyöllä varmistetaan, että Po-
rin, Turun ja Vaasan alueella on kolme päi-
vystävää ja kattavasti erikoissairaanhoitoa 
tuottavaa sairaalaa. 

– Länsirannikon sairaanhoitopiirien terve-

ydenhoidon voimavarat palvelevat parem-
min koko alueen väestöä, kun resurssit voi-
daan suhteuttaa väestön sairastavuuteen. 
Hyvä yhteistyö tällä noin 900 000 asukkaan 
alueella takaa, että Satakunnassakin toimii 
täyden palvelun keskussairaala, jota kehite-
tään päivystys- ja opetussairaalana. Ympäri-
vuorokautinen päivystysvalmius vaatii riit-
tävää lääkärimiehitystä ja potilasvolyymia. 
Näin myös varmistuu, että esimerkiksi Sa-
takunnan keskussairaalla on täyden palve-
lun sairaala, joka tarjoaa tulevaisuudessakin 
korkeatasoista palvelua satakuntalaisille se-
kä akuuttihoidon että vähemmän kiireelli-
sen hoidon osalta. Tämä yhteistyö tuo alu-
een terveyspalveluun tasaista laatua, oli po-
tilas sitten Turun, Vaasan tai Porin alueella, 
sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
johtajaylilääkäri Turkka Tunturi.

Satakunnan sairaanhoitopiiri järjestää 
alueensa asukkaille kattavan päivystyspal-
velun yhteispäivystyksenä perusterveyden-
huollon kanssa. 

– Turun yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan hajautettu lääkärikoulutus varmistaa 
alan osaamista ja osaajia myös Satakunnan 
alueelle. Yhteistyö turvaa myös lääkäreiden 
määrän ja koulutustarpeiden ja tutkimustoi-
minnan niin, että tieteellisesti korkeatasoinen 
toiminta jatkuu ja kehittyy Satakunnassa. Tu-
levaisuudessa alueella voi olla myös yhteisiä 
erikoislääkereiden virkoja esimerkiksi niin, 
että erikoislääkäri jakaa työviikkonsa Turun, 
Porin ja Vaasan kesken. Näin osaaminen ja 
oppiminen siirtyvät paikkakunnalta toiselle. 
Tulevaisuudessa esimerkiksi syöpäsairaat 
hyötyvät tästä. 

– Terveydenhuollossa ammattitaitoisen hen-
kilökunnan saatavuus ja riittävä osaaminen 
voidaan taata vain riittävän suurissa ja moni-
puolisissa yksiköissä, jotka ovat ammatillisesti 
ja koulutuksellisesti kiinnostavia. Länsiranni-
kon käytännön yhteistyö näkyy myös yhteis-
hankinnoissa, kilpailutamme esimerkiksi lää-
kehankinnat yhdessä. Yhteistyö parantaa pal-
velua ja laskee kustannuksia, Tunturi sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoito-

piirin eläköityvä johtajaylilääkäri 

Turkka Tunturi näkee länsiranni-

kon yhteistyön takaavan alueen 

keskussairaaloille myös henkilö-

kunnan saatavuuden ja riittävän 

ammatillisen osaamisen, jotka 

voidaan varmistaa vain riittävän 

suurissa sairaaloissa.

Kolme erikoissairaanhoitoa 
tuottavaa päivystys- ja 

opetussairaalaa
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Gynekologiset syövät ovat yhä keskeinen 
osa naisten syöpiä. Esimerkiksi kohdunrun-
gon syöpä on yleisin gynekologinen syöpä 
ja kolmanneksi yleisin naisten syöpä. Nais-
ten yleisin syöpä on edelleen rintasyöpä. 

– Satakunnassa uusia gynekologisia syö-
pätapauksia ilmenee noin 50 - 70 vuosittain. 
Suurin osa tapauksista on kohdunrungon 
syöpiä. Sitten tulevat munasarjansyöpä ja 
kohdunkaulasyöpä. Ulkosynnyttimien syö-
vät ovat yksittäistapauksia, sanoo Satakun-
nan keskussairaalan naistentautien osas-
ton ja poliklinikan osastonylilääkäri Min-
na Maunola.

Gynekologisen syövän hoitopolku toimii 
niin, että ensin potilas tulee Satakunnan kes-
kussairaalan naistentautien poliklinikalle.

– Jos lähetteestä käy ilmi, että kyseessä 
on syöpäepäily, niin gynekologinen tutki-
mus tapahtuu täällä. Se voi olla verikokei-
ta, ultraäänitutkimusta tai kohdun tähystys-
tä. Jos tutkimuksissa saadaan gynekologi-
sen syövän diagnoosi, niin valtaosalle tulee 
kyseeseen leikkaushoito, Maunola sanoo.

Kaikki gynekologiset syöpäpotilaat lei-
kataan Turun yliopistollisessa keskussai-
raalassa.

– Tämä on sairaanhoidossa valtakunnal-
linen suuntaus. Gynekologisen syövän leik-
kaukset keskitetään yliopistollisiin sairaaloi-
hin. Kun tapauksia on enemmän, niin osaa-
minen myös paranee. Näin on toimittu jo 
usean vuoden ajan. Aluksi potilaat saattoi-
vat hämmästellä, että miksi Turkuun. Nyt 
ymmärretään, että kyseessä on potilaan 
etu. Hoidon laatu paranee ja hoitoon pää-
sy nopeutuu, Maunola sanoo. 

Selkeä työnjako
– Turun yliopistollisen keskussairaalan ja 
meidän yhteistyö toimii hyvin. Tätä on hiot-
tu jo monta vuotta. Meillä on selkeä työnja-
ko, konsultointi puolin ja toisin on helppoa. 
Meillä on turkulaisten gynekologista syöpää 
hoitavien kollegojen kanssa kaksi kertaa 

Yliopistosairaalayhteistyöllä 
korkeatasoista syöpätautien 
hoitoa Kun satakuntalainen potilas on leikattu Turussa, jatkohoito ja 

sairauden seuranta siirtyy takaisin keskussairaalaan.

vuodessa tapaaminen, jossa käymme käy-
tännön toimintaa läpi. Katsomme yhdessä 
läpi, onko ollut esimerkiksi ongelmia kuva-
usten saatavuudessa tai tiedonkulussa. Täl-
tä pohjalta toimintaa parannetaan. Tapaa-
misissa kuullaan myös, onko valtakunnalli-
sesti tai maailmanlaajuisesti ilmennyt uusia 
hoitosuosituksia tai muuta hoitoja paranta-
vaa tietoa. Myös osastomme hoitajat tapaa-
vat turkulaisia kollegojaan. Näissä tapaami-
sissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja sau-
mattomia ja yhtenäisiä hoitolinjoja Porin ja 
Turun välillä. Potilaan ei tarvitse matkustaa 
Turkuun, vaan tieto liikkuu Porin ja Turun 

väliä. Hyvä esitutkimus ja valmistelu varmis-
taa sen, että Turussa voidaan keskittyä leik-
kauksiin. Hoitoon pääsy nopeutuu, eikä tu-
le turhia viiveitä, Maunola sanoo.

Minna Maunola kertoo esimerkin, jossa 
potilaalla oli uusiutunut munasarjan syöpä.

– Olimme pohtineet yhdessä turkulaisten 
lääkärikollegojen kanssa, mitä jatkohoitoja 
ehdottaisimme hänelle. Soitin potilaalle ja 
kerroin, että ehdottaisimme, että jatkossa 
toimittaisiin näin. Hän ilahtui ja ihmetteli, 
että hänen asiaansa hoidetaan silloinkin, 
kun hän ei itse ole sairaalassa paikalla. Tä-
mäkin on esimerkki toimivasta hoitopolusta.

Kuvassa on takarivissa (vas) sairaanhoitajat Tiina Rautiainen, Elina Vehmas 
ja Sirkku Peltomaa sekä edessä osastonylilääkäri Minna Maunola, sairaan-
hoitaja Kristiina Ketola ja erikoislääkäri Sinikka Oksa.
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Sydämen asialla
Kehitys sydänsairauksien hoidossa on ol-
lut valtava viimeisten vuosikymmenien ai-
kana. Silti sydänsairaudet ovat edelleen 
suuri kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden 
aiheuttaja väestössämme. Satakunnassa 
sydän- ja verisuonitauteja esiintyy saman 
verran kuin muuallakin Suomessa. Vä-
estön ikääntyminen lisää sairastavuutta.

– Sepelvaltimotaudissa pallolaajennus-
hoidot ovat viime vuosina lisääntyneet ja 
ohitusleikkaukset vastaavasti vähentyneet. 
Tämä suuntaus on hyvä, sillä pallolaajen-
nus on potilaalle useimmiten huomattavas-
ti helpompi toimenpide, sanoo Satakun-
nan keskussairaalan sydänyksikön osas-
tonylilääkäri, dosentti Pasi Karjalainen. 

– Tutkimuksissa ja toimenpiteissä hyö-
dynnetään korkeatasoista teknologiaa ja 
valitaan lääketieteellisesti parhaimmaksi 
osoitetut hoitomenetelmät. Osastollam-
me tehdään sydämen varjoainekuvauk-
sia, pallolaajennushoitoja, rytmihäiriöiden 
diagnostiikkaa ja hoitoja, sydämen tahdis-
timen asennuksia sekä erilaisia polikliini-

sia sydäntutkimuksia, Karjalainen sanoo.
Sydänyksikössä tehdään vuosittain noin 

1200 sydämen verisuonten eli sepelvalti-
moiden varjoainekuvausta.

– Varjoainekuvausten pohjalta Porissa 
tehdään nykyään yli 500 pallolaajennustoi-
menpidettä vuosittain. Pallolaajennuksella 
on mahdollista hoitaa useimmat sepelvalti-
mon ahtaumat. Toimenpiteen yhteydessä 
ahtaumakohtaan asennetaan yleensä verk-
koputki eli stentti. Potilas kotiutuu toimen-
piteen jälkeen useimmiten jo samana päi-
vänä. Varjoainekuvauksen perusteella teh-
dään vuosittain noin sadalle potilaalle ohi-
tusleikkaus Turun yliopistollisessa keskus-
sairaalassa, Karjalainen kertoo.

Pasi Karjalainen kuvaa sydänyksikön ja 
Turun yliopistollisen keskussairaalan yh-
teistyötä loistavaksi.

– Meillä on erittäin hyvä ja sujuva yh-
teistyö turkulaisten sydänlääkärien kans-
sa. Satakuntalaiset potilaat pääsevät useim-
miten esimerkiksi ohitusleikkaukseen Tur-
kuun 1-2 kuukauden kuluessa. 

– Satakunnasta käsin on ideoitu ja vie-
ty eteenpäin useita tutkimusprojekteja ja 
tieteellisiä julkaisuja. Tämä on aika poik-
keuksellista Suomessa, sillä yleensä tut-
kimushankkeet lähtevät liikkeelle yliopis-
toista. Toisaalta kun tutkii asioita, niin nii-
hin myös perehtyy ehkä paremmin. Tä-
mä voi johtaa siihen, että potilaita myös 
hoidetaan paremmin. Satakunnan väestö 
on hyötynyt tästä tieteellisestä aktiivisuu-
desta. Sydänkuolleisuuden lasku on tästä 
hyvänä esimerkkinä, Karjalainen sanoo.

Sydänyksikön tilat ja laitteet ovat huip-
puluokkaa koko Suomessa. Yksikössä on 
sydänpoliklinikka lähetteellä vastaanotol-
le tuleville potilaille, sydänvalvonta ja kak-
si toimenpidesalia.

– Kun sydäninfarktipotilas tulee ambu-
lanssilla päivystykseen, siitä on vain 20 
metrin matka toimenpidesaliin. Näin po-
tilas pääsee suoraan ambulanssista pallo-
laajennukseen. Akuutissa sydäninfarktis-
sa se on äärimmäisen tärkeää, Karjalai-
nen sanoo.
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Sairaanhoitaja Elina Raikkerus ja osastonylilääkäri Pasi Karjalainen tekevät 
sepelvaltimoiden varjoainekuvausta sydänyksikön toimenpidesalissa. 
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Operatiivisen toimialueen toiminta on monialaista potilashoi-
toa, eikä pelkästään leikkaustoimintaa. Siihen kuuluu vuosit-
tain lähes 16 000 toimenpidettä, yli 2000 synnytystä ja 100 000 
poliklinikkakäyntiä sekä lukemattomia erikoislääkärin konsul-
taatiota. Oleellinen osa toimintaa on eri erikoisaloilla tapah-
tuva 24/7 päivystys, sekä nuorten lääkärien, kandidaattien ja 
hoitajien koulutus.

– Pyrimme kehittämään toimintaa niin, että potilaiden odo-
tusajat olisivat mahdollisimman lyhyitä ja toimenpiteistä koituisi 
potilaille mahdollisimman paljon hyötyä ilman komplikaatiota, 
sanoo operatiivisen toimialueen johtaja Sari Sjövall. 

– Samalla toiminnan tulee olla kaikin puolin taloudellista. Ke-
hitämme päivystystoimintaa siten, että keskussairaalassa olisi 
kattava sekä mahakirurginen että ortopedinen päivystys vii-
meistään ensi vuonna.

Päiväkirurginen toiminta on vilkasta, ja kaikessa leikkaustoi-
minnassa pyritään lyhyisiin hoitoaikoihin, potilaan nopeaan toi-
pumiseen ja erinomaiseen leikkaustulokseen. Potilaita hoide-
taan myös usealla vuodeosastolla ja hoitopäiviä kertyy yli 50 000 
vuodessa. Tehohoidon ja tehostetun valvonnan hoitojaksoja on 
yli 1000 vuodessa. Tehohoitopotilaiden keskimääräinen selviy-
tyminen on valtakunnallisesti verrattaessa erinomaisella tasolla.

– Kiireellinen hoito voidaan antaa nopeasti; esimerkiksi kaikki 
syöpäpotilaat saavat hoidon lyhyellä aikataululla. Kiireettömän 
hoidon toteutus on tämänkin vuoksi ollut haasteellista. Lain vaa-
tima kiireettömän hoidon hoitotakuu (potilas saa hoidon tietyssä 
ajassa) on kuitenkin pystytty toteuttamaan, kertoo Sari Sjövall.

Tavoitteena tehokas ja turvallinen hoito
– Lääketieteen jatkuva kehitys ja toisaalta potilaiden kasvavat odo-
tukset sekä julkisen talouden asettamat rajoitukset muodostavat 
kirurgian kehittämiselle vaativan ympäristön. Pysyäksemme mu-
kana kehityksessä emme voi ”jäädä tuleen makaamaan”, toteaa 
kirurgian ylilääkäri, dosentti Antti Kaipia. 

– Onneksi kehityksen mukana ja mielellään sen eturintamas-
sa pysymiselle on Satakunnan keskussairaalassa olemassa hyvät 
edellytykset. Toiminnan tehostamisessa tulevaisuudessa on olen-
naisinta sisällön korostaminen: tehostaminen ei voi olla enää ”te-
kemistä nopeammin”, vaan sen pitää olla ”oikeiden asioiden teke-
mistä”. Kirurgian vastuualueen keskeinen tavoite on se, että hoi-
to on potilaille mahdollisimman tehokasta ja turvallista.

Leikkaus- ja muu operatiivinen toiminta

TOIMINTALUKUJA VUODELTA 2012
  
Suoritteet Kaikki potilaat
Avohoitokäynnit 97783
Hoitopäivät 51107
Hoitojaksot 16161

Toimenpiteitä / toimepideryhmiä 
Satakunnan keskussairaalassa
Kaihileikkaukset 2490
Verisuonikirurgiaan liittyvät toimenpiteet 358
Ruuansulatuskanavaan yms. liittyvät toimenpiteet 2316
Urologiset toimenpiteet 1219
Tuki- ja liikuntaelimien toimenpiteet 2894
Korvatauteihin liittyvät toimenpiteet 704
Hampaiden, leuan, suun ja nielun toimenpiteet 631
Naistentauteihin liittyvät toimenpiteet 725
Hermoston toimenpiteet 403

HINTAESIMERKKEJÄ
Toimenpide Kuntalasku Potilasmaksu 
Kaihileikkaus 
vuodeosastohoidossa   890 €  32,60 € / hoitopäivä

Kaihileikkaus 
päiväkirurgiassa   770 €  90,30 €

Lonkan 
tekonivelleikkaus   6 390 €  32,60 € / hoitopäivä

Synnytys  2 250 €  32,60 € / hoitopäivä

Rintasyövän
sädehoito (*  4 100 – 4 800 € 7,50 € / hoitokäynti (**

*) Rintasyövän sädehoito sisältää tavallisimmin 25 - 30 hoitokertaa. 
Jaksoon sisältyy myös 2 lääkärin vastaanottoa. 
**) kattona 45 hoitokertaa / kalenterivuosi, jonka jälkeen maksua 
ei peritä.

Psykiatrian kehittämiseen liittyvät suunnitelmat
Psykiatrinen hoito on nykyisin näyttöön perustuvaa ja edellyttää potilaan kokonaistilanteen huomioimista. 
– Psykiatrisen sairaanhoidon ja päivystyksen sijoittaminen somaattisen sairaanhoidon yhteyteen var-
mistaa luontevan yhteistyön psykiatrian ja muiden erikoisalojen kesken, toteaa psykiatrisen hoidon 
toimialueen johtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu. Tulevaisuudessa on perusteltua siirtää psykiatriset 
sairaansijat Satakunnan keskussairaalaan.
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Satakunnan Vinkkeli 10

Nyt puhutaan ensihoidosta. Se on uusi ja 
toiminnallisesti laaja palvelu, jolla on kor-
vattu aiempi sairaankuljetus. Ensihoito tar-
koittaa potilaan hoitoa terveydenhoitoyksi-
köiden ulkopuolella.

– Ambulanssi on päivystyksen etäyksik-
kö, joka tulee paikalle kun potilas ei itse 
pääse päivystykseen. Monissa tapauksissa 
ammattitaitoinen henkilökuntamme antaa 
ensihoitoa jo paikan päällä, eikä potilasta 
tarvitse kuljettaa päivystykseen. Tämä no-
peuttaa potilaan hoitoa sekä säästää poti-
lasta ja yhteiskunnan varoja. Uuden tervey-
denhuoltolain henki on ensihoitoa painotta-
va. Edelleenkin suurin osa ensihoidon poti-
lasta kuljetetaan terveyskeskuksiin tai kes-
kussairaalaan, mutta nyt koulutetut asian-
tuntijat tekevät sen arvion kotona, työpai-
kalla tai onnettomuuspaikalla, kertoo Sa-
takunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja 
päivystyksen toimialuejohtaja Eija Vaula.

Ammattiapua koko Satakuntaan
Maakunnan ensihoitopalvelun johtokes-
kus sijaitsee Satakunnan keskussairaalas-
sa. Sieltä johdetaan, ohjataan ja valvotaan 
asianmukaisen ensihoidon toteutumista sai-
raanhoitopiirin alueella. Uusi järjestelmä 
perustuu terveydenhuoltolakiin.

– Tämä uusi palvelu takaa paremman ja 
tasalaatuisen palvelun kaikille satakuntalai-
sille, asuvat he sitten missä päin Satakun-
taa tahansa. Johtokeskuksesta arvioidaan 
ammattitaitoisesti, mitä apua potilas tulee 
tarvitsemaan, ja sitten paikalle lähetetään 
parhaiten tehtävään soveltuva lääkintäyk-
sikkö. Ammattimaisesti ja alueellisesti joh-
dettu toiminta takaa esimerkiksi sen, että 
kiireelliseen hoitoon tarvittavaa ambulans-

sia ei sidota kiireettömään hoitoon. Potilaan 
turha kuljettaminen kuormittaa kiireisiä päi-
vystyksiä ja lisää myös tarpeettomasti kus-
tannuksia, sanoo Eija Vaula.

Ensihoitokeskus toimii yhteispäivystyk-
sen yhteydessä. Ensihoitokeskuksen vah-
vuuteen kuuluu muun muassa lääkäreitä, 
hoitajia, osastonhoitajia sekä kenttäjohtajia 
ja ajojärjestelijöitä. Keskus palvelee 24/7 
-periaatteella ja sieltä johdetaan ja organi-

soidaan ensihoidon palvelutoiminta koko 
sairaanhoitopiirin alueella. Ambulanssit 
ja ammattitaitoinen ensihoitohenkilökun-
ta toimivat ympäri maakuntaa.

– Uudistus on merkinnyt myös eri viran-
omaisten koordinoidumpaa yhteistyötä ter-
veydenhuollossa. Tämä korostuu erityises-
ti suuronnettomuuksissa ja kriisitilanteissa, 
joissa ammattimaisesti organisoitu ja nopea 
toiminta on välttämätöntä, Eija Vaula sanoo.

Kenttäjohtaja Heikki Lampinen näyttää johtokeskuksen seinällä 
olevalta kartalta ensihoitoalueen laajuutta, etualalla kenttäjoh-

taja Mika Lähteenmäki.

Ensihoitoa jo paikan päällä
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Luvian terveyskeskuksen apulaisylilääkäri Esa Lähteenmäellä on pitkä ko-
kemus kuntansa perusterveydenhoidosta. Hän on tyytyväinen Satakunnan 
terveydenhoidon yhteispeliin.

– Perusterveydenhoitoa antavan Luvian terveyskeskuksen ja sairaanhoito-
piirin tuottaman erikoissairaanhoidon yhteystyö on toiminut ja se on myös 
laajentunut. Sairaanhoitopiiri on tarjonnut sairaanhoidon erikoispalveluja ja 
konsultaatioita aina kun olemme niitä tarvinneet. Sairaanhoitopiirihän jär-
jestää hyvää koulutusta sekä erikoislääkäreille että terveyskeskuslääkäreil-
le. Koulutuksen lisäksi on tapaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista 
asioista, esimerkiksi potilaiden siirroista terveyskeskusten ja keskussairaa-
lan välillä. Laboratorioyhteistyö ja kuvantaminen ovat tulleet myös yhteis-
työn piiriin, Esa Lähteenmäki sanoo. 

Lääkäriopiskelijoita Luvialla
Sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteis-
työ näkyy myös Luvian terveyskeskuksessa. 

– Luvialla on jo monen vuoden ajan ollut lääkäriopiskelijoita eri vuosi-
kursseilta. He saavat täällä käytännön oppia ja auttavat potilastyössä. Tä-
mä on mielekästä tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa, sanoo Lähteenmä-
ki, joka on myös pätevöitynyt opettajalääkäri.

Ongenkoukkuja sormista
Luvia on kesäisin vilkas lomapaikka, jossa kesävieraat tuplaavat kunnan 
asukasluvun. Uuden terveydenhoitolain mukaan julkisia terveyspalveluja 
voi käyttää myös kotikuntansa ulkopuolella siellä, missä oleskelee pitem-
piaikaisesti.

– Kyllä tämä näkyy myös Luvialla. Joka kesä poistetaan ongenkoukkuja 
ja uistimia sormista. Pitkälti kesäasukkaiden vuoksi terveyskeskuksemme 
ei mene kesällä lomalle ollenkaan, Lähteenmäki sanoo.

Terveyskeskuksen ja keskussairaalan 
yhteispelillä sujuvuutta potilaan hoitoon

– Luvian terveyskeskus 
on vilkas kesäpaikkakun-
ta, jossa terveyskeskus 
on auki heinäkuussakin, 
sanoo apulaisylilääkäri 
Esa Lähteenmäki. 

Satakunnan keskussairaalan päivystykses-
sä hoidetaan kiireellistä päivystyshoitoa 
tarvitsevia potilaita ympäri vuorokauden.
Päivystys on tarkoitettu sellaisille äkil-
lisesti sairastuneille tai vammautuneil-
le potilaille, joiden hoitoa ei voida siir-
tää omalle lääkärille tai virka-aikaan il-
man hengenvaaraa tai merkittävää ter-
veydellistä haittaa.
Kaikille päivystykseen tuleville potilaille 
sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen ja kii-
reellisyyden arvioinnin. Potilaan sairaus, 
vamman laatu ja niiden edellyttämät tut-
kimukset sekä hoidon vaativuus ratkaise-
vat kiireellisyysjärjestyksen. Tämän arvi-
oinnin perusteella päivystyksessä hoide-

Päivystyksessä toimii keskitetty puhelin-
neuvonta virka-ajan ulkopuolisena aikana : 

arkisin klo 15.00 - 08.00 

viikonloppuisin 
pe klo 15.00 - ma klo 8.00 

välisenä aikana. 

Puhelinneuvontaan voi soittaa päivys-
tyksellisen hoidon tarpeen arviointia 
varten numeroon (02) 627 6868.

Vakavissa sairaustapauksissa 
soita aina hätänumeroon 112.

Yhteispäivystys palvelee
taan ne potilaat, jotka ovat perustellun 
päivystyshoidon tarpeessa. Muut poti-
laat ohjataan joko kotiin tai tarvittaessa 
oman terveysaseman tai työterveyshuol-
lon tutkimuksiin ja hoitoon.

Muissa tilanteissa, kun pohdit päivys-
tyksellisen hoidon tarvetta, tulee aina 
ensin ottaa yhteyttä omalle terveysase-
malle, joko puhelimitse tai menemällä 
paikan päälle.
Tavanomaiset päivystysluonteiset ongel-
mat kuten hengitystietulehdukset, selkä-
kivut, nyrjähdykset ja lasten korvatuleh-
dukset tutkitaan ja hoidetaan omalla ter-
veysasemalla.
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SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE

Antinkartanon kuntoutuskeskus, Ulvila
Antinkartanon toimintakeskus
Erityisosaamiskeskus
Fysioterapia
Kamu-tupa (Huittinen, Kankaanpää, Pori ja 
Rauma)
Kuntoutusohjaus
Muuttovalmennus
Ompelimo
Perhehoito
Laadunhallinta
Puhetulkit
Sosiaaliasiamies
Työhönkuntoutus
Autismiyksikkö Jalava
Kuntoutusyksikkö Kataja
Lastensuojeluyksikkö Kaisla
Palvelukoti Paju
Palvelukoti Kuntola
Palvelukoti Kuusi
Palvelukoti Mänty
Palvelukoti Pihlaja-Vaahtera, Pori

Asumisyksiköt
Akkuna, Huittinen
Arantilankoto, Nakkila
Huhkolankoto, Huittinen
Joenhelmi, Eurajoki
Kajastus, Kokemäki
Kepolankoto, Köyliö
Liinahaka, Pori
Lumisuo, Kankaanpää
Nahkuri, Ulvila
Naskali, Ulvila
Peräsimentie, Pori
Ravaninkoto, Ulvila
Tuki-Ovi, Nakkila

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN 
TOIMIALUE

Päivystystoiminta
Päivystys 
Päivystysosasto
Ensihoitopalvelut
Kiireellinen ensihoito
Lääkäriyksikkö

KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Satakunnan keskussairaalan toimintayksiköitä
Fysiatrian poliklinikka
Ihotautien poliklinikka
Keuhkosairauksien poliklinikka ja vuodeosasto
Lastentautien poliklinikka ja vuodeosastot L1A 
ja L1B
Lastenneurologian poliklinikka ja osasto 
Neurologian poliklinikka ja osasto
Hengityshalvauspotilaat
Sisätautien poliklinikka
Tähystystoimenpideyksikkö
Sydänyksikkö: sydänvalvomo, sydäntoimenpi-
desalit ja -valvonta ja sydänpoliklinikka
Dialyysiyksikkö
Sisätautien vuodeosastot M3, M4, A5, A6
Syöpätautien poliklinikka 
Sädeyksikkö

Satalinnan sairaalan toimintayksiköitä
Fysiatrian poliklinikka ja vuodeosasto
Päiväkuntoutus
Apuvälinekeskus

Rauman aluesairaalan toimintayksiköitä
Reumasairauksien poliklinikka
Reumasairauksien poliklinikka
Sisätautien poliklinikka
- endokrinologian ja nefrologian vastaanotto-
toimintaa
Dialyysiyksikkö

OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Satakunnan keskussairaalan toimintayksiköitä
Kirurgian eri alojen poliklinikat
Ortopedian vuodeosasto N2B
Mahakirurgian vuodeosasto B3
Urologian, thorax- ja verisuonikirurgian ja 
plastiikkakirurgian vuodeosasto N2A
Lastenkirurgian ja muiden eri erikoisalojen yh-
distelmäosasto A2
Leikkaus- ja anestesian sekä päiväkirurgian yk-
sikkö
Teho- ja tehovalvontayksikkö
Korva- nenä- ja kurkkutautien yksikkö ja kuu-
lonhuolto
Silmätautien yksikkö
Naistentautien yksikkö
Äitiyspoliklinikka, synnytyssalit ja synnytys-
vuodeosasto
Hammas-, suu-, ja leukasairauksien yksikkö
Välinehuolto
Somaattisen sosiaalityön yksikkö

PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE

Raumalla
Psykiatrian poliklinikka
Päiväosasto
Kuntoutumisyksikkö
Lastenpsykiatrian poliklinikka
Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Porissa
Psykiatrian poliklinikka
Päiväosasto
Torin kuntoutustyöryhmä
Torin kuntoutumisyksikkö
Kuntoutumiskeskus Jopi
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
Yleissairaalapsykiatrian vuodeosasto
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Nuorisopsykiatrian päiväosasto
Nuorisopsykiatrian kuntoutumisyksikkö
Nuorisopsykiatrian toiminnallinen avohoito
Lastenpsykiatrian poliklinikka
Lastenpsykiatrian perhepäiväosasto
Lastenpsykiatrian päiväosasto
Lastenpsykiatrian vuodeosasto

Harjavallassa
Psykiatrian poliklinikka
Päiväosasto
Tehostetun avohoidon yksikkö
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Vanhuspsykiatrian poliklinikka
Päihdepsykiatrian poliklinikka
Sairaalan vuodeosastot

Huittisissa
Psykiatrian poliklinikka
Kuntoutumisyksikkö
Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Kankaanpäässä
Psykiatrian poliklinikka
Päiväosasto 
Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä
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Lasten- ja naistentalon 
rakentaminen käynnistyy 

Satakunnan keskussairaalan uuden lasten- 
ja naistentalon rakennustyöt käynnisty-
vät toukokuussa. Kevään aikana valmistu-
vat rakennuksen maanrakennus- ja perus-
työt. Uusi talo otetaan asteittain käyttöön 
keväällä 2015. 

– Toiminnallisuus on ollut kaiken suun-
nittelun lähtökohta. Henkilökunta on ol-
lut suunnittelussa mukana alusta lähtien, 
sanoo sairaanhoitopiirin huollon johtaja 
Tapio Kallio.

Lasten- ja naistentaloon sijoittuvat las-
tentautien, lastenkirurgian ja lasten neu-
rologian poliklinikka ja vuodeosasto. Ta-
loon tulevat myös vastasyntyneiden teho- 
ja tarkkailuosasto, äidinmaitokeskus, syn-
nytyssalit, synnytys- ja naistentautien poli-
klinikka ja osa apuvälinekeskusta. Lasten- ja 
naistentalon kokonaisuuteen kuuluu muun 
muassa 66 sairaansijaa, 6 synnytyssalia se-
kä leikkaussali. Talon laajuus on noin 6 500 
nettoneliömetriä. Kustannusarvio on noin 
30 miljoonaa euroa, josta toimintavarustuk-
sen osuus on 4 miljoonaa euroa. Keskus-
sairaalan lasten- ja naistentalosta tulee tu-

levaisuuden sairaala, jossa potilaita hoide-
taan perhekeskeisesti.

- Vanhemmat voivat olla sairaalassa las-
ten kanssa koko hoitoprosessin ajan. Ta-
loon tulee pääsääntöisesti yhden hengen 
potilashuoneita, jossa vanhemmat voivat 
myös tarvittaessa yöpyä. Tämä on toimin-
nallisesti iso muutos, Kallio sanoo.

Lasten- ja naistentalon suunnittelussa on 
kiinnitetty huomiota erityisesti toiminnan 
hyvään logistiikkaan.

– Suunnittelussa korostuu potilaiden ja 
tavaroiden liikuttelu. Siirtymiset ovat mah-
dollisimman pieniä, jotta ei tule turhia as-
keleita ja kulu aikaa. Toinen suunnittelun 
keskeinen kohta on ollut talon turvallisuus. 
Tämä koostuu aina paloturvallisuudesta hy-
gieniaan. Tuleva rakennus on täysin nyky-
aikainen, Kallio sanoo. 

Parkkitalo valtatien ja rautatien 
väliin?
Keskussairaalan suuri toiminnallinen huoli 
on Sairaalanmäen pysäköintitilojen vähäi-
nen määrä suhteessa tarpeeseen. Yksis-
tään uuden rakennustyömaan vuoksi hen-

kilökunnan käytöstä poistui pari sataa park-
kipaikkaa. Tapio Kallio on kuitenkin toivei-
kas tämän kaikkia koskettavan ongelman 
ratkaisemiseksi.

– Olemme Porin kaupungin kanssa suun-
nitelleet keskussairaalan välittömään tun-
tumaan valtatie kakkosen ja rautatien vä-
liin parkkitaloa. Tontin omistaa Liikennevi-
rasto, ja nyt käydään neuvotteluja sen os-
tamisesta tai vuokraamisesta. Kun tontti-
asia ratkeaa, niin parkkitalo on mahdollis-
ta rakentaa varsin nopeasti. Jos asiat ete-
nevät hyvin, se voisi olla valmis jo kevääl-
lä 2015, kun lasten- ja naistentalo avataan, 
Kallio uumoilee.

Sairaanhoitopiirillä on investointisuunni-
telma vuoteen 2018 asti. Sairaalanmäelle on 
tehty kokonaisvaltainen tontinkäyttösuun-
nitelma tulevaan kehitystyöhön, koska ra-
jat tulevat vastaan joka suunnasta.

– Olemme varautuneet siihen, että tilo-
ja tarvitaan esimerkiksi Harjavallasta kes-
kussairaalaan siirtyvälle kuntoutukselle se-
kä psykiatrisille hoidoille. Lääkevarastolle 
on myös paikka katsottuna, Kallio sanoo.

- perhekeskeisyyttä hoitoon

Tulevan lasten- ja naistentalon 
pohjatyöt on tehty, ja rakenta-

minen voi alkaa, toteavat kiinteistö-
päällikkö Matti Toivonen, rakennutta-

jainsinööri Jari Syystö ja huollon 
johtaja Tapio Kallio.
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Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Turun yli-
opiston lääketieteellinen tiedekunta ja ovat 
tehneet hyvää yhteistyötä jo yli 10 vuotta. 
Lääketieteen yliopistollista koulutusta Sata-
kunnassa annetaan esimerkiksi korva-, ne-
nä- ja kurkkutaudeissa, lasten- ja naisten-
taudeissa sekä sisätaudeissa, kirurgiassa 
ja psykiatriassa. Lukuvuoden aikana Turun 
lääkäriopiskelijoiden arvioidaan tekevän 
Satakunnassa noin 6 000 opiskelupäivää.

Satakunnan keskussairaalassa ja Porin 
opetusterveyskeskuksessa toimivat kirurgi-
an-, psykiatrian, sisätautien- ja yleislääketie-
teen professorit sekä kaksi opetushoitajaa. 

– Alueellisesti hajautetun lääkärikoulu-
tuksen avulla varmistetaan osaamista ja 
osaajia myös Satakunnan sairaanhoitopii-
rin alueelle. Turun yliopiston ja Satakun-
nan välinen hyvä yhteistyö on ollut pio-
neerityötä koko Suomessa. Nyt tätä kon-
septia ollaan viemässä Kuopioon Itä-Suo-
men yliopistoon, jossa vastaavaa yhteis-
työtä tehdään Jyväskylän kanssa. Tampe-
reen yliopistossa vastaava yhteistyöalue 
on Seinäjoki, sanoo Turun yliopiston lää-
ketieteellisen tiedekunnan dekaani ja pro-
fessori Tapani Rönnemaa. 

Satakunnassa hyvät olosuhteet
Lähes kaikki Turun yliopiston lääkäriopis-
kelijat saavat jossain opintojensa vaihees-
sa opetusta myös yliopistollisen keskus-

sairaalan ja kampusalueen ulkopuolella. 
Kliinisen eli käytännöllisen vaiheen kou-
lutuksesta runsas 10 prosenttia järjeste-
tään hajautetusti Satakunnassa, Vaasassa 
tai muulla Varsinais-Suomessa. 

– Lääketieteen opiskelijoista suurin osa 
käy vuosittain 2 - 4 viikon koulutusjakson 
esimerkiksi Satakunnassa. Hajautettu ope-
tus mahdollistaa yksilöllisen opetuksen ja 
tutustumisen terveydenhuollon eri orga-
nisaatioihin jo opetuksen aikana. Opiske-
lijat pitävät tätä harjoittelujaksoa hyvänä 
ja tarpeellisena. Harjoittelu tapahtuu pien-
ryhmissä ja on ihmisläheisempää kuin Tu-
russa. Aikaa on enemmän sekä potilail-
le että opiskelijoille. Opiskelijat tuntevat 
myös, että heitä arvostetaan paremmin 
Satakunnassa. Heille on luotu hyvät olo-
suhteet, joissa he viihtyvät. Tässä yhteis-
työssä vallitsee positiivinen ilmapiiri, Rön-
nemaa sanoo.

Potilaat ja opiskelijat voittavat
Lääkäriopiskelijoiden aloituspaikkojen 

määrä nousee ensi kesänä yli 25 prosent-
tia, ja se tulee näkymään Satakunnan har-
joittelujaksoissa.

– Satakunnan keskussairaalassa potilailla 
on enemmän tavallisia sairauksia kuin Tu-
run yliopistollisessa keskussairaalassa, mi-
kä vastaa näin paremmin valmistumisen jäl-
keistä työelämää. Käytännön opetustyössä 
satakuntalaiset potilaat saavat myös enem-
män aikaa kertoakseen oireistaan ja hei-
dän asioitaan käsitellään erittäin huolelli-
sesti. Tässäkin tapauksessa voittavat sekä 
potilaat että opiskelijat, toteaa Rönnemaa.

Opiskelijoiden on myöhemmin helpom-
pi hakeutua töihin Satakuntaan, kun jo pe-
ruskoulutuksen aikana maakunta ja sen ter-
veydenhuollon yksiköt ovat tulleet tutuik-
si. Turun yliopiston lääketieteen hajaute-
tun koulutuksen myötä Satakunnassa viri-
ää myös tutkimushankkeita. 

– Alueella toimivat professorimme aut-
tavat ja ohjaavat myös jatko-opiskelijoita. 
Vuosittain tulee myös tältä pohjalta tehty-
jä väitöskirjoja, Rönnemaa sanoo.

Lääkäriopiskelijoille käytännön 
oppia Porissa Turun yliopiston lääke-

tieteellinen tiedekunta 
on sitoutunut vahvas-
ti länsirannikon alueen 
yhteistyöhön lääkäri-
koulutuksessa.

Kliininen opettaja Antti Silvoniemi 
perehdyttää kandiryhmää korva-, 
nenä-kurkkutautien saloihin. K
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Satakunnassa hoitoalan koulutus vastaa 
hyvin maakunnan tarpeeseen. 

– Pääosa hoitotyön opiskelijoista tulee 
omasta maakunnasta, ja valtaosa jää myös 
valmistuttuaan Satakuntaan töihin. Palve-
lemme juuri sitä tehtävää mitä varten olem-
me olemassa, sanoo Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun (SAMK) terveys -osaamis-
alueen johtaja Eeva-Liisa Moisio.

Kevään yhteishaku ammattikorkeakoulun 
terveysalan koulutusohjelmiin on päätty-
nyt. Hakijamäärät osoittavat, että alan suo-
sio on säilynyt. Hoitotyön koulutuksen ta-
voitteena on, että valmistuttuaan opiske-
lija osaa toimia sekä itsenäisesti, että mo-
niammatillisissa työryhmissä hoitotyön 
asiantuntijana.

– Hoitoalalle hakevat ovat motivoitunei-
ta opiskelijoita, he haluavat valmistua. Kes-
keyttäneiden määrä on suhteellisen pieni. 
Muuttoja paikkakunnalta toiselle on tietys-

Hoitoalalle hakeutuvat 
motivoituneet 
opiskelijat

ti jonkin verran. Opintojen loppusuoral-
la opiskelijoita suorastaan viedään käsis-
tä, lopputyö saattaa tämän vuoksi vähän 
viivästyä. Satakunnassa terveysalalle ote-
taan nuorten koulutukseen vuosittain noin 
165 opiskelijaa. Aikuiskoulutus mukaan lu-
kien SAMKin Porin ja Rauman oppilaitok-
sista valmistuu vuosittain noin 200 hoito-
alan ammattilaista, Moisio sanoo.

Kaikilla on töitä
Hoitoalan opiskelijat sijoittuvat myös hy-
vin työelämään, kaikilla on töitä.

– Sosiaali- ja terveysalalla on pula osaavis-
ta ihmisistä. Erityisesti vanhustyön työnte-
kijöistä on suoranaista pulaa. Vanhustyös-
sä tarvitaan varsinaisia moniosaajia ja vä-
estön ikääntyessä heidän työnsä määrä ja 
merkitys kasvaa koko ajan.

Tulevaisuudessa terveydenhuollon pai-
nopiste on siirtymässä enemmän sairaa-

lasta kotihoitoon. Tämä on haaste myös 
terveysalan koulutukselle.

– Pitää olla monenlaisia valmiuksia, myös 
käytännön kenttävalmiuksia. Perusperiaat-
teiden ymmärrys ja osaaminen tästä työs-
tä on oltava silloinkin, kun ympärillä ei ole 
uutta tekniikkaa tai huipputiimiä kuten sai-
raalan osastolla. Tulevaisuudessa kotihoito 
ja avohoito tulevat lisääntymään.

Hoitoala on edelleen naisvaltainen, jos-
sa miesten osuus on pysynyt aika samal-
la tasolla.

– Monella on edelleen sellainen vanhah-
tava käsitys, että ala on niin sanotusti ”si-
sarhentovalkoisten”. Tämän päivän hoi-
totyö vaatii rautaista ammattitaitoa, koko 
ajan uuden opiskelua ja ajan tasalla pysy-
mistä. Välineet muuttuvat ja tietotekniikka 
kehittyy. Hoitoalan ammatit ovat yleisesti 
hyvin arvostettuja, se selviää monista tut-
kimuksista, sanoo Moisio.

Iida Hacklin, Emmi Rantalaiho 
ja Leea Saarni valmistuvat 
sairaanhoitajiksi.
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– Terveydenhuollon näytteidenotto onnistuu maakunnan monissa pis-
teissä. Tavoitteenamme on tuoda monipuoliset näytteenotot lähelle asia-

kasta ja helpottaa näin asiointia, sanoo SataDiagin johtaja Joni Palmgrén.
SataDiag on Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos, joka tuottaa diag-

nostisia- ja lääkehuollon palveluja. Toimintaan kuuluvat myös tartuntatau-
tien ehkäisyyn ja hygieniaan liittyvät palvelut.

– Palveluistamme satakuntalaisille tutuimpia ovat laboratorion, infektio-

Liikelaitos SataDiagin palvelualat

Satakunnan keskussairaalassa
Laboratorio
Kuvantaminen
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Patologia
Kliininen neurofysiologia
Lääkehuolto
Infektioyksikkö

Rauman aluesairaalassa
Laboratorio
Kuvantaminen
Lääkehuolto
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Muut
Harjavallassa lääkehuolto
Kankaanpäässä laboratorio ja lääkekeskus
Noormarkussa laboratorio ja kuvantaminen
Porissa laboratorio, kuvantaminen ja lääkehuolto
Ulvilassa laboratorio ja kuvantaminen

SataDiag 
tarjoaa 

lähipalveluja

- Satakunnassa kuvantamisen laitekanta on 
todella hyvä, ei vain riittävän hyvä. Satakun-
nan keskussairaalaan tulee myös uusi mag-
neettikuvauslaite ja tältä osin kuvauskapa-
siteettimme yli kaksinkertaistuu. Uudet lait-
teet tietävät aina potilaille parempaa tutki-
musta, sanoo SataDiagin kuvantamisen vas-
tuualueen ylilääkäri Tomi Pudas. Kuvantami-
nen käsittää potilaiden sisäelinten tai luus-
ton kuvaamista.

SataDiagin kuvantamisen vastuualue tuot-
taa potilaiden radiologiset palvelut. Kuvan-
tamisen toimipisteet ovat Satakunnan kes-
kussairaalassa, Rauman aluesairaalassa, 
Porin kaupunginsairaalassa sekä Ulvilan ja 
Noormarkun terveyskeskusten yhteydessä.

Hyvästä sairaalatekniikasta Tomi Pudas ot-
taa esimerkiksi Dual Energy CT -laitteen, jo-
ka otettiin keskussairaalassa käyttöön 2009. 
Poriin tullut laite oli ensimmäisiä Pohjois-
Euroopassa.

– Tässä laitteessa kaksi erilaista röntgen-
putkea kuvaavat potilaassa samaa kohtaa eri 

Satakunnassa potilaita hoidetaan 
parhailla käytettävissä olevilla 
lääkkeillä, eikä lääkehoidoista tin-
gitä, mikäli potilaan tila sitä vaatii. 
Sairaanhoitopiiri hoitaa esimerkik-
si yksittäisiä potilaita, joiden vuo-
tuiset lääkekustannukset ovat yli 
200 000 euroa. Sairaanhoitopii-
rin lääkeneuvottelukunta ja sai-
raala-apteekki sekä lääkekeskuk-
set seuraavat lääkkeiden kulutus-
ta ja kustannuksia.

Vuonna 2012 Satakunnan sai-
raanhoitopiirin kustannuksiltaan 
kymmenen eniten käytettyä lää-
keainetta muodostivat 6 438 337 
euron kustannuksen, joka oli 43 
prosenttia sairaanhoitopiirin lää-
kekustannuksista. Lääkeaineista 
suurimman yksittäisen kustannuk-

Kuvantaminen ajan hermolla Lääkekustannukset lasketaan 
   miljoonissa euroissaenergialla. Tämän laitteen tekniikan tuotta-

ma tulos on luotettavaa ja äärimmäisen no-
peaa. Esimerkiksi 0,18 sekunnissa saadaan 
kuvat, josta selviää sairastaako potilas sepel-
valtimotautia vai ei. Samalla laitteella voidaan 
tehdä nopeasti verisuonitutkimuksia, esimer-
kiksi kihtikiteet voidaan löytää helposti. Tä-
mä huippulaite on työjuhta kaikkeen kuvan-
tamiseen mitä täällä tehdään, Pudas kertoo.

Röntgenlääkärit päivystävät
Keskussairaalan kuvantamisessa on käytös-
sä aktiivipäivystys eli röntgenlääkäri on pai-
kalla maanantaista perjantaihin vuorokau-
den ympäri.

– Potilas saa kaikki tutkimukset mitkä tar-
vitsee. Viikonloppuisinkin röntgenlääkäri on 
paikalla puolessa tunnissa. Yöllä sairaalaan 
otetut potilaat voidaan kuvata heti. Tämä 
on poistanut päiväaikaista ruuhkaa, tasan-
nut työtä ja purkanut kuvauspaineita, sekä 
tuonut kiitosta muiden erikoisalojen lääkä-
reiltä, Pudas sanoo.
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yksikön ja kuvantamisen palvelut. Labora-
torion näytteenotossa on otettu käyttöön 
ajanvarauspalvelu, jonka myötä jonotus-
ajat ovat lähes poistuneet. Näin laborato-
rion asiakas voi valita netti- tai puhelinva-
rausjärjestelmän kautta sopivamman näyt-
teenottoajan ja –paikan SataDiagin labora-
toriopisteistä, vaikkapa Raumalta tai Kan-
kaanpäästä. Yhtenäisen laboratoriotietojär-
jestelmän ansiosta näytteenoton voi sijoit-
taa esimerkiksi työmatkan tai sukulaisvie-

railun yhteyteen. Laboratorion vastausten 
saaminen on myös nopeutunut uuden auto-
maatiolinjastomme avulla, Palmgrén sanoo.

SataDiagin kuvantamispalvelut, joilla tar-
koitetaan muun muassa röntgen- ja ultra-
äänikuvauksia, tuottavat maakunnan  eri-
koissairaanhoidossa tarvittavat potilaiden 
radiologiset palvelut sekä joidenkin Sata-
kunnan terveyskeskusten radiologipalvelut.

– Viime vuosien haasteena on ollut alan 
erikoislääkärien eli radiologien rekrytoin-

sen aiheuttaa muun muassa reuman hoitoon 
käytettävä lääkeaine infliksimabi, jonka vuo-
tuinen kustannus vuonna 2012 oli 1 451 200 
euroa. Syöpätautien hoitoon taas käytettiin 
näistä kymmenestä kalleimmasta lääkeainees-
ta kuutta, joiden yhteiskustannus oli 3 663 852 
euroa. Kalleimmat lääkkeet ovat pääosin bio-
logisia eli elävissä soluissa tuotettuja lääkeai-
neita, joiden tuottaminen on kallista.

Lääkekustannukset lasketaan 
   miljoonissa euroissa

ti. Olemme panostaneet palveluiden saa-
tavuuteen, ja olemme onnistuneet myös 
lääkärien rekrytoinnissa, Palmgrén sanoo.

Infektioyksikön asiantuntemusta 
tarvitaan
SataDiagin infektioyksikkö on tartuntatau-
tien ja sairaalahygienian asiantuntija Sata-
kunnassa. Sen toiminta ja palvelut edistä-
vät väestön terveyttä ja kehittävät laitos-
hygieniaa.

– Infektioyksikkömme huolehtii sairaan-
hoitopiirille säädetyistä tartuntatautien val-
vonta- ja torjuntavelvollisuuksista. Se tuot-
taa myös konsultaatiopalveluja ja alan ope-
tusta. Infektioyksikön toiminnan tärkeys ja 
sen asiantuntemus korostuvat esimerkik-
si ärhäkän vastaviruksen iskiessä laajasti 
maakuntaan, Palmgren sanoo.

SataDiagin toimintaan kuuluu myös sai-
raanhoitopiirin alueen lääkehuolto.

– Hankimme kilpailutetut lääkkeet lähes 
koko Satakunnan alueen julkiselle sosiaa-
li- ja terveydenhuollolle. Lääkehuoltomme 
tehtävä on myös kehittää uusia tämän alan 
palveluja, kuten esimerkiksi koneellista an-
nosjakelua, Palmgrén sanoo.

K
uv

a 
Ta

ru
 T

o
lp

p
o

SataDiagin Lääkehuolto toimittaa lääkkeet lä-
hes koko Satakunnan alueen julkisen sektorin 
terveydenhuollon yksiköihin; sairaaloihin, ter-
veyskeskuksiin ja vanhainkoteihin. Sairaanhoi-
topiirissä lääkehoitoa kehitetään yhä turvalli-
semmaksi. Sairaanhoitaja, projektisuunnitte-
lija Anna-Kaisa Kautto koordinoi hoitohenki-
lökunnan lääkehoidon osaamiseen liittyvää 
verkkokoulutusta. Kuvassa Anna-Kaisa kirur-
gisen osaston N2A lääkehuoneessa.
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Satakunnan kaikista terveyskes-
kuksista ja muista toimipisteis-
tä noudetaan näytteitä keskus-
sairaalan automaatiolaboratori-

oon, jossa näytteiden käsittely ja 
analysointi viety pitkälle. Vuosittain 

laboratoriossa käsitellään yli 2 miljoo-
naa näytettä. Näytteiden automaatiolinjas-

sa kulkee päivittäin noin 2 500 näyteputkea. 
Keskussairaalan teknisessä palvelussa 

työskentelevä huoltoteknikko Tarmo Hon-
kanen vastaa automaatiolaboratorion laittei-
den huollosta. Hän on omakohtaisesti ha-
vainnut, miten sairaalan laitteet teknisesti 
monimutkaistuvat, ja niiden huoltoon tar-
vittavan tiedon määrä nousee. Myös huol-
lon nopeus korostuu. 

– Meillä on hyvä laitekanta ja sitä uusitaan 
koko ajan. Esimerkiksi syövän, sydämen ja 
verenkiertoelimistön hoidoissa sekä poti-
laan kuvantamisessa Satakunnassa ollaan 
valtakunnan huipulla, Honkanen sanoo.

Keskussairaalan tekniset laitteet ovat 
huipputeknologiaa
Teknisessä keskuksessa työskentelee yli 
60 tekniikan ja palvelun ammattilaista, 
jotka huolehtivat huolloista, vikakorjauk-
sista ja kiinteistöjen sekä laitteiden kun-
nossapidosta.

– Esimerkiksi keskussairaalan sädehoi-
toja antavat laitteet ovat valtakunnan huip-
putasoa. Sädehoitolaiteet pystyvät anta-
maan neljä hoitokertaa tunnissa. On tär-
keää, että laitteilla on hyvä toimintavar-
muus, eli niitä on hoidettu ja huollettu hy-
vin, sanoo sairaanhoitopiirin teknisen kes-
kuksen vastuualuejohtaja, sairaalainsinöö-
ri Kimmo Heinonen.

– Sairaalakiinteistöissä lämmön, sähkön 
ja veden osalta huoltopäivystys on ympä-
rivuorokautista. Lääkinnälliset laiteet huol-
letaan ja korjataan päivätöinä. Huollon ja 
korjausten osalta asentajien vaatimukset 
nousevat koko ajan. Asentajia koulutetaan 
laitekohtaisesti, ja huoltomanuaalit ja kou-
lutus on paljolti englanninkielistä. Lakikin 
edellyttää, että lääkinnällisiä laitteita saa-
vat korjata vain asiaan perehtyneet asen-
tajat, Heinonen sanoo.

Toimintavarmuus 
ennen kaikkea
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Huoltoteknikko Tarmo Honkanen ja sairaalainsinööri Kimmo Heinonen 
työskentelevät keskussairaalan teknisessä keskuksessa.
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Satakunnassa on käynnissä kehitysvam-
maisten laitosasumisen purkaminen. Val-
takunnallisena tavoitteenakin on, että vuo-
den 2020 jälkeen kehitysvammaiset hen-
kilöt eivät asu enää laitoksissa.

– Tavoite on, että kehitysvammaisten 
asuminen järjestetään tavallisilla asuinalu-
eilla normaaleissa asunnoissa joko omas-
sa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä. 
Vammaisia lapsia ei sijoiteta laitokseen. 
Vammaisille lapsille, joiden asumista lap-
suudenkodissa tai perhehoidossa ei pysty-
tä järjestämään edes voimakkaasti tuettu-
na, kehitetään pienryhmäkoteja. Kehitys-
vammaisten henkilöiden terveyspalvelut 
järjestetään osana yleistä terveydenhuol-
toa tarvittaessa räätälöityinä palveluina, 
sanoo sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelu-
jen johtaja Merja Paavola.

Sosiaalipalvelujen toimialue tarjoaa pal-
veluja kehitysvammaisille ja muille oppi-
misen, ymmärtämisen, kommunikoinnin 
ja toiminnan ohjauksen tukea tarvitsevil-

Kehitysvammaisten 
laitoshoitoa korvataan 
yksilöllisellä asumisella 

le ja heidän perheilleen.
Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa 

on tällä hetkellä 109 asukasta.
– Heihin kuuluu pitkäaikaisia asukkaita 

ja kuntoutujia. Antinkartanon kuntoutus-
palveluja käyttävät myös aikuisiällä vam-
mautuneet, lastensuojelun asiakkaat se-
kä erilaisilla tutkimus-, kuntoutus- ja krii-
sihoitojaksoilla olevat henkilöt, Merja Paa-
vola sanoo.

Kehitysvammaisen ihmisen ääni 
kuuluu
Satakunnan sairaanhoitopiirillä on tällä 
hetkellä 13 kehitysvammaisille tarkoitet-
tua asumisyksikköä eri puolilla Satakun-
taa. Viimeksi valmistui ryhmäkoti Akku-
na, joka avattiin maaliskuussa Huittisissa.

– Seuraava asumisyksikkö on jo raken-
teilla. Vuoden kuluttua ikäihmisten lai-
toshuollon yksikkö siirtyy avohuollon yk-
siköksi Poriin, Paavola sanoo.

Sairaanhoitopiiri on saanut myös Asu-

misen rahoittamis- ja kehittämiskeskuk-
selta (ARA) ennakkovarauksen Ulvilaan 
rakennettavaan 15-paikkaiseen ryhmäko-
tiin, jossa asutaan viiden hengen soluissa.  
Samaan pihapiiriin rakennetaan myös vii-
den asunnon rivitalon tukiasumista varten.

– Suunnitelmat ovat valmiina myös Har-
javaltaan rakennettavaan 15-paikkaiseen 
ryhmäkotiin sekä Ulvilaan rakennettavaan 
ryhmäkotiin sekä rivitaloasuntoihin, Paa-
vola sanoo.

Merja Paavola toteaa, että uudisrakenta-
misen lisäksi on tärkeää käyttää olemassa 
olevaa rakennuskantaa hyödyksi ja miet-
tiä myös perusparannuskohteita.

– Tarvitaan uusia, monenlaisia ja myös 
ennakkoluulottomia asumisen ratkaisu-
ja, joita suunnitellaan yhdessä asiantunti-
joiden, kehitysvammaisten ja heidän per-
heidensä kanssa. On erittäin tärkeää, et-
tä kehitysvammaisten ihmisten ääni kuu-
luu ja heitä kuullaan näissä suunnitelmis-
sa, Paavola sanoo.
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Asumisyksikkö Joenhelmi sijaitsee Eurajoella.
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Satakunnan sairaanhoitopiiri

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Sairaalantie 3
28500 Pori
Puh. (02) 62771

Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori
Puh. (02) 62771

Satakunnan keskussairaalan toi-
mintaa Rauman aluesairaalassa
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma
Puh. (02) 83511

Harjavallan sairaala
Sairaalantie 14
29200 Harjavalta
Puh. (02) 535 4911

Satalinnan sairaala
Satalinnantie 77
29200 Harjavalta
Puh. (02) 535 3011

Antinkartanon kuntoutuskeskus
Ravanintie 359
28450 Vanha-Ulvila
Puh.  (02) 62771

Merikarvia

Honkajoki

Siikainen
Kankaanpää

Jämijärvi

Pomarkku

Lavia

Pori

Luvia Nakkila
Harjavalta

KokemäkiEurajoki

Rauma
Rauman aluesairaala

Eura Köyliö Huittinen

Säkylä

Ulvila
Satakunnan keskussairaala

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Satalinnan sairaala
Harjavallan sairaala

Satakunnan keskussairaalan 
toimintaa aluesairaalassa

Karvia
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