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1 JOHDANTO 
 

Käsillä on yhteenveto-osa Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmasta vuoteen 

2017+. Järjestämissuunnitelma perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 

Asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 337/2011) ja 

Kuntaliiton yleiskirjeeseen 21/80/2011. Suunnitelma ottaa huomioon valmistelussa olevan sote- ja maakun- 

tauudistuksen vaatimukset mm. sosiaalitoimen ja tukipalveluiden osalta. Uudistus tulee toteutuessaan vai- 

kuttamaan palveluiden järjestämiseen ja organisaatioiden asemaan tavalla, jota ei vielä tiedetä. 

 

Alueellista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa voidaan tarkastella käynnissä olevan valtakunnallisen 

uudistuksen edeltäjänä terveydenhuollon järjestämisen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) saatu- 

jen tiedonantojen mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimis- ja seurantavelvoitteet ovat 

väistyvää lainsäädäntöä ja maakunta vastaa vuodesta 2020 alkaen myös järjestämisen toimeenpanon seu- 

rannasta mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta perustettaville maakunnille 

1.1.2020 alkaen. Satakunnan sote- ja alueuudistuksen esivalmistelu on käynnissä Satakuntaliitossa (lisätietoja 

mm. www.satakunta2019.fi). 
 

Terveydenhuoltolain § 34 mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuol- 

lon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. 

Satakunnan väestö, väestön hyvinvointi ja terveys, nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä niitä tuottava 

henkilöstö on kuvattu Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmassa vuoteen 2017+, 

sote- ja alueuudistuksen esivalmistelun yhteydessä laaditussa Nykytilan kuvauksessa ja Tutkimuksissa & ana- 

lyyseissa. Asetuksen mukaan tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamises- 

ta alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksi- 

köiden kesken, kuten myös kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteis- 

ta ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen 

kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosi- 

aalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. (Laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 

§:n muuttamisesta 914/2012.) Valmistelussa olevassa maakunta- ja sote-lainsäädännössä on Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä, johon on kirjattu THL:n 32 §:ssä määriteltyä terveydenhuollon järjestä- 

missuunnitelman sisältöä. Molemmissa laeissa korostuu asiakkaan palvelujen kokonaisuus ja toimivat hoito- ja 

palveluketjut sekä integraatio erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. 

 

Käsillä oleva terveydenhuollon päivitetty järjestämissuunnitelma ottaa huomioon Satakunnan alueellisen Porin 

kaupungin johdolla laaditun Satakunnan alueen hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelman vuoteen 2016+ 

ja Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen II Luonnoksen toimintasuunnitel- maksi, 

versio 0.5. Järjestämissuunnitelman päivityksessä on otettu huomioon valmistelussa oleva maakunta- ja sote-

lainsäädäntö, Hallituksen linjaukset - Maakunta- ja sote-uudistus, maakunta- ja sote-valmistelua kos- keva 

tilasto ja indikaattorityö (KUVA-indikaattorit), STM:n Kärkihankkeet ja säädösvalmistelu sekä Satakun- nan 

maakunta- ja soteuudistuksen linjaukset. 
 

Toimeksiannon suunnitelman päivitykselle antoi Satasoten ohjausryhmä. Ohjausryhmä antoi rakennetyö- 

ryhmän tehtäväksi päivittää Satakunnan alueen hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelma vuoteen  2016+. 

Satasoten johtoryhmä linjasi, että päivitystyössä tulee olla selkeästi asiakasnäkökulma ja sitä tehdään Satasote 

projektin rinnalla. 

 

Järjestämissuunnitelman osa-alueet ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vastaanottopalvelut ja nii- 

den järjestäminen, keskitetyt sote-päivystyspalvelut, keskitetyt erikoissairaanhoidon palvelut, lääkinnällinen 

kuntoutus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vanhusten hoito- ja hoivapalvelut, vammaisten ja vajaakun- 

toisten palvelut, aikuissosiaalityön palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, sairaanhoidolliset tukipalvelut, 

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja muut yhteiset tukipalvelut. Palvelujen järjestämisen lähtökoh- 
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tana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kunkin osa-alueen suunnitelmassa palvelu- 

jen kehittämisen tavoitteina ovat asiakaslähtöiset sote-palvelut, alueellinen integraatio (hyvinvoinnin ja ter- 

veyden edistämisen rakenteet), hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kuntien välisenä yh- 

teistyönä sekä digitaalisten palveluiden ja sähköisen asioinnin lisääminen. Kullekin osa-alueelle on määritelty 

seurantaindikaattorit ja mittarit. 

 

Satasoten rakennetyöryhmän alaryhmän kokoonpano 

Asikainen Paula, hallintoylihoitaja (pj) Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Hohtari Saila, aikuis- ja perhetyön päällikkö Rauma 

Kuokka Eija, perusturvajohtaja (2016 loppuun) 
Lehtonen Katja, perusturvajohtaja (2017 alkaen) 

Kokemäki 

Mäkipää Kalevi, perusturvajohtaja Säkylä (myöh. Eura) 

Nordlund-Luoma Kati, perusturvajohtaja Nakkila 

Oksa Jaana, johtava hoitaja Harjavallan tky 

Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Piirala Kristiina, perusturvajohtaja Huittinen 

 

Raportin päivitys ja tilastot: Kuusisto Anne, sovellusasiantuntija, FT (tiedonhallinnan erityispätevyys), SATSHP 

 

Järjestämissuunnitelman päivityksen alatyöryhmä on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Ryhmä 

on laatinut asiakirjan ja käyttänyt laajasti sote-asiantuntijoita. 
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2.3 Julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon menot Satakunnassa

 

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA 
 

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ ottaa huomioon kuntien 

hyvinvointikertomukset ja Satakunnan alueellisen Porin kaupungin johdolla laaditun Satakunnan alueen hy- 

vinvointipalvelujen järjestämissuunnitelman vuoteen 2016+. Satakunnan väestö, väestön hyvinvointi ja ter- 

veys, nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä niitä tuottava henkilöstö on kuvattu yksityiskohtaisemmin Sata- 

kunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmassa vuoteen 2017+ ja mm. Satakunnan alue- ja 

sote-uudistuksen esivalmistelun puitteissa laaditussa Nykytilan kuvauksessa ja Tutkimuksissa & analyyseissa. 

Suunnitelmassa huomioidaan Satakunnan maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportti ja STM:n sote- 

uudistuksen tilastokoonti. 
 

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä kuvataan lisäksi mm. THL:n Asiantuntija- arviossa 

sekä useissa muissa määrävälein julkaistavissa tilastoraporteissa, kuten Työ- ja elinkeinoministeriön 

työllisyyskatsaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) TEA-viisari ja sosiaali- ja terveydenhuollon tarve- 

vakioidut menot -julkaisu. 
 

2.1 Satakunnan väestö 
 

 

 

2.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Satakunnassa 
 

Satakunnan maakunnan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. 
 

Satakunnan tilanne 

Satakunnan maakunnan muodostaa 17 jäsenkuntaa, joiden asukasmäärä 31.12.2016 oli 221 740. Väestö 

vanhenee ja vähenee. Muutos % vuosina 2015–2040 oli -4,4 (v.2040 asukasmäärä 213894). Ulkomaalais- 

ten määrä on kasvanut. Satakunnassa puhuttiin 87 eri kieltä. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde oli maan 

keskiarvoa korkeampi. Huoltosuhteessa oli eroja ja työikäisten määrän väheneminen oli erilaista eri 

kunnissa. Väestöllisen huoltosuhteen epäedullinen kehitys oli voimakkainta pohjoisessa osassa. Väestön 

elinolot, terveyserot ja sairastavuus poikkesivat alueellisesti ja väestöryhmittäin. Maakunnan pohjois- ja 

keskiosassa oli tunnistettavissa kriisikuntia. Työttömyys, erityisesti rakenne- ja nuorisotyöttömyys, olivat 

kasvussa. Satakunnan sote-nettokustannukset asukasta kohti olivat korkeammat kuin koko maassa ja 

vaihtelevat kuntien ja alueiden välillä. Kustannukset olivat korkeimmat pohjoisella alueella. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 

Linjaukset: 

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että väestön elinolot 

poikkeavat maakunnassa alueellisesti ja väestöryhmittäin. 

- Työttömyyden, erityisesti rakenne- ja nuorisotyöttömyyden, kasvua tulisi ehkäistä ja väestön työllis- 

tymistä edistäviä toimia pitäisi lisätä. Työnteko pitäisi olla kannattavaa. 

- Ennaltaehkäisevä työ. 
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2.3 Julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon menot Satakunnassa 
 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan arvioida mm. kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen pohjalta. 

THL:n uusin tilastojulkistus koskee vuotta 2016. Kuntavertailussa on käytetty tarvevakiointia, joka kertoo 

palveluihin käytetyistä menoista suhteessa väestön palvelutarpeeseen. Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsen- 

kunnat ovat taulukossa 1 ylhäältä halvimmasta alas kalleimpaan, suhteutettuna palvelutarpeeseen. Alle puolet 

Satakunnan kunnista toteuttaa sote-palvelut halvemmalla kuin maassa keskimäärin. 

 

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot Satakunnassa vuonna 2016. Lähde: THL/ak 

 

 
 

Kunta 

 

Nettomenot 
€/asukas 

 
 

Tarvekerroin 

 

Tarvevakioidut 
menot, indeksi 

 

Valtakunnallinen 
sijaluku (295 kuntaa) 

Huittinen 3164 1,11 93 48. 
Ulvila 2875 0,98 96 83. 
Merikarvia 3852 1,3 97 103. 
Pori 3148 1,05 98 114. 
Kankaanpää 3260 1,07 99 143. 
Siikainen 3750 1,23 99 148. 
Eura 3227 1,06 99 152. 
Valtakunnallinen keskiarvo  1,00 100  

Karvia 3713 1,21 101 169. 
Rauma 3146 1,01 102 192. 
Nakkila 3289 1,05 102 198. 
Pomarkku 3942 1,23 105 227. 
Säkylä 3451 1,07 105 236. 
Jämijärvi 3795 1,15 108 255. 
Kokemäki 3808 1,15 108 256. 
Harjavalta 3913 1,14 112 266. 
Honkajoki 3773 1,1 112 267. 
Eurajoki 3314 0,92 117 278. 

Satakunnan tilanne 

- Satakunnan sote-rahoituksen taso tulee sote-uudistuksen yhteydessä laskemaan asukasta kohden, ja 

viittaa palvelujärjestelmän sopeuttamistarpeisiin (lähde: THL) 

- Sote-nettomenojen kasvua pitää hillitä ja sosiaalista eriarvoisuutta pitää vähentää maakunnassa, koska 

väestöllisessä huoltosuhteessa oli eroja ja työikäisten määrän väheneminen oli erilaista eri kunnissa. 

- Satakunnan sote nettokustannukset asukasta kohti olivat korkeammat kuin koko maassa ja ne vaihteli- 

vat kuntien ja alueiden välillä. Kustannukset olivat korkeimmat pohjoisella alueella. 

- Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohti suhteutettuna olivat koko maata alhai- 

semmat. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten alueellisten erojen syitä pitää selvittää. 

- Tarvevakioidut menot eivät kerro mitään sote-palveluiden laadusta tai saatavuudesta. Kuntien, joiden 

tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta merkittävästi, tulisi tarkastella tähän vaikuttavia 

tekijöitä, kuten asiakastyytyväisyyttä sekä palvelujen tehokkuutta, saatavuutta ja riittävyyttä. 

- Palveluketjukohtaiset kustannukset (SITRA-tietopaketit) tulee laskea. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
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Pelkästään terveydenhuoltomenoja tarkasteltaessa, järjestys poikkeaa edellisestä. Tämä selittyy sosiaali- ja 

terveydenhuollon erilaisilla painotuksilla esim. ikäihmisten asumis- ja laitospalvelujen välillä. Myös erikoissai- 

raanhoidon osuudessa terveydenhuoltomenoista on kuntakohtaisia eroja. Terveyspalveluiden käyttöön vai- 

kuttavat ainakin ikärakenne, sairastavuus, palveluiden saatavuus ja tarjonta sekä paikallinen toimintakulttuuri. 

Satakunnan kuntien terveydenhuollon menot muodostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

menoista. Erikoissairaanhoidon osuus on kasvanut 51 % ja perusterveydenhuollon osuus 22 % vuosina 2006– 

2016. Trendiviivat ennustavat kahden seuraavan vuoden kustannusten kehitystä. 
 

Kuva 3. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asukaskohtaiset nettokustannukset vuosina 2006– 

2016 Satakunnassa. Lähde: THL/ak 

 
Kun tarkastelua laajennetaan myös sosiaalihuoltoon, voidaan todeta, että kuntien sosiaalitoimen asukaskoh- 

taiset nettokustannukset ovat kasvaneet 10 vuodessa (+ 36 %) ja terveystoimen nettokustannukset (+ 41 %). 
 

Kuva 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuosina 2006–2016 Satakunnassa. Lähde: THL/ak 
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Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi asukasta kohti on ollut Satakunnassa koko maan arvoa 

(100) alhaisempi seurantajaksolla (2011–2015). 
 

Kuva 5. Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi (ind. 3139); koko maa = 100. Lähde: THL/ak 

 

Sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa SATSHP:n tuottavuus on kehittynyt myönteisesti (indeksi 100–112) ja 

ollen keskiarvon yläpuolella kaikkien sairaanhoitopiirien vertailussa 2016. 
 

Kuva 6. Sairaanhoitopiirien tuottavuus. Lähde: THL/ak 
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3 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
 

Väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvataan Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitel- 

massa vuoteen 2017+ ja STM:n sote-uudistuksen tilastokoonnissa. 
 

Taulukko 2. Kansantaudit sairausryhmittäin vuonna 2015 Satakunnassa (KOKO MAA = 100). Lähde: THL/ak 
 

Vihreällä on merkitty kunnittain ne sairaudet, joissa indeksi on ≤ 2 pistettä kuin koko maan keskiarvo. 

Keltaisella on merkitty ne sairaudet, joissa indeksi on +/- 2 pistettä verrattuna koko maan keskiarvoon. 

Punaisella on merkitty ne sairaudet, joissa indeksi on ≥ 2 pistettä yli maan keskiarvon. 

Satakunnan tilanne 

Satakunnan maakunnan väestön sairastavuudessa oli suuria kuntakohtaisia eroja ja sairastavuus oli li- 

sääntynyt 2010–2015. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuudet olivat hieman 

lisääntyneet 2013–2015. Monissa kunnissa diabetesta, sydämen vajaatoimintaa ja verenpainetautia sai- 

rastavien osuudet olivat koko maata suuremmat. Diabeteksen osalta Satakunnan tilanne oli maan keski- 

tasoa, mutta erityisesti nuorten kohdalla tilanne oli huolestuttava. Syövät lisääntyvät maakunnassa vuo- 

teen 2030 mennessä. Menetettyjen elinvuosien määrän arvio (PYLL-indeksi) oli Satakunnassa (7520) kor- 

keampi kuin Suomessa keskimäärin (6754) vuosina 2011–2014. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

haasteita maakunnassa olivat tapaturmat, lihavuus, tupakointi, vähäinen liikunta, asuinympäristön turvat- 

tomuus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisessa johtamisessa on Satakunnassa kehitettävää. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää 1.1.2020 alkaen Mittari/indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Maakunnan asukkaat pääsevät tasavertaiseksi osallisiksi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyöstä. Painopisteet valitaan väestöindikaattorien ja tarpeiden mukaisesti. 

Sotkanet (ind. 184, 
243, 1799-1803, 

3037, 3113, 3958, 

4334) 
Kelan sairastavuus- 

ja kansantauti- 

indeksit, ikävakioitu 

”Menetetyt elin- 

vuodet (PYLL) ikä- 

välillä 0-80 vuotta / 
100 000 asukasta” 

Maakunnan väestön hyvinvoinnin tukeminen ja kuntien yhtenäiset käytännöt. Nou- 

datetaan STM:n laatusuosituksen hyviä käytäntöjä: terveelliset elämäntavat ja elin- 

tapaohjaus mm. terveellinen ravitsemus ja terveyttä edistävä liikunta. Ennaltaeh- 
käistään syöpiä ja kroonisia sairauksia. 

Resursseja suunnataan niille alueille, missä sairastavuus, kuolleisuus ja tuloryhmien 

välinen eriarvoisuus on suurinta alueellisen eriarvoisuuden kaventamiseksi. 

Asuinympäristön turvallisuuteen tähtääviin keinoihin panostaminen ja kotona ta- 

pahtuvien tapaturmien ennaltaehkäiseminen. 

Alueellinen integraatio (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet) 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostetaan kansansairauksien ehkäisystä 

alueiden vetovoimaisuutta ja hyvinvointia edistävälle tasolle. Otetaan eri tahot (so- 

siaali-, terveys-, kulttuuri-, elinkeino-, työvoima-, kaavoitus- ja ympäristöterveyden- 
huolto, jne.) ja 3. sektori mukaan suunnitteluun ja toimeenpanoon. 

Sotkanet 
(ind. 4072, 4092) 

Maakunnan ja kuntien on välttämätöntä luoda poikkihallinnolliset hyte-rakenteet 

(organisaatio, roolit ja tehtävät) ja yhteistyömallit hyvinvointistrategian toimeenpa- 
noa varten. Nimetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. 

Maakunta valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen yhdessä maakuntaan 

kuuluvien kuntien kanssa osaksi kuntien toimintojen suunnittelua ja seurantaa. 
Kunnat laativat kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset (mielellään sähköinen). 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kuntien välisenä yhteistyönä 

Maakunta tukee ja ohjaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämä 
edellyttää riittävää osaamista ja henkilöstöresursointia. 

Sotkanet 
(ind. 3069, 4541) 

Aikuisten terveys-, 

hyvinvointi- ja pal- 

velututkimuksen 

(ATH) tunnusluvut 

Laaditaan terveyden edistämisen ohjelma maakunnallisen hyte-tiedon pohjalta 

Nostetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvostus kunnallisessa strategises- 
sa päätöksenteossa ja edistetään hyte-johtamista. 

Sovitaan yhteiset mittarit ja indikaattorit hyte-seurantaan (THL). 

Elintapoihin liittyvien riskien vähentäminen. 

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen  

Digitalisaation hyödyntäminen hoidossa, sairauksien ehkäisyssä ja seurannassa.  

Linjaukset: 

- Maakunta valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen. 

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot on määriteltävä, maakunnan ja kuntien roolit on 

selkiytettävä ja yhteistyötä on tiivistettävä lainsäädännön mukaisesti. 

- Laaditaan terveyden edistämisen ohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot. 

- Terveydenedistämisaktiivisuutta tulee lisätä. Tulevaisuudessa kunnat saavat kannustinrahaa asukkai- 

den hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

- Syöpiä ja kroonisia sairauksia on ennaltaehkäistävä ja hoitomahdollisuudet on turvattava. 

- Terveellisiä elämäntapoja ja elintapaohjausta on lisättävä liikunnan lisäämiseksi, tupakoinnin, lihavuu- 

den ja makeisten syönnin vähentämiseksi. 

- Resursseja suunnataan niille alueille, missä kuolleisuus ja tuloryhmien välinen eriarvoisuus on suurinta. 

- Asuinympäristön turvallisuuteen tähtääviin keinoihin on panostettava ja kotona tapahtuvien tapatur- 

mia on ennaltaehkäistävä erityisesti kaatumis- ja putoamistapaturmien osalta. 

- Maakunnan tulisi tukea 65 vuotta täyttäneiden kausi-influenssa rokotuskattavuuden parantamista. 
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4 VASTAANOTTOPALVELUT JA NIIDEN JÄRJESTÄMINEN (ml. muu peruster- 

veydenhuolto) 
 

Perusterveydenhuollon järjestämisestä ja muista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista palveluista vastaavat 

kunnat. Kansanterveyslaki sisältää määräykset terveydenhuollon järjestämisessä. 

 

4.1 Vastaanottopalvelujen saatavuus (hoitoon pääsy) ja käyttö 
 

 

Satakunnan alueen johtaville terveyskeskuslääkäreille tehdyn kyselyn mukaan toukokuussa 2017 keskimää- 

räinen jonotusaika terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle Satakunnassa oli 12,1 päivää ja 12,3 

päivää tammikuusta elokuuhun 2017. 
 

Kuva 7. Hoitoonpääsy tk-lääkärin kiireettömälle vastaanotolle. 

Satakunnan tilanne 

- Kuntakohtaisia luotettavia mittareita hoidon saatavuudesta (hoitoon pääsystä) ei ollut. Hoidon saata- vuus 

tilastot on saatava ajan tasalle, jotta palveluntuottajien välisiä vertailuja voidaan tehdä. Kehitettä- vää on 

sekä tietojärjestelmien käytettävyydessä että kirjaamiskäytännöissä. THL:n tilastojen mukaan 

hoitoonpääsy kriteerit eivät täyttyneet. Satakunnan alueen johtavilta tk-lääkäreiltä saatujen tietojen 

mukaan maakunnassa hoitoon päästiin määräajassa, mutta maakunnan eri alueiden välillä oli suuria 

eroja lääkärin vastaanotolle pääsyssä. Kaikkien toimipisteiden osalta tietoa ei ollut saatavilla. 

- Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrät vaihtelivat. Niitä oli suhteessa enemmän kuin koko 

maassa, mutta muita kuin lääkärikäyntejä oli vähemmän. Lääkärikäynnit lisääntyivät, hoitajakäynnit 

vähenivät ja pete työterveyskäyntejä oli enemmän kuin keskimäärin muualla maassa. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 

Hoitoonpääsyn määräajat: 

Terveyskeskus 

• Kiireettömät tapaukset hoidetaan kunnallisissa terveyskeskuksissa. 

• Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. 

Käyntiaika 

• Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteyden- 

otosta. 

Hoitoonpääsy 

• Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan 

ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta. 

• Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon 

tarpeen arvioinnista. Lähde: http://stm.fi/hoitotakuu 
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Vastaanottopisteet ja henkilöstöresurssit 

 

 
 

 
 

4.2 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitojaksot ja kotisairaala 

 

4.3 Suun terveydenhuolto 
 

4.4 Työterveyshuoltopalvelut 

 

Linjaukset: 

- Paljon palveluja käyttäville annetaan ohjausta ja tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arvio ja asiakas- 

suunnitelma. 

- Vastaanottopalveluja järjestettäessä tulee selvittää syyt maakunnan eri osien välisiin eroihin 

Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon seuraavaa: 

- Lääkärin vastaanottopisteitä oli Satakunnassa enemmän kuin maassa keskimäärin. Lääkärin potilasmää- 

rä/1000 as. oli suurempi kuin koko maassa ja vaihteli kunnittain � selvitettävä 

- Kaikissa Satakunnan kunnissa lääkärien ja hoitotyöntekijöiden henkilöstömitoitukset toteutetaan asiak- 

kaan tarpeiden mukaisesti. 

Linjaukset: 

- Maakunta järjestää 1.1.2020 työterveyshuollon ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. Tavoittee- 

na on työterveyshuollon integraatio perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja 

kuntoutuksen palvelukokonaisuudessa. 

- Satakunnan maakunnassa on ratkaistava, miten työterveyshuoltopalvelut järjestetään (itse tai yhdessä 

toisen julkissektorin työnantajan kanssa). Ensinnäkin, jokaisen työnantajan on työterveyshuoltolain no- 

jalla järjestettävä työterveyshuolto työntekijöilleen. Maakuntauudistuksessa tämä tulee koskemaan se- kä 

maakuntaa että kuntia työnantajan ominaisuudessa. Toiseksi, terveydenhuoltolaissa säädetään kun- nan 

velvollisuudesta järjestää työterveyshuollon tarjolla olo kunnan alueella sijaitsevien työpaikkojen 

työntekijöille, alueen yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville. 

- Suunnittelun apuna voidaan käyttää Tietopohja-maakunnallisen työterveyshuollon suunnitteluun 

- Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palaut- 

tamisessa. 

Satakunnan tilanne 

- Keskimääräinen hoitoaika oli lyhentynyt 2010–2015, mutta vaihteli kuitenkin eri osissa maakuntaa. Seu- 

rantajaksolla perusterveydenhuollon vuodeosaston keskimääräiset hoitojaksot olivat pisimmät Eurassa, 

Kokemäellä, Porissa, Raumalla ja Säkylässä. Tilastoinnista johtuen Porin hoitojaksot poikkeavat 2014 ja 

2015. 

- Kotisairaalapalveluja on tarjolla Satakunnassa kaikissa kunnisssa. Huittisissa kotiutustiimi hoitaa 

kotisairaalan tehtävät. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 

Linjaukset: 

- Maakunnan eri osissa keskimääräiset hoitojaksot poikkesivat toisistaan. Tulee selvittää  tk-  vuodeosastojen 

profiilia, lisätä avohoitopainotteisuutta ja kotiin annettavia palveluja kansallisten lin- jausten mukaisesti. 

Jatketaan kotisairaalatoiminnan kehittämistä. 

Linjaukset: 

- Suun terveydenhuollon palveluja järjestettäessä huomioitava, että maakunnan eri osissa hoitoon 

pääsy, odotusajat ja käynnit poikkesivat toisistaan. 

- Palvelujen järjestämisessä asiakkaan valinnan vapautta voidaan lisätä valtakunnallisten linjausten 

mukaisesti. 

- Kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsyä nopeutetaan Eurassa ja Porin petussa. 
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VASTAANOTTOPALVELUJEN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Varmistetaan vastaanottopalveluiden tasavertainen saatavuus maakun- 
nassa. 

Suun terveydenhuollon asiakas- 

tyytyväisyys: palvelun toteutu- 

minen kohtuullisessa ajassa, 

kohtaaminen asiakaspalvelussa, 

palvelun hyödyllisyys 

Lisätään kansalaisten valinnanvapautta (esim. asiakasseteli ja henkilö- 
kohtainen budjetti) tasavertaisen hoidon saatavuuden varmistamiseksi. 

Vahvistetaan perustason palveluita sote-keskuksessa (esim. tk-lääkäri-, 

hoitaja- ja erityistyöntekijöiden vastaanotot) ja kehitetään laajan palve- 
lun sote-keskuksia. 

Asiakas on osallisena hoidon/palvelun suunnittelussa suunnitteluun 
(esim. hoitoketjut, palvelut, strategiat). 

Paljon palveluja käyttävät saavat palveluohjausta ja heille tehdään laaja- 
alainen palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma. 

Lisätään avopainotteisuutta ja kotiin annettavia palveluita (24/7). 

Laadukkaan palvelun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen. 

Alueellinen integraatio 

Tavoitteena on oikea-aikainen hoitoon pääsy ja yhtenäinen vastaanotto- 

palvelujen pääsy ja saatavuus maakunnan alueella. Luodaan palveluver- 

kosto ja henkilöstömitoitus suhteessa asiakkaiden palvelujen tarpee- 
seen. 

Avohilmo (THL): Hoitoonpääsy 

kiireettömään sairaanhoitoon 

perusterveydenhuollon avosai- 

raanhoidon vastaanotol- 

la/Hoitoonpääsy yhteydenotos- 

ta 3 viikon kuluessa hammas- 

lääkäriin 

Sotkanet     (ind.     1553,   1556, 
2389-2397,  2403,  3056,  4123, 

4125, 4129) 

Palveluja tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat sekä 3. sektori 
sote-palvelukokonaisuudessa. 

Työterveyshuoltopalvelut integroituvat perusterveydenhuollon, erikois- 

sairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palvelukokonaisuu- 

dessa. Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn 
arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa. 

Varmistetaan asiakastietojen yhteiskäyttöisyys. Terveys- ja hoitosuunni- 
telma (Kanta) otetaan eri organisaatioiden yhteiseen käyttöön. Sen laa- 

timiseen osallistuvat potilaan lisäksi kaikki hoitavat tahot. 

Selvitetään vuodeosastojen profiileja ja rooleja osana palvelujärjestel- 
mää. 

Yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja mittarit. Saatetaan hoidon saata- 

vuus tilastot ajan tasalle hoitoonpääsyn ja jonotusaikojen tilastoinnin 
parantamiseksi. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vastaanottopalveluissa 

Mahdollistetaan kaikille kohderyhmiin kuuluville seulontoihin (rinta- ja 
kohdunkaulaosan syövät) osallistuminen ja kannustetaan osallistumaan. 

Syöpärekisteri: Papa-seulonnat, 
mammografia-seulonnat 

Digitaalisten omahoito- ja seurantapalvelujen kehittäminen ja lisääminen  

Otetaan käyttöön esim. omahoito- ja seurantapalvelut.  

Sähköisen asioinnin kehittäminen ja lisääminen tasavertaisesti 

Otetaan käyttöön esim. etäkonsultaatiot ja etälääkäripalvelut. Yhtenäis- 

tetään sähköisen asioinnin kirjaamista. 

Avohilmo (THL): Sähköiset asi- 

oinnit (Digitaalisten palvelujen 
osuus) 



14 
 

 

5 KESKITETYT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT 
 

Valtioneuvoston päivystysasetuksen mukaan ympärivuorokautinen päivystyshoito on järjestettävä peruster- 

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä. Kiireellistä hoitoa järjestetään päiväsaikaan ter- 

veyskeskuksissa. Päivystyshoito tarkoittaa yleisesti alle 24 tunnin kuluessa yhteydenotosta annettavaa arvi- 

ointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista. 

Siksi sitä tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina. Kiireellistä vastaanottotoimintaa voi olla perusterveyden- 

huollon vastaanottona tai yhteispäivystyksen yhteydessä. 

 

Taulukko 3. Päivystyspalvelujen järjestäminen Satakunnassa 2018+ 

 
Toimija Ympärivuoro- 

kautinen 
päivystys (24/7) 

Viikonloppu- ja 

iltapäivystys 

Yksiköiden oma ”päivystys” 

Ensihoito 112 / Satks 

(Eura, Huittinen, 

Rauma, Säkylä, 
Posa, Pori YTA) 

112 / Satks (Eura, 

Huittinen, Rauma, 

Säkylä, Posa, Pori 
YTA) 

112 / Satks (Eura, Huittinen, Rauma, Säkylä, Posa, Pori YTA) Rauman 

tk:ssa ja K-pään tk:ssa 1 hoitotason ambulanssi. Porin petun oma tk 

ark. klo: 8-16) 

Erikoissairaan- 

hoidon 
päivystys 

Satks/ 

yhteispäivystys 

Satks/ 

yhteispäivystys 
Euran, Rauman ja Porin tk:t ark. klo: 8-16 

Perusterveyden- 

huollon 

päivystys 

Satks/ 

yhteispäivystys 

Satks/ 

yhteispäivystys 

Euran tk ark. klo 8-16, Rauman tk ark. klo: 7.30-22, Huittisten tk ark. 

klo: 8-16, Säkylän tk ark. klo: 8-16, päivystys ma ja arkipyhien jälkeisinä 

arkipäivinä 8-18, muina arkipäivinä 8-17), K-pää tk klo: 8-22, sh päivys- 

tys vo klo: 8-22 joka pv, päivystävän reseptihoitajan vo ja satunnaisesti 

vkl klo: 8-22, kotisairaala klo: 7-22, jäsenkunnissa sh klo: 8-16 ark., 
Ksthky ark. klo: 8-21 ja Porin petun tk ark. klo: 8-16. 

Psykiatrinen 
päivystys 

Satks/ 
yhteispäivystys 

Satks/ 
yhteispäivystys 

Euran tk ark. klo 8-16, Porin petun tk ark. klo: 8-16 

Päihtyneiden 

päivystys 
/selviämiasema 

Satks/ 

yhteispäivystys, 
Selma 

Satks/ 

yhteispäivystys, 
Selma 

Euran tk ark. klo 8-16, Rauman tk tarv kiirevo, Huittisten tk klo: 8-16, 

Ksthky kiire vo ark. klo: 8-21 ja osasto tarv, Porin petun tk ark. klo: 8- 
16. 

Sairaala- 

päivystykset 
(esh, pth) 

K-pää klo: 16-22 K-pää klo: 8-22 Euran tk vuodeosasto, Rauma la kierrot sis ja kir, Huittisten tk, K-pää 

klo: 8-22, Ksthky tk-sairaala 24/7, Porin petun sairaalapalveluiden 
päivystävä lääkäri ma-pe klo: 15-21 sekä vkl ja arkipyhisin klo: 9-21 

Sosiaalipäivystys 112 

Satakunnan 

sosiaalipäivystys 

112 

Satakunnan 

sosiaalipäivystys 

Euran, Huittisten, Rauman, Säkylän, K-pään, Ksthky tk:t ja Porin YTA 

alueen sos.päivystys ma-pe klo: 8-16. Virka-ajan ulkopuolella arkisin 

klo: 16-08, vkl ja arkipyhisin 24 h Porin hallinnoimana koko Satakunnan 
alueella korkean kynnyksen palveluna 

Suun tervey- 

denhuollon 

päivystys - 
esh-tasoinen 

Satks/ 

yhteispäivystys 

(Ksthky yöai- 
kaan VSSHP) 

Satks/ 

yhteispäivystys 

Euran tk ark. klo: 8-14.30, Porin petun hammashoitolat ma-pe klo: 8- 

16, (Rauma: TYKS), (Säkylä: yöaikaan VSSHP) 

Suun tervey- 

denhuollon 

päivystys - 
pth-tasoinen 

Satks/ 

yhteispäivystys 

Satks/ 

yhteispäivystys 

Euran tk ark. klo 8-14.30), Huittisten tk ja Vampulan ta, Rauman tk kiire 

vo ark. 8-16, Satks ad 21 ark ja juhlapyhät, vkl ja yöt TYKS, Säkylän tk 

yöaikaan VSSHP, K-pää tk ark. klo: 8-16, Ksthky virka-aikana kuntien 
terveysasemilla, Porin petun hammashoitolat ma-pe klo: 8-16. 

Lähde: Kysely Satakunnan johtaville tk-lääkäreille 16.11.2017/ak 
 

 

Linjaukset: 

- Tehostetaan iltapäivä- ja ilta-aikojen kiirevastaanottotoimintaa erityisesti Porin alueella. 

- Tietojärjestelmiin kirjattujen tietojen tulee olla hoitavien yksiköiden käytettävissä oikea-aikaisesti. 
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5.1 Ensihoito 
 

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on Satakunnan sairaanhoitopiirillä. Ensihoitopalvelu sisältää hätäkeskuk- 

sen välittämät ensihoitotehtävät potilaan luona sekä kuljetuksen hoitoon tarvittaessa. Ensihoitopalveluun 

kuuluvat myös kiireelliset hoitolaitosten väliset suunnittelemattomat potilassiirrot. Ensihoitopalvelun lakisää- 

teisiä tehtäviä ovat myös mm. varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, kenttäjohtotoiminta ja vi- 

ranomaisyhteistyö mm. turvallisuussuunnittelussa, varautumisessa ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden var- 

mistamisessa. Ensihoitopalvelua tuottavat Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan pelastuslaitos (myös suuri 

osa ensivastetoiminnasta) sekä yksityiset palveluntuottajat. Toiminta-alue on koko sairaanhoitopiirin alue. 

 

Ensihoitopalvelua johtaa ylilääkäri. Satakunnan ensihoitokeskus sijaitsee Satakunnan keskussairaalassa. Ensi- 

hoitokeskuksesta käsin toteutetaan kenttäjohtotoimintaa ympäri vuorokauden, lääkäriyksikkötoimintaa sekä 

siirtokuljetustoimintaa. Ensihoitokeskuksen alaisuudessa toimivat myös ns. vaativan hoitotason ensihoitoyk- 

siköt. (Lähde: yl Vesa Lund 14.5.2018.) 

 

5.2 SOTE-päivystys 
 

Satakunnan keskussairaala on laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala, jossa on erikoissairaanhoi- 

don ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys, sosiaalipäivystys sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuol- 

lon päivystys. 

 

Sosiaalipäivystys perustuu perustuslakiin, sosiaalihuoltolakiin 1301/2014, ja lastensuojelulakiin 417/2007, 

joissa edellytetään valmiutta vastata kiireelliseen avun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaa- 

lipäivystys toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen 

ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. 

 

Vastuu sosiaalipäivystyksen järjestämisestä on sillä kunnalla, jonka alueella on ympärivuorokautinen tervey- 

denhuollon päivystys. Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen virastotyöajan (ma–pe klo 8- 

16) ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että Porin pääpoliisiasemalla sekä Satakunnan keskussairaa- 
lan yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä.  

 

 

6 KESKITETYT ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT 

Erikoissairaanhoidon keskittämistä linjaavassa asetuksessa ja terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa eri- 

koissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovitaan keskussairaalan ja yliopistosairaalan välisestä työnjaos- 

ta. Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu TYKS erva sairaanhoidon erityisvastuualueeseen ja Läntiseen syöpä- 

keskukseen yhdessä Varsinais-suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa. 
 

Satakunnan erikoissairaanhoidon palveluja tuottavat keskussairaala Porissa, Porin terveyskeskussairaala ja 

Rauman aluesairaala. Satakunnan keskussairaala on laajan päivystyksen ja opetussairaala ja tarjoaa ympäri- 

vuorokautista yhteispäivystystä 24/7. Sen yhteyteen siirrettään Satasairaala-hankkeessa psykiatrian vastaan- 

ottotoiminnot Harjavallan sairaalasta ja Antinkartanon kehitysvammakeskus. Lisäksi Satakunnan keskussai- 

raalan yhteyteen perustetaan erityisen vaativan kuntoutuksen osaamiskeskus ja toteutetaan kehitysvam- 

maisten asunto-ohjelma. 
 

Satakunnan tilanne 
Satakuntalaiset saivat erikoissairaanhoidon palvelut kattavasti ja laadukkaasti omasta maakunnasta. Hoi- 

toon pääsy, hoidon saatavuus, laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus olivat melko hyvää tasoa, osin erin- 

omaista verrattuna koko maahan. Pisimmät jonot olivat polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen ja kaihi- 

leikkaukseen. Maakunnan erikoissairaanhoito painottui vuodeosastohoitoon. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
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6.1 Hoitoon pääsy ja hoidon saatavuus erikoissairaanhoidossa 

 

 

SATSHP:ssa kaikista käsitellyistä lähetteistä yli lakisääteisen 21 vuorokauden rajan oli käsitelty pienempi osa 

kuin sairaanhoitopiirien sairaaloissa keskimäärin. 
 

Kuva 8. Lähete käsitelty yli 21 vuorokauden kuluttua lähetteen saapumisesta (% kaikista käsitellyistä lähet- 

teistä) 1.1.–31.12.2017 sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Lähde: THL/ak 

Hoitoon pääsy (hoitotakuu) erikoissairaanhoidossa: 

 

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. 

• Kiireettömässä hoidossa sairaalan tai terveyskeskuksen toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lää- 

kärin lähetettä. 

• Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. 

• Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumises- 

ta. 

• Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa 

hoidon tarpeen toteamisesta. 

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja eri- 

koislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuu- 

kaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. 

Lähde http://stm.fi/hoitotakuu 

Linjaukset: 

- Asiakkaiden oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoito on turvattava (erityisesti polven tai lonkan teko- 

nivelleikkaukset ja kaihileikkaukset). 

- Satakunnan terveyskeskukset laativat luettelon kuntien erikoissairaanhoitona toteutettavista palve- 

luista ja niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka vaativat ehdottomasti keskittämistä 

- Kehitetään etäkonsultaatiomahdollisuuksia. 
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Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien erikoissairaanhoitoa yli puoli vuotta odottaneiden osuus oli pie- 

nempi kuin keskimäärin sairaanhoitopiireissä 31.12.2017 ja pienentynyt. 
 

Kuva 9. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja muissa sairaanhoitopii- 

reissä. Lähde: THL/ak 

 
 

6.2 Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus erikoissairaanhoidossa 

 

 

 
7 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 

 

Yhteenveto tilastoista: 

- Kun tarkastellaan potilaiden kuolleisuutta 30 päivän kuluessa hoidon aloittamisesta tai leikkauksesta, 

Satakunnan keskussairaalassa oli aivo- tai sydäninfarktista johtuvia kuolemia alle maan keskiarvon ja se 

sijoittui viiden parhaan sairaalaan joukkoon 2014–2016 (Hoidon vaikuttavuus sairaaloittain ja alu- 

eittain Suomessa ja eräissä Euroopan maissa). 

Linjaukset: 

Palvelun tuottaja vastaa, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan käytännössä Potilas- ja asiakastur- 

vallisuusstrategian 2017 - 2021 periaatteilla: 

- Potilas, asiakas ja läheiset ovat aktiivisia potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisessä 

- Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa 

- Turvallisen hoidon, hoivan ja palveluiden edellyttämät voimavarat ja osaaminen on varmistettu 

- Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja asiakkaita vaaratapahtumilta 

- Laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen varmistetaan. 

Satakunnan tilanne 
Satakunnassa perusterveydenhuollon avohoidon fysioterapian käyntien osuus oli suurempi kuin koko 

maassa ja lisääntynyt. Muun erityisterapian ja kuntoutuksen käyntien ja muiden kuin lääkärikäyntien 

osuudet olivat pienempiä kuin koko maassa ja kasvaneet. Terveyskeskuksen fysio-, toiminta-, puhe-, ravit- 

semusterapian sekä apuvälinepalvelun käyntien määrät olivat lisääntyneet. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
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Kuntoutusta koskeva lainsäädäntö koostuu useista eri aikaan säädetyistä palvelu- ja vakuutusjärjestelmän 

laeista (mm. terveydenhuoltolaki). Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus on valtakunnallisesti meneillään 

ja siihen liittyvää esitystä valmistellaan. (STM 2017.) Länsi-Suomen erityisvastuualueella on laadittu suosituk- 

set osastokuntoutuksen järjestämiseksi. Satakunnan sairaanhoitopiiri järjestää ja ohjaa kuntoutustoimintaa 

jäsenkuntiensa alueella sekä ohjaa ja valvoo muilta tahoilta ostamiaan kuntoutuspalveluita. 

 
 

8 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 
 

STM:n Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPEssa) ensisijaista on lapsen etu ja oikeudet sekä van- 

hemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Peruspalveluja vahvis- 

tetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. 

 

Linjaukset: 

- Satakunnan lapsiperheet tarvitsevat tukea ja lapsen edun huomioimista. 

- Maakunnan eri osien välillä on eroavuuksia indikaattoreissa. Panostukset tulevat kohentua oikein. 

- Lukiolaiset kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin ammattiopistolaiset tai yläasteella olevat. 

Yläasteikäiset kokevat itsensä ahdistuneimmiksi ja ammattiopistolaiset ovat ylipainoisempia ja 

tupakoivat eniten. 

- Ammattioppilaitosten opiskelijat tarvitsevat monien eri indikaattorien mukaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä ja tukevia toimia (mm. huono terveydentila, ylipaino, 

ahdistuneisuus, koulukiusaaminen, tupakointi, päihteet). Elintapaerot alkavat näkyä jo 2. asteella. 

- Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava, jotta painopiste siirtyy erityispalveluista varhaiseen tukeen 

ja peruspalveluiden sujuvuuteen. Valtakunnallisten linjausten mukaista  perhekeskusmallia tulee 

kehittää maakunnassa. 

- Kaikille lastensuojelun piirissä oleville laaditaan asiakaspalvelusuunnitelmat. 2016 Satakunnassa asia- 

kassuunnitelmia oli tehty vain 49 %:lle asiakkaalle. Asiakkaita oli 2028 ja suunnitelmia oli vain 1002. 

- Lastensuojelullisia avohoidon tukitoimia tulee entisestään lisätä ja avohoitopainotteisuuteen tulee 

panostaa edelleen. Laitossijoitusten sijaan panostetaan lain hengessä läheissijoituksiin. Riittävillä 

resursseilla taataan laadukkaat palvelut. 

- Asiakkaan tarpeisiin kohdentuvilla riittävillä resursseilla ja menetelmillä mahdollistetaan 

moniammatillinen yhteistyö ja ammatitaidon ylläpitäminen. 

Satakunnan tilanne 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarvetta kuvaavien indikaattorien mukaan maakunnassa yhden 

vanhemman perheitä on enemmän, lasten pienituloisuusaste on suurempi kuin koko maassa ja kasvanut. 

Tukia saaneiden lapsiperheiden osuus on koko maata pienempi. Suurin osa Satakunnan lapsista kokee 

terveydentilansa hyväksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen tulee panostaa erityisesti, koska 

monet sitä kuvaavat indikaattorit (koettu terveydentila, ylipainoisuus, raittiiden nuorten osuus, tupakointi, 

alkoholi, alle 25-vuotiaiden raskauden keskeytykset, koulukiusaaminen) ovat maakunnassa koko maata 

huonompia. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleiden 0-17-vuotiaiden osuudet olivat pysyneet 

Satakunnassa samoina 2011-2015 ja olivat suurempia kuin koko maassa. Lasten ja nuorten avo- 

hoitokäyntien sekä psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 7-12 -vuotiaiden osuudet olivat maakunnassa 

suurempia kuin koko maassa ja lisääntyneet 2014-2015. Lastensuojelulliset toimenpiteet 

(lastensuojeluilmoitukset, kodin ulkopuolelle sijoitukset, kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot) ovat 

lisääntyneet maakunnassa 2010-2016 ja ovat osin yleisempiä kuin koko maassa. Osassa maakuntaa 

lastensuojeluilmoitusten käsittelyä ei ole aloitettu tai ne eivät ole valmistuneet määräajassa. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
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LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Parannetaan palvelujen oikea- 

aikaista saatavuutta siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista 

kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tu- 

keen ja hoitoon. Palvelut kohdennetaan niihin osiin maakuntaa, jossa 
tarve on suurin. 

Sotkanet (ind. 74, 228, 423, 1085, 
1086, 1245, 3517, 3519, 3697) 

Asiakassuunnitelmien olemassa- 

olo (n/%) 

Lastensuojelun määräaikojen 
seuranta (THL) 

Terveyskeskusten asiakaspalaute- 

kysely (kohtelu ja asiakaspalvelu, 

palvelun hyödyllisyys) 

Lapsiperheiden (erityisesti yksinhuoltajaperheet) tukeminen, lasten ja 
nuorten hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen. 

Asiakkaan osallisuuden huomioiminen. Asiakaspalvelusuunnitelmat 

laaditaan kaikille lastensuojelun piirissä oleville. Satakunnassa v. 2016 
suunnitelma oli tehty vain joka toiselle lastensuojelun asiakkaalle. 

Alueellinen integraatio 

Maakunnan eri osien välisen eriarvoisuuden vähentäminen. Matalan 

kynnyksen palveluja tulisi olla tasa-arvoisesti saatavilla eri puolilla maa- 
kuntaa. 

Sotkanet (ind. 1077, 1078, 1081- 

1084, 1243, 1244, 2469, 2483, 
2484, 2548, 2571-2573, 3563) 

Satakunnan maakunnan perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja 

käyttöönotto (mm. neuvolat, perhetyö, varhaiskasvatus, järjestöjen, 

seurakuntien ja vertaistuen palvelut, vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuki, eropalvelut, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajalasten ja 
perheiden matalan kynnyksen palvelut) 

Erityistason palveluiden tuki tuodaan päiväkoteihin, kouluihin ja oppi- 

laitoksiin. Uudet jalkautuvat toimintamallit ja konsultaatiopalvelut pe- 
rustasolle. 

Erityisen vaativan tason palvelujen keskittäminen osaamis- ja tukikes- 
kuksiin (OT-keskukset). 

Yhtenäiset toiminta-, kirjaamis-, tilastointi- ja raportointikäytännöt. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tu- 

kena. Opiskeluhuolto, tukioppilas- ja tutortoiminta. Tuetaan päiväko- 

tien, koulujen ja oppilaitosten arkea. Koulun, työvoima- ja elinkei- 
noelämän välinen yhteistyö 

Kouluterveyskysely (THL): Koettu 

terveydentila, ylipainoisuus, ah- 

distuneisuus, raittius, tupakointi, 

alkoholi, huumeet, koulukiusaa- 

minen, ehkäisymenetelmien käyt- 

tö) 

Sotkanet (ind. 232, 738, 3893- 
3895) 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tehostuminen ja oppilaiden osalli- 

suuden lisääminen terveiden elintapojen ylläpitämisessä ja kohentami- 

sessa. Esim. peruskoululaisten ja lukiolaisten ahdistuneisuuden vähen- 

täminen ja ammattikoululaisten ylipainoisuuden ja päihteiden käytön 

väheneminen. Vaikuttavien ja ennaltaehkäisevien (esim. Lapset pu- 

heeksi, nuorisoneuvola) menetelmien käyttö korjaavien (esim. laitossi- 
joitukset) sijaan. 

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen  

Lisätään matalan kynnyksen saavutettavuutta 24/7, missä sähköisten 
etä- ja virtuaalipalvelujen rooli on keskeinen. 

 

Luodaan ja otetaan käyttöön erilaisia virtuaalisia 24/7 saatavilla olevia 

palveluja (internet, puhelin, chatti). Esim. www.sekasin.fi – chat nuoril- 

le, www.yeesi.fi, www.mielenterveystalo.fi –lapset ja nuoret, Toivo 

oma-apuohjelmat traumaattisen kriisin kohdanneille nuorille, 
www.nettitupu.net, www.puheet.net –auttavat puhelimet. 
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8.1 Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin tila 
 

Raittiiden nuorten osuus 8. ja 9. luokkalaisista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskeli- 

joista oli Satakunnassa pienempi kuin koko maassa 2017. 
 

Kuva 10. Nuorten raittius, % vuonna 2017. Lähde: THL/ak 

 

8.2 Lastensuojelulliset toimenpiteet 
 

Valtakunnallisesti lastensuojelussa pyritään ennaltaehkäisevillä toimilla välttämään korjaavaa työtä kustan- 

nusten hillitsemiseksi ja inhimillisen kärsimyksen välttämiseksi. Lähtökohta on, että kunnan tulee tarjota riit- 

tävästi ja oikeanlaisia avohuollon tukitoimia (lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki) ja edistää kuntalaisten hy- 

vinvointia kaikille suunnatuilla palveluilla. 

 

 

Taulukko 4. Lastensuojelulliset toimenpiteet Satakunnassa 2010–2016. Lähde: THL/ak 
 

Lastensuojelulliset toimenpiteet Satakunnassa 2010 2014 2015 2016 

Lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä 3421 4044 3939 4173 

Lastensuojeluilmoitukset/lapset* 2313 2425 2448 2483 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut (0-20 -vuotiaat) 693 743 695 729 

Kiireelliset sijoitukset (0-17 -vuotiaat) 182 183 145 165 

Laitossijoitukset (0-20 -vuotiaat)** 295 304 275 320 

Huostaanotot (0-17 -vuotiaat) 410 438 427 428 
 

*Ilmaisee niiden lasten lukumäärän, joista on vuoden aikana tehty lastensuojeluilmoitus. Yhdestä lapsesta on saatettu tehdä useampi 

ilmoitus. Lapsi on lukumäärässä kertaalleen. 

**Viimeisin sijoituspaikka on laitos - eli ei vuoden aikana laitoksissa olleet. THL ohjeitaa, että maksava kunta ilmoittaa tiedot tilastoi- 

hin. Maksava kunta on käytännössä usein juuri kotikunta. Tiedoissa on mukana ne kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret, joi- den 

sijoituskustannusta vastaa Satakunta/sen kunnat. Jos ohjeita on luettu, niin mukana on myös niitä lapsia/nuoria joiden sijoitus- paikka 

voi olla vaikka Espoossa mutta satakuntalainen kunta vastaa sijoituskustannuksista. 
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Satakunnassa lastensuojeluilmoituksien käsittely oli aloitettu Satakunnassa hitaammin kuin koko maassa. 
 

Kuva 11. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 1.10.2017–31.3.2018. Lähde: THL/ak 

 
Lastensuojeluilmoituksien käsittely oli valmistunut Satakunnassa 93,1 %:ssa lakisääteisen 3 kuukauden kulu- 

essa. Määräaika ylittyi eniten Säkylässä, Kankaanpäässä ja Kokemäellä. 
 

Kuva 12. Lastensuojeluasiana vireille tulleen palvelutarpeen arvioinnin käsittelyn valmistuminen 1.10.2017– 

31.3.2018. Lähde: THL/ak 

Lastensuojelun aikarajat: 

Lastensuojeluasiana vireille tulleiden palvelutarpeiden arviointien käsittely on 

- aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
- valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta 

(Lastensuojelulaki 26 § 3-5 momentti). 
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Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 
 

Koko maahan verrattuna sekä perhe- että laitossijoitus olivat Satakunnassa yleisempiä kuin koko maassa. 
 

Kuva 13. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sijoituspaikan mukaan. Lähde: THL/ak 

 
 

8.3 Lasten, nuorten ja perheiden somatiikan ja psykiatrian hoitojaksot ja käynnit 
 
 

Yhteenveto tilastoista (2014–2015): 

- Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosaston 0–17 -vuotiaiden potilaiden osuus oli Satakunnassa 

suurempi kuin koko maassa ja lisääntynyt. 

- Lastentautien erikoisalan avohoitokäyntejä vuoden aikana tuhatta 0–14-vuotiasta kohti oli Satakun- 
nassa enemmän kuin koko maassa ja ne olivat lisääntyneet. 

- Lastenpsykiatrian erikoisalan avohoitokäynneillä vuoden aikana hoidettuja potilaita tuhatta 0-12- 

vuotiasta ja tuhatta 13–17-vuotiasta kohti oli Satakunnassa enemmän kuin koko maassa ja määrät oli- 

vat lisääntyneet. 

- Psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen 0-6-vuotiaiden potilaiden lukumäärät vuodessa tuhatta vastaa- 

vanikäisten ryhmää kohti olivat Satakunnassa vastaavia kuin koko maassa, mutta 7-12-vuotiaiden ryh- 

mässä suurempia kuin koko maassa. Ikäryhmässä 13–1 

- 7-vuotiaat vastaavat suhdeluvut olivat Satakunnassa pienempiä koko maahan verrattuna. 
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9 VANHUSTEN HOITO- JA HOIVAPALVELUT 
 

 

Satakunnan tilanne 

Vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta (esim. yksinasuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä) ja vaikut- 

tavuutta (esim. kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä) kuvaavat THL:n indikaattorit vaihtelivat 

maakunnan eri osissa ja kuntien välillä oli eroja. Satakunnassa 75 vuotta täyttäneiden koettu terveydenti- 

la ja toimintakyky oli huonompi kuin koko maassa ja he saivat maakunnan eri osissa eriarvoisesti hoito- ja 

hoivapalveluja. Maakunnan vanhuspalvelut eivät täytä STM:n laatusuosituksia ja palvelurakenne oli edel- 

leen laitospainotteinen. Maakunnan eri osissa kuntakohtaiset erot olivat suuria. Kotona asuvien ja sään- 

nöllisen kotihoidon piirissä olevien osuudet olivat koko maata pienemmät. Tavallisessa palveluasumisessa 

(henkilökunta paikalla vain päivällä) asuvien osuudet olivat Satakunnassa pienemmät, mutta tehostetussa 

palveluasumisessa (henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden) asuvien osuudet olivat suurempia ja van- 

hainkodeissa asuvien osuudet samansuuruisia kuin koko maassa. Omaishoidon tuen saajien ja perhehoi- 

don osuus oli Satakunnassa suurempi kuin koko maassa. Sairaalahoito ja laitoshoidon hoitojaksoja oli 

enemmän kuin koko maassa, samoin erikoissairaanhoidon hoitopäivät olivat lisääntyneet. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 

Linjaukset: 

- Erityisesti intensiivistä kotihoitoa saavien asiakkaiden, omaishoitajien ja ikäihmisten perhehoitajien 

määrää pitäisi lisätä. 

- Maakunnan alueella tulisi kehittää kotihoidon sisältöjä, yhtenäistää käytäntöjä ja myöntämiskriteerei- 

tä, perustaa mahdollisesti maakunnallinen omais- ja perhehoidonkeskus, joka verkostoituu lähipalve- 

luiden tueksi sekä kehittää uusia ikäihmisten yhteisöllisiä asumismuotoja ja hyödyntää teknologiaa. 

- Henkilökohtaisella palveluohjauksella tuetaan ja lisätään asiakkaan valinnan vapautta. Kotihoidon 

palvelut 24/7. 

- Muistisairaiden palveluihin panostettava, koska koko maahan verrattuna heidän osuus on suurempi. 
- Maakunnan tulisi kehittää kohdennettuja toimenpiteitä riskiryhmille (kaatumiset, tapaturmat, alkoho- 

lin käyttö, yksinäisyys, muistihäiriöt) ja tuettava vaikuttaviksi todettuja interventioita kuten liikunnan 

lisäämistä, ravitsemusneuvontaa ja kaatumisten (lonkkamurtumien) ehkäisyä. 

- Palveluohjausta ja siihen ohjautumista tulee selkiyttää. 

- Sairaalahoito ja laitoshoidon hoitojaksoja on enemmän kuin koko maassa, samoin erikoissairaanhoi- 

don hoitopäiviä, jota tulee selvittää. 

- Vanhusten palvelutarpeesta ei ollut saatavilla yhdenmukaista tietoa maakunnasta, jota tarvitaan tule- 

vassa sotessa. Tarvitaan yhdenmukainen mittari (esim. RAI) palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, 

kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. 
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VANHUSTEN HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Palvelurakenteen keventäminen kotihoitoa kehittämällä 

Kotona asuu 94 % 75 vuotta täyttäneistä. Sotkanet (ind. 237, 
1570, 2670-2672, 3216, 

3367, 3544) 

Säännöllisen kotihoidon piirissä on 16 % 75 vuotta täyttäneistä. 

Intensiivisen kotihoidon saajien määrä lisääntyy. 

Kotihoidon palvelut ympärivuorokautisesti 24/7. 

Omaishoidon tuen saajien osuus on 8 % 75 vuotta täyttäneistä. 

Kotikuntoutus lisääntyy. 

Ensihoito kotihoitoa tukeva (ensihoitokeskus) - Akuuttikotihoidon kehittäminen. 

Vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen 

Ympärivuorokautisessa (tehostetussa) palveluasumisessa on 6 % 75 vuotta täyt- 
täneistä. 

Sotkanet (ind. 3261) 

Ympärivuorokautisen hoidon sisältö uudistuu. Kevyet asumisratkaisut (seniorita- 

lot, yhteisölliset asumismuodot, ryhmämuotoiset palvelut) täydentävät ympäri- 
vuorokautista palveluasumista. 

Alueellinen integraatio 

Tavoitteina yhtenäinen palvelujen saatavuus ja yhtenäiset tilastointikäytännöt, 

mittarit ja myöntämiskriteerit sekä valinnanvapauden (asiakasseteli, henkilökoh- 
tainen budjetti) lisääminen. 

Sotkanet (ind. 1942, 
2696, 3116, 3262, 3466, 

4221) 

Luodaan maakunnalliset ikäihmisten palveluohjauksen ja -neuvonnan (KAAPO) 
sekä palvelutarpeen arvioinnin mallit. 

Lisätään perhe- ja omaishoitoa ja tuetaan omaishoitajia. Perustetaan kaikenikäis- 
ten perhe- ja omaishoidon osaamiskeskus. 

Monialaisen kuntoutuksen, geriatrian, muistiasiantuntijuuden ja saattohoidon 
asiantuntijuuden sisällyttäminen ikäihmisten palveluketjuun. 

Yksityisen ja 3. sektorin (järjestöt, yritykset, seurakunnat, vanhusneuvostot, kan- 
salaisraadit) roolin vahvistaminen avustavissa tehtävissä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa 

Ikäihmisten osallisuutta ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnista (Omahoito) lisä- 
tään. 

Sotkanet (ind. 699, 
4075, 4272, 4287, 4336, 

4368, 4374, 4414, 4448, 

4539) 
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta mm. hyvinvointia 
edistävät kotikäynnit yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Ikäihmisten ravitsemusneuvonta, liikunnan lisääminen ja alkoholin käytön vähen- 

tämien, kaatumisten (lonkkamurtumien) ja tapaturmien ehkäisy sekä lääkitysten 
arviointi. 

Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen  

Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut, gero-, turva- ja hyvinvointiteknologia, 

virtuaalikäynnit, ”päivystys olohuoneessa” -malli, mobiililääkäri, robotisaatio, 
toiminnan ohjausjärjestelmät, asiakkuuden hallintajärjestelmät. 
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9.1 Vanhusten terveyden tila ja toimintakyky 
 

Satakunnassa terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 75 vuotta täyttäneistä oli 

suurempi kuin koko maassa ja kasvanut 2014–2015. 
 

Kuva 14. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet. Lähde: 

THL/ak 

 

Satakunnassa arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneistä on suurempi kuin 

koko maassa ja kasvanut lähes 5 % 2014–2015. 
 

Kuva 15. Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet. Lähde: THL/ak 

 

9.2 Laatusuositukset ja palvelurakenne vanhustenhoidossa 
 

Satakunnan ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt positiiviseen suuntaan 2015–2016. Kotona asuvien 75 

vuotta täyttäneiden % -osuus on kasvanut. Kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikai- 

sessa laitoshoidossa olevien määrä on pysynyt lähes samana, mutta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 

määrä on vähentynyt. 
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Taulukko 5. Vanhustenhoidon palvelurakenne Satakunnassa suhteessa valtakunnallisiin laatusuosituksiin 

2015–2016. 

Satakunta 2015 2016 Muutos 
ed. vuo- 

teen 

Laatusuositus Satakunnan 
tavoite 

2023 

Kotona asuvien osuus 75-v. 
täyttäneistä % 

89,4 % 89,8 % +0,4 % 92 94 

Säännöllisen kotihoidon pii- 
rissä olevien osuus % 

9,8 % 9,7 % - 0,1 % 13 -14 16 

Omaishoidon tuen saajien 
osuus % 

5 % 5,1 % +0,1 % 6-7 8 

Tehostetun palveluasumisen 
asiakkaat % 

8,4 % 8,3 % -0,1 % 6-7 6 

Pitkäaikaisen laitoshoidon 
asiakkaat % 

2,1 % 1,8 % -0,3 % 2-3 0 

Tehostettu palveluasuminen 
ja laitoshoito yhteensä % 

10,5 % 10,1 % -0,4 % 8-10 6 

Lähde: THL, Sotkanet/ak sekä työryhmän oma kysely kuntiin vuoden 2016 osalta/kp ja kl/ak 
 

Kuva 16. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak 

 
Kuva 17. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet yli 75-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak 

Laatusuositus 13 – 14 %  

Laatusuositus 91 - 92 
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Kuva 18. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä. 

Lähde: THL/ak 

 

Kuva 19. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä 

väestöstä. Lähde: THL/ak 
 

Kuva 20. Vanhainkodeissa tai pitäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevta 75 vuotta täyttäneet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak 

Laatusuositus 6 – 7 %  

Laatusuositus 6 – 7 %  

Laatusuositus 2 - 3 % 
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10 VAMMAISTEN JA VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT 
 

Vammaispalvelut on tarkoitettu Satakuntalaisille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi erityistä tu- 

kea päivittäisissä toimissaan. Vammaispalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja 

kehitysvammalaissa. YK:n vammaissopimus (CRPD) edellyttää laaja-alaista syrjinnän kieltoa ja vammaisasioi- 

den valtavirtaistamista ja vastuuta eri hallinnonaloille. Lainsäädäntö velvoittaa palvelutarpeen selvittämistä 

määräajassa, yksilöllisen palvelusuunnitelman laadintaa ja viivytyksetöntä päätöksentekoa. Tavoitteena on 

byrokratian vähentäminen (mm. lääkärin todistukset, lausunnot ym.) kansallisten linjausten mukaisesti. 
 

Kuva 21. Vammaispalvelujen piirissä olleet vuoden aikana 100 000 asukasta. Lähde: THL/ak 

Satakunnan tilanne 

Satakunnassa vammaispalveluissa kaksi suurinta palvelukokonaisuutta olivat liikkumisen palvelut ja henki- 

lökohtainen apu. Maakunnassa tuettu, ohjattu ja autettu asuminen (ympärivuorokautinen) olivat lisäänty- 

neet ja kehitysvammalaitoksessa asiakasmäärät ovat vähentyneet seurantajaksolla. Kehitysvammaisten 

laitosasumista tulee edelleen purkaa, avopalveluja kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden itsemää- 

räämisoikeutta. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
 

Kaikki yleiset sote-palvelut ovat myös vammaisten henkilöiden käytettävissä (normalisaatio). Vammaiset 

henkilöt selviytyvät jokapäiväisestä elämästä osana yleistä palvelujärjestelmää järjestettävien palveluiden 

ja tukitoimien avulla. Erityispalveluja järjestetään, jos yleisen lainsäädännön mukaiset palvelut eivät ole 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin nähden sopivia ja/tai riittäviä. Vahvistetaan yksityisen ja 3. sektorin roolia 

avustavissa tehtävissä. 
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VAMMAISTEN JA VAJAAKUNTOISTEN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Yhdenvertaisuus muiden kuntalaisten kesken 

Vammaisten henkilöiden osallisuus, mukaanotto ja kuuleminen. Valinnan- 

vapauden lisääminen (henkilökohtainen budjetti). Asioinnin helpottumi- 

nen (esim. vaihtoehtoiset kuljetuspalvelut kuten leasing- ja yhteiskäyttöi- 
set autot, henkilökohtainen avustajatoiminta, tulkkipalvelut). 

Sotkanet (ind. 381, 385, 3568) 

Vammaisille henkilöille laaditaan yksilökohtaiset palvelusuunnitelmat tar- 

vittavien tukitoimien (esim. apuvälinepalvelut, asunnon muutostyöt, hen- 
kilökohtainen apu, tulkkauspalvelu ja taloudellinen tuki) selvittämiseksi. 

Alueellinen integraatio 

Taataan tasavertaiset palvelut maakunnassa. Vammaisten henkilöiden 

asumispalvelut monipuolistuvat (eri vaihtoehdot) laatusuosituksia noudat- 

taen ja rakenteet keventyvät lähtökohtana asiakkaan oma toimintakyky. 

Avopalveluiden ensisijaisuus (esim. omais- ja perhehoito). Vaativaa ja mo- 

nialaista tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut 
järjestetään lähiyhteisössä. Laitosasumisen purkaminen. 

Sotkanet (ind. 127, 1065, 
1068, 1215, 1222, 1247, 2100- 

2103, 2305, 2306, 2797, 2828, 

2853, 2861, 3418, 3431, 3433, 

3440, 3467, 3603) 

Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuus (päivä- ja työtoiminta, tuettu 

työ, töiden ja työolojen mukauttaminen, työllistyminen avoimille työmark- 

kinoille) monipuolistuu ja lisääntyy lähtökohtana asiakkaan oma toiminta- 
kyky. Ammatillinen kuntoutus. 

Valmistellaan maakuntaa palveleva vaativan kuntoutuksen keskus muun 

vaativan kuntoutuksen yhteyteen. Sen tehtäviin kuuluu vaativa hoito (krii- 

sit), kuntoutus ja tutkimus sekä vastentahtoinen erityishuolto (Laki kehi- 
tysvammaisten erityishuollosta 32 §). 

Lähipalvelujen tukeminen, helposti saatavat konsultaatiopalvelut ja eri- 

tyisosaamisen keskittäminen. Eri toimintasektorien (julkinen, yksityinen, 3. 

sektori) ja ammattiryhmien välinen yhteistyö, osaamisen varmistaminen ja 
monipuolistaminen. 

Yhtenäiset tilastointikäytännöt, mittarit (työ- ja toimintakyky) ja myöntä- 

miskriteerit. Luodaan maakunnalliset vammaisten ja vajaakuntoisten pal- 

veluohjauksen ja –neuvonnan, palvelutarpeen mittaamisen ja arvioinnin 
mallit. 

Vammaispalvelujen kustannusten selvittäminen (Satakunnassa maan 5. 
korkeimmat). 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vammaisten ja vajaakuntoisten palveluissa 

Monipuolistetaan ja vahvistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertai- 

suutta, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevia palveluita sekä eh- 
käistään syrjäytymistä ja köyhyyttä. 

Sotkanet (ind. 381, 2313, 
2420, 2421, 3604, 3437-3439) 

Julkiset palvelut ovat kaikille sopivia ja ympäristö esteetön. Vammaiset 

henkilöt ovat yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä (normalisaatio) ja heillä 

on erilaisia palveluita tasavertaisesti käytössä (esim. henkilökohtainen 
apu, vammaisetuudet ja -tuet). 

Digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi  

Omahoito ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen, erityisesti kotiin an- 
nettavissa palveluissa. 

 

Sähköinen asiointi. Esim. vammaispalveluhakemus sähköiseksi maakunnan 
alueella, taksien suorakorvausjärjestelmä. 
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10.1 Vammaisten asuminen 
 

Kuva 22. Kehitysvammaisten tuetun, ohjatun ja autetun asumisen asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta. Läh- 

de: THL/ak 
 

Kuva 23. Kehitysvammalaitosten asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta. Lähde: THL/ak 

 

10.2 Vammaistuet 

Yhteenveto tilastoista: 
- Satakunnassa Kelan vammaistukien saajien osuus oli suurempi kuin koko maassa 2015-2016 ja oli 

vähentynyt. 2016 kyseisiä tukia saaneiden osuus oli suurin Merikarvialla, Karviassa ja Pomarkussa. 

- Satakunnassa lasten vammaistuen saajien osuus oli pienempi ja aikuisten vammaistuen saajien osuus 

suurempi kuin maassa keskimäärin. Valtakunnallista tasoa suurempi osuus lasten vammaistukea saa- 

neista oli Ulvilassa, Pomarkussa, Nakkilassa, Luvialla, Kokemäellä, Huittisissa, Harjavallassa ja Eurassa. 

Valtakunnallista tasoa suurempi osuus aikuisten vammaistukea saaneista oli Eurassa, Nakkilassa, Sä- 

kylässä, Merikarvialla, Harjavallassa, Karviassa ja Kokemäellä. 

- Satakunnassa vammaisten työ-, päivä-, ja työllistymistä tukevasta toiminnasta suurin osa oli kunnan 

kustantamia tai kunnan itse tuottamia palveluja 2014. 

- Omaishoidon tuella hoidettujen määrä on lisääntynyt Satakunnassa ikäryhmissä 0-17 v., 65-74 v. ja 75-

79 v. 2014-2015. Satakunnassa oli vuosien 2014 ja 2015 lopussa perhehoidossa 85 vammaista. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
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11 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT 
 

Keskeiset aikuissosiaalityötä ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, toimeentulotukilaki, laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta, laki monialaisesta yhteispalvelusta (TYP-työ), laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, päihdehuoltolaki ja mielenterveyslaki. Sosiaalityön perustana ovat 

ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. (STM 2017.) Aikuissosiaalityö tarjoaa tukea, ohjausta 

ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa kuntien sosiaalitoimistojen lisäksi julkisissa erityispalveluissa, sosi- 

aalisissa järjestöissä ja kirkon diakoniatyössä. Kyse on sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai pois- 

tavasta asiantuntijatyöstä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. 
 

Taulukko 6. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde: THL/ak 

 
 2012 

 

 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
KOKO MAA  10,8 9,4 8,6 8,3 8,3 
SATAKUNTA  10,2 8,2 7,7 7,5 8 
Eura 10,4 9,1 9,5 8,9 9,5 
Eurajoki 9,9 9,7 10 8,5 10,7 
Harjavalta 16,2 10,9 10,5 6,7 9 
Kokemäki 10,5 7,4 8,3 8 10,8 
Nakkila 11,2 9,4 9 10,1 9,2 
Honkajoki 13,5 16,4 11,1 9,8 12,1 
Jämijärvi 7,1 7,1 4 6,1 6,3 
Kankaanpää 7,7 7,5 5,7 6,6 7,4 
Karvia 7,7 4,3 6,7 7,1 8,1 
Siikainen 9,5 11,7 5,3 5,9 7,5 
Merikarvia 10,1 9,8 12,1 9,7 8,2 
Pomarkku 7,7 11,9 14,3 17,2 9,3 
Pori 9,9 7,8 7,3 7,1 7,8 
Ulvila 9,6 7,6 9 9,2 7,6 
Huittinen 11,6 9,7 8,5 7,8 10,7 
Rauma 10,5 7,6 6,7 7,1 6,7 
Säkylä 10,1 8 7,9 6,4 7,1 

Satakunnan tilanne 

Satakunnan tilanne näyttää THL:n vaikuttavuus indikaattorien (esim. koulutuksen ulkopuolelle jääneet 

nuoret, nuoriso- ja rakennetyöttömyys) osalta maakunnan eri osissa huolestuttavalta ja erityisesti tie- 

tyissä osissa maakuntaa. Vaikeimmin työllistyvien ja nuorten työllistymiseen täytyy edelleen resursoida. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 

Linjaukset: 

- Oleskeluluvan saaneiden elinolot on turvattava. 
- Työllistämistoimenpiteitä on tehostettava maakunnan alueella, koska nuorisotyöttömien on osuus 

korkeampi ja vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) osuus on samansuuruinen kuin koko maas- 

sa. 

- Aikuissosiaalityössä työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut merkittävästi 2015–2017 ja ko. mak- 

suosuuden pienentämiseksi on tehostettava työllistämistoimenpiteitä. 

- Väestön työkyvyn ylläpitoon ja kohentamiseen on maakunnassa kiinnitettävä huomioita, koska työ- 

kykynsä heikentyneeksi arvioivien ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuudet ovat maakunnassa 

valtakunnallista keskiarvoa suuremmat. 

- Rakenteellisia sosiaalityön menetelmiä (ennaltaehkäisy) on hyödynnettävä. 

- Toimeentulotukihakemusten käsittely ei toteudu maakunnassa yhdenvertaisesti eikä tasa-arvoisesti. 

Nykykäytännöt ja ohjeistukset on analysoitava ja sosiaalisen luototuksen tila on selvitettävä. 
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Kuva 24. Nuorisotyöttömät, % 18–24 -vuotiaasta työvoimasta. Lähde: THL/ak 

 

AIKUISSOSIAALITYÖN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Syrjäytymisen ehkäisy 

Tunnistetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Lisätään aktiivisuutta ja 

elämänhallintaa (koulutus, työllisyys) ennaltaehkäisevän sosiaalityön kei- 
noin. Toteutetaan etsivää sosiaalityötä. 

Sotkanet (ind. 180, 1275, 
2618, 3219, 4014) 

Ely-keskus: Tilastot ulkomaa- 

laisista 

THL: Tilastot toimeentuloha- 

kemuksista 

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja tukityöllistämisvaihtoehtojen järjestämi- 

nen kuntouttavan työtoiminnan ja aktivointisuunnitelmien avulla. Työllisty- 

mistä edistävän monialaisen yhteistoimintamallin (TYP) asemoiminen osaksi 
maakunnan palveluja. 

Toteutetaan pitkäjännitteistä kotouttamistyötä. Maahanmuuttajille järjeste- 

tään matalan kynnyksen neuvontapalveluja ja heidät integroidaan osaksi 
yhteiskuntaa. 

Asiakkailla on Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arviointiin perus- 
tuvat asiakassuunnitelmat ml. tarvittavat tukitoimet. 

Otetaan systemaattiseen käyttöön ja seurantaan mittareita, jotka kertovat 
aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta. 

Alueellinen integraatio 

Kunnat käyttävät rakenteellisen sos.työn toimintamallia (sos. ja terv.toimi, 
työvoimahallinto, koulutoimi, yritykset, elinkeinoelämä, järjestöt). 

Sotkanet (ind. 3099, 3126) 

Kela: Tilastot Työmarkkina- 

tuesta 

Tem/TE-keskus: Työnvälitys- 

tilasot 

Sosiaalisen kuntoutuksen alueellinen kehittäminen suuntana avopainottei- 
suus matalan kynnyksen periaatteella. 

Tukitoimet ja palvelut kohdennetaan niihin maakunnan osiin, joissa on eni- 
ten työttömiä ja koulutuksen ulkopuolella olevia. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aikuissosiaalityön palveluissa 

Tehostetun tuen tarjoaminen erityisen tuen tarpeessa oleville ja oleskelulu- 

van saaneille sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen tor- 
jumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Maakunta tekee tiivistä yhteistyötä. 

Sotkanet (ind. 2495, 4251) 

Väestön työkyvyn ylläpito ja kohentaminen. 

Monialaisen yhteistyön ja verkostotyön huomioiminen. Esim. nuorten työ- 
pajat, etsivä työ, ohjaamotyö (ohjaus). 

Digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen  

Verkkoneuvonta, sähköiset vertaistukiryhmät. Asiakkaan hyvinvointia tuke- 
vat oma- ja itsehoitopalvelut. 
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12 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT 
 

Päihdepalvelut perustuvat päihdehuoltolakiin, päihdehuoltoasetukseen ja sosiaalihuoltolakiin. Päihdepalvelu- 

ja voi saada avohuollon, laitoskuntoutuksen, katkaisuhoidon sekä hoitoa ja kuntoutusta tukevina palveluina 

(STM 2018). Kunta vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, ehkäisevän 

päihdetyön toimintaohjelma - THL). Ehkäisevää päihdetyötä tekevät eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja 

yhteisöt, mutta julkisen vallan vastuulla on luoda työlle riittävät rakenteet ja sovittaa toimet yhteen. 

 

Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy sekä mie- 

lenterveyspalvelut. Mielenterveystyöstä säädetään terveydenhuoltolaissa ja mielenterveyslaissa. Kunnat ja 

erikoissairaanhoito järjestävät mielenterveyspalveluja. 
 

Satakunnan tilanne 

Satakunnan päihdetyön rakenteet ovat maakunnan eri osissa erilaisia. Osa kuntia on kehittänyt avohoidon 

palveluita ja toisissa palvelut ovat laitospainotteisia. Nykyinen tilanne asettaa kuntalaiset eriarvoiseen 

asemaan. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarvetta kuvaavat THL:n indikaattorit (esim. alkoholia liikaa 

käyttävien osuus ja tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt) vaihtelevat maakunnan eri osissa ja 

kuntien välillä on eroja. Palvelujen järjestämistä tulisi tarkastella maakuntatasolla, koska palvelujärjestel- mä 

on pirstaleinen, johtuen siitä, että kunnat ovat järjestäneet palveluja enimmäkseen ostopalveluna,  vain 

suurimmat kaupungit Pori ja osin Rauma tuottavat suuren osan palveluja itse. Ehkäisevän päihdetyön 

rakenteissa on kehitettävää. Kaikissa kunnissa ei ole vastuutettu ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa tai 

toimeenpanevaa työryhmää. Myöskään ehkäisevää päihdetyötä sisältävää toimintasuunnitelmaa ei ole 

kaikissa kunnissa. Päihdehuollon kustannukset asukasta kohti olivat Satakunnassa 2014-2015 pienemmät 

kuin maassa keskimäärin ja pienentyneet. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen vaikuttavuudessa (esim. 

itsemurha- ja alkoholikuolleisuus) on maakunnan eri osien välillä eroja. 

Lähde: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 

Linjaukset: 

- Ennalta ehkäiseviä ja avopalveluja tulee edelleen kehittää ja erityisosaamista keskittää. 

- Ehkäisevä päihdetyö vaatii onnistuakseen suunnitelman, resursseja ja johtamista. Ilman selkeää joh- 

tamis- ja vastuujärjestelmää ehkäisevän päihdetyön laatu kärsii. 

- Lakisääteisen ehkäisevän päihdetyön vastuuttaminen. 

- Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli Satakun- 

nassa suhteellisesti koko maata enemmän 2010-2015. Tätä tulisi tarkastella palveluja järjestettäessä. 

- Tilastojen mukaan näyttää siltä, että päihde- ja mielenterveys ongelmat, niiden hoito ja kustannukset 

ovat jotakuinkin hallinnassa maakuntatasolla ja koko maahan verrattuna suhteellisesti pienemmät tai 

samantasoiset. Yksittäisten kuntien kohdalla kuitenkin korkeampia ja kuntien välillä on eroja. 

- Alkoholikuolleisuus oli koko maata korkeampi 2011-2014. 
- Kannabista viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuus on lisääntynyt Satakunnassa päinvas- 

toin kuin koko maassa 2014-2015. Vuonna 2015 heidän osuus 20–64 –vuotiaista oli Satakunnassa 

suurempi kuin koko maassa. 

- Mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä saavien osuus oli Satakunnassa suurempi kaikissa 

ikäryhmissä (16-64-v., 16-24-v. ja 25-64.) kuin koko maassa vuosina 2014-2015 ja pysynyt lähes ennal- 

laan. 

- Alkoholi- ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa tärkeitä ovat riittävät monialaiset palvelut 

(esim. työtoiminta, psykososiaalinen kuntoutus) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yh- 

denvertainen saatavuus. 

- Pienituloisimpien kohdalla haasteena on etenkin haja-asutusalueilla huolehtia matalan kynnyksen 

lähipalveluiden saavutettavuudesta. 
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PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUJEN SUUNNITELMA 2017+ 
Tavoitteet ja toimenpiteet 2017+ Maakunta järjestää alk. 1.1.2020 Mittari / indikaattori 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut 

Riittävät lähipalvelut 

Kansalaiset saavat yhdenvertaisesti palveluja maakunnassa. Hel- 

posti tavoitettavat, joustavat, tarpeisiin perustuvat matalan kyn- 

nyksen (avo)palvelut. Palvelutarpeen arviointi lähellä, vaikka palve- 

lu on kaukana. Avohoidon ja asiakkaan kotiin suuntautuvan kun- 

touttavan toiminnan ensisijaisuus. Pitkäaikaispotilaille tarkoitetut 
sairaalapaikat vähenevät. Valinnanvapaus. 

Sotkanet   (ind.   253,   254,   690, 714, 
2345, 2358, 2422, 3058, 3082, 3083, 

3088, 3089, 3093, 3094, 3104, 3106, 

3218, 3328, 4412, 4551) 

Asiakassuunnitelmat ja palveluohjaus. Kehitetään ohjausta ja neu- 
vontaa. 

Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen 

Syrjäytymisen ehkäisy ja yksilöllisyyden huomiointi. Arjessa tuke- 

minen. Esim. kotikatko ja ROLLE-työ (ikääntyneiden päihteiden 
käyttäjien auttaminen kotiloissa). 

AVI: Ehkäisevän päihdetyön rakenteet 

Alueellinen integraatio 

Avo- ja laitospalvelujen yhteensovittaminen 

Päihdeongelmat ja mielenterveyshäiriöt hoidetaan samanaikaises- 

ti. Päihteettömyyden ja mielenterveyden edistämistä, ehkäisevää 

päihde- ja mielenterveystyötä sekä päihdeongelmien ja mielenter- 

veyshäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta on tärkeää kehittää sosiaali- ja 

terveystoimen ja muiden yhteiskunnan sektorien (esim. koulu- toimi 

ja työvoimahallinto) kanssa yhteistyönä. Päihdetyön vastuut- 
taminen. 

Sotkanet (ind. 713, 750, 1263, 1270- 

1272, 1278, 1279, 2151, 2156, 2158, 

2163, 2165, 2170, 2172, 2177, 2482, 
2922, 2923, 2909, 2924, 2932, 2971, 

2972, 3560, 3561) 

Yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja mittarit. Saatetaan tilastot 
ajan tasalle totuudenmukaisen aineiston saamiseksi. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa 

Hyte edistämisen kehittäminen kunnan eri sektorien ja toimieli- 

mien, maakunnan ja kunnan sekä 3. sektorin (järjestöt) välisenä 
yhteistyönä. 

AVI: Ehkäisevän päihdetyön rakenteet 

Sotkanet (ind. 714, 3104, 4551, 7712) 

Terveytemme.fi Rahapelaaminen 

Päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävät toimet sekä ongelma- 

käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakyvyn ja turvallisuuden 
edistäminen. 

Digitaalisten palvelujen (ja sähköisen asioinnin) lisääminen 

Digitaalisten (ennaltaehkäisevien) palveluiden ja omahoito- 

ohjeiden hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen asiakkaille. 

www.omahoitopolut.fi (THL), www.mielenterveystalo.fi, nettitera- 

piat (tarvitaan lääkärin lähete, maksullisia), www.oivamieli.fi, 

www.tukinet.fi - kriisikeskus netissä, www.solmussa.fi – chat aikui- 
sille, www.puheet.net – auttavat puhelut 

 



35 
 

 
 

Satakunnassa päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden 

osuudet olivat suuremmat kuin koko maassa. 
 

Kuva 25. Päihdehuollon avopalveluiden, laitoshoidon, sairaaloiden ja tk-vuodeosastohoidon sekä asumispal- 

veluiden asiakkaat / 1000 asukasta 2016. Lähde: THL/ak 
 

 

Kuva 26. Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjen 18 v. täyttäneiden henkilöiden lukumäärä / 1000 

vastaavanikäistä 2012–2016. Lähde: THL/ak 
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13 SAIRAANHOIDOLLISET TUKIPALVELUT 
 

SataDiag liiketoiminta 
 

Sairaanhoidon diagnostiset sekä lääke- ja välinehuollon palvelut Satakunnassa tuottaa Satakunnan sairaan- 

hoitopiirin SataDiag liikelaitos. Sairaanhoidolliset tukipalvelut ovat osittain kiinteä osa kliinistä toimintaa. Osana 

maakunta- ja sote-uudistusta selvitetään SataDiag liikelaitoksen markkina-asemaa ja palveluvalikoimaa 

tulevassa uudistuksessa. Osa palveluista tulisi valmisteilla olevan lainsäädännön mukaan mahdollisesti yhti- 

öittää. Laboratorioyritykset Fimlab Laboratoriot Oy ja SataDiag suunnittelevat yhteistyön syventämistä 

(https://www.satasote.fi/?p=2435). 
 

SataDiag liikelaitos tuottaa alueellisina palveluina mm. kuvantamispalvelut, lääkehuoltopalvelut, laborato- 

riopalvelut ja sairaalahygienia palvelut. Kts. kartta palvelujen toimipisteistä Satakunnassa. SataDiag- lääke- 

huoltoon kuuluvat sairaala-apteekki keskussairaalassa sekä neljä alueellista lääkekeskusta, jotka sijaitsevat 

Kankaanpäässä, Harjavallassa, Raumalla ja Porissa. Lääkehuollon nykyinen viiden toimipaikan toiminta sijoi- 

tetaan yhteen sairaala-apteekkiin, joka rakennetaan Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. Lääkevalmistuk- 

sen ja varastoinnin uudet toimitilat otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. 

 

SataDiag tuottaa myös kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen neurofysiologian, patologian ja 

välinehuollon palveluja. SATSHP:n infektioyksikkö tuottaa sairaalahygieniapalveluita sekä tartuntatautien 

torjuntaa ja ennaltaehkäisyä maakunnan kunnille. 

 

Apuvälinepalvelut 
 

Alueellisen apuvälinekeskuksen selvitystyö maakunnallisena toimijana on valmistunut 31.8.2017. Selvitystyön 

jatkona on perustettu kolme projektia (uuden apuvälinekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen, tietojärjes- 

telmän laajennus sekä toiminnan integrointi), jotka varmistavat maakunnallisen toimintatavan käyttöönoton. 

 

SATSHP:n apuvälinepalvelut järjestää Satakunnassa alueellinen apuvälinekeskus. Se tuottaa sellaiset liikkumi- 

sen ja kommunikoinnin apuvälinepalvelut, jotka vaativat erityisosaamista. Nykyiset terveyskeskukset vastaa- 

vat ensisijaisesti perusapuvälineistä. SATSHP:n alueellinen apuvälinekeskus tarjoaa perusapuvälineisiin liitty- 

viä palveluja, jos siitä on sovittu kunnan kanssa. Alueellisessa toiminnassa ovat mukana kaikki sairaanhoitopii- 

rin jäsenkunnat Raumaa lukuun ottamatta. Seuraavasta linkistä näkee kuntien palvelupisteet. 

http://www.satshp.fi/sairaanhoito/apuvalinepalvelut/Sivut/kuntien-apuvalineyksikot.aspx 
 

Potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiestoiminta 
 

Linjaukset: 

Kansalaisille on turvattava mahdollisuus saada potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen tuottamia lähipalve- 

luja. Myös yksityissektorin potilasasiamiespalvelun yhteystiedot pitää olla kansalaisten helposti saatavissa. 
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14 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (TKI-toiminta) 
 

 
15 MUUT YHTEISET TUKIPALVELUT 

 
Valtakunnalliset linjaukset 

 

Lakiehdotuksen mukaan maakunnille perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan 

maakuntien tarvitsemia tukipalveluita. Palvelukeskukset ovat maakuntien yhteisesti omistamia osakeyhtiöitä, 

joissa valtiolla voi olla osakkuutta. Palvelukeskukset tuottavat tukipalveluita kaikille maakunnille. Maakuntien 

palvelukeskukset ovat: toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus (Maakuntien tilakeskus Oy) ja tieto- ja 

viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (Vimana Oy). Lisäksi palvelukeskukset voivat perustaa toimialoil- 

laan yhteisiä asiantuntija- ja tukipalveluja tuottavia yksikköjä kuntien ja valtion vastaavien asiantuntija- ja 

tukipalveluja tuottavien yksiköiden kanssa. (http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talous-ja- 

henkilostohallinnon-palvelukeskus-hetli-oy-ta-koskeva-saantely-poistetaan-hallituksen-esityksista.) 
 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus (Maakuntien Tilakeskus Oy) 

Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 

2020. Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palve- 

lukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaan- 

hoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin. 

(http://www.maakuntientilakeskus.fi/). 

 

Kuljetus- ja varastointipalvelut 

Satakunnan sairaanhoitopiirin Logistiikkakeskuksen tehtävänä on huolehtia sairaanhoitopiirin omien yksiköi- 

den materiaalitoimitusten lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon yksiköiden materiaalitoi- 

mituksista ja kuljetuksista. Logistiikkakeskus toimii Porissa Honkaluodossa sijaitsevissa, vuonna 2010 valmis- 

tuneissa tiloissa, joista on hyvät liikenneyhteydet ympäri Satakuntaa. Lattianeliöitä logistiikkakeskuksessa on 

2700 m2 ja tuotevalikoima käsittää lähes 10.000 tuoteartikkelia. Varastopaikkoja logistiikkakeskuksessa on n. 

3500 kpl ja viikoittain ympäri Satakuntaa kuljetettavan tavaran volyymi on n. 400 kuutiota. Logistiikkakeskuk- 

sella on toimipisteet lisäksi Satakunnan keskussairaalalla ja Porin kaupunginsairaalalla, joista käsin hoidetaan 

em. sairaaloiden sisälogistiikkaa. Logistiikkakeskuksen asiakkaina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, 

Rauma, Posa, Eura ja Säkylä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Huittinen eivät ole ko. 

keskuksen asiakkaita. Tärkeimpänä kehittämiskohteena ovat sairaalan sekä laitosten sisällä tarjottavat lisäar- 

vopalvelut (terminaalipalvelut, sisäinen kuljettaminen, hyllytys- ja tilauspalvelut). Kuljetustoiminta tulisi yh- 

distää logistiikkakeskuksen ja tulevan uuden apuvälinekeskuksen osalta. Tuotevalikoiman lisäys tulisi käsittä- 

mään myös muita kuin sairaalatarvikkeita. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tehtävät: 

Kehittämisen koordinaatio ja hallinta 

- TKI-tiedon hallinta 

- Tutkimusyhteistyö 

 

Eri toimijoiden ja sektorien välinen yhteistyö 

- Yhteistoiminta-alueasiat 

- Kehittämisen yhteistyömallit, verkostovaikutukset ja ekosysteemit 

- Oman toiminnan ja ulkoisen kehittämisen integrointi 

Lähde: http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/kehittaminen/tki-toiminta 
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Hankintapalvelut 

Satakunnan sairaanhoitopiirin hankintapalvelut avustavat SATSHP:n muita yksiköitä kilpailuttamisessa, se tilaa 

suoratoimituksiin perustuvat tuotteet sekä huolehtii monistuspalveluista. Yksikön toiminta on laajentu- nut 

kumppanuussopimusten myötä myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Hankintapalvelujen rooli tulevai- 

suudessa tulee olla palvelujen tarjonta koko Satasote alueelle yhteistyössä peruskuntien hankintatoimien 

kanssa. Pitkän aikavälin tavoite on yhdistää hankintatoimet yhdeksi maakunnalliseksi yksiköksi. 

 
 

16 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTUS JA SEURANTA 
 

Kuntien on terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon järjestämissuunnitel- 

massa sovittava suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja 

arviointitapa. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava 4terveydenhuoltolain 3 §:ssä tarkoitetussa 

erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sopimuksen laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä 

toteutumisen seuranta- ja arviointitapa. (Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmas- 

ta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta, 1 §.) 


