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INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 11.3.2020 SATASAIRAALAN 

TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 
 

Aika 11.3.2020 klo 13.00–15.30 

 

Paikka Satakunnan keskussairaalan auditorio, N2 

 

Osallistujat Liitteenä 

 

Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa osoitteessa:  

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/kumppanuus/neuvottelut-2020  

 

 

1. Tilaisuuden avaus 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo avasi kokouksen. Tapio esitteli päivän 

agendan ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

 

2. Tuottavuusohjelma  

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto 

 

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Tiitinen kysyi, mitä pitää tehdä, että pääs-

tään siihen tavoitteeseen, että hoitokäyntejä/ osastohoitojaksoja vähennetään konsult-

tiyrityksen ( esityksen mukaan (22/28 %)? 

 

Jotta potilas tästä huolimatta saa tarvitsemansa hoidon, tulisi lisätä peruspalveluita em. 

tarvittavien hoitojen osalta. Erikoissairaanhoito tukee peruspalveluita tässä. 

 

Hankevalmistelu sote-uudistuksessa menee hankevalmistelun kautta. Tarvittaisiinko sai-

raanhoitopiirivetoista tarkastelua? Entä kiinteistöjen käyttöaste? 

 

On otettu esim. leikkaussalien käyttöasteen osalta. Tarvitaanko väestön vähentyessä leik-

kauksia enemmän tai saman verran? Sairaanhoitopiirin tuottavuuden kehitystä tulee jat-

kaa.  

 

 

3. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous vv 2019–2020 

 

Talousjohtaja Tero Mäkiranta 

 

Tiitinen kysyi, ovatko investoinnit omaa hankintamenoa eli nettoinvestointeja? Onko 

brutto sama kuin netto? Toimintakertomukseen voisi ottaa tästä maininnan. Tero totesi, 

että investoinnit esitetään aina bruttoinvestointeina. Investoinnit rahoitetaan poistoilla, 

joiden yli menevä osa lainanotolla ja kassavaroista.  

 

Pomarkun kunnanjohtaja Eero Matsson: Talousarvio on rapautunut. Jatkuvat lisämäärä-

rahat kertovan alibudjetoinnista ja siitä, että ohjausvaikutus ei ole sellainen, kuin tulisi olla. 

Kunnissa ei ole käsitystä, missä mennään. Vasta tilinpäätöksestä nähdään, miten meni. 

Alibudjetointia tulee välttää. Mihin kunnilla on varaa ja mihin raami asettuu. 

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/kumppanuus/neuvottelut-2020
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Juhani Tiitinen kannusti kuntakierroksella käymään läpi palveluketjuja ylhäältä alas ja al-

haalta ylös - jospa nyt saataisiin palveluketjuihin parannusta. Investointisuunnitelman tar-

kistaminen tulee käydä läpi kuntien kanssa. Tietoliikenneinfra tulee laittaa kuntoon, se ei 

kestä sellaisia katkoksia, joita joulukuussa ja tammikuussa tuli.  

 

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela: Sen kunnan kustannukseksi tulee laittaa 

palvelut, joka kulut aiheuttaa. Tämä tulee huomioida erityisesti tuottamisvastuun siirtämi-

sen osalta eli esim. suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisvastuun siirtämisen koh-

dalla. 

 

Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival kysyi lääkekulujen kasvuun liittyen, pysty-

täänkö vaikuttamaan lääkekulujen kasvuun vai tuleeko kasvu ulkoa? 

 

Ermo Haavisto vastasi, että lääkekulujen kasvuun pyritään vaikuttamaan. Lääkevali-

koima kilpailutetaan erva-alueella kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koko ajan tulee uusia 

tehokkaampia lääkkeitä, joita otetaan käyttöön. Näitä ei voida olla ottamatta käyttöön. 

Kilpailutuksen toinen vuosi on aina ensimmäistä vuotta kalliimpi vuosi. Satasairaalassa 

noudatetaan käypä hoito -suosituksia ja hyväksyttyjä hoitomenetelmiä. Lääkkeiden vali-

koiminen on tietoista. 

 

 

 

4. Koronavirus COVID-19 tilanne 

 

Infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä 

 

Tilanne on tällä hetkellä Suomessa se, että jarrutetaan epidemian syntyä. Näyttää siltä, 

että epidemia tulee. Kapasiteetti testeihin on tällä hetkellä rajallinen. Näytteitä voidaan 

tutkia vain erikoislaboratorioissa. Satakunnassa ollaan etunenässä siinä, että tuleva kau-

pallinen testi voidaan ottaa käyttöön.  

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä testataan epäilyjä joka päivä. Tartuttavauudesta ei tie-

detä täysin varmasti, tauti tarttuu ainakin pisara ja kosketustartunnan välityksellä. Henkilö-

kuntaa tulee suojella kaikin keinoin, koska henkilökunnasta voi tulla pula. On varustau-

duttu siihen, että 35 % sairastuvuus voi tulla. Lievin oirein sairastavien tulee sairastaa ko-

tona. Ehkä noin 10-15 % sairastuneista voi tarvita sairaalahoitoa ja näistä noin 5 % teho-

hoitoa. Kuolleisuusluvut vaihtelevat kansainvälisesti. Italiassa ollaan pulassa sairaansijojen 

ja tehohoitopaikkojen riittävyyden osalta. Toimintasuunnitelmia laaditaan koko ajan, 

esim. alasajettavien toimintojen osalta. Kunnat tekevät omaa työtään ja sitä koordinoi-

daan.  

 

Voi olla vaikutuksia hoitoihin ja talouteen. Hoitotarvikkeiden osalta Satakunnassa on hy-

vät valmiusvarastot. Pulaa voi tulla henkilöstöstä ja mahdollisesti ventilaattoreista.  

 

 

5. Asiakaspalvelun kehittäminen 

 

Hallintoylihoitaja Paula Asikainen 
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6. Tuloksia asiakaspalvelun ja työvireen mittauksista 

 

Hallintoylihoitaja Paula Asikainen 

 

 

7. Satakunnan keskussairaalan investointisuunnitelmasta 

 

Huollon johtaja Tapio Kallio 

 

Hankejohtaja Anssi Luoma 

 

 

 

8. Keskustelu ja jäsenkuntien kannanotot 

 

Juhani Tiitinen kommentoi, että hän ei ole investointisuunnitelmia vastaan, vaan että 

suunnitelmat tulisi keskustella etukäteen kuntien kanssa. Ei j tule antaa pelkästään jälkikä-

teen infoa.  

 

Tiitinen jatkoi, ettei ole selvillä, mitä kaikkia tiloja uuteen rakennukseen tulee. On toimittu 

lainvastaisesti jo 5 vuotta, miksi lainvastaisia asioita ei hoideta ensin kuntoon. Sama kos-

kee vuosikorjauksia, ict infra on huonossa tilassa, se tulisi priorisoida kärkeen. Perusteluna 

on esitetty vertailua muiden piirien rakennushankkeisiin. Kun e ole enää aikeita siirtää ti-

loja maakuntien tilakeskukseen, niin voidaan harita asioita uudelleen.  

 

Anssi Luoma kommentoi, että psykiatria on jäänyt muiden lääketieteen alojen jalkoihin 

joka puolella. Kaikkea ei voida rakentaa kerralla. Suunnitelmia tehdään juuri siitä syystä, 

että tehtäisiin tarkoituksenmukaisia asioita ja tiloja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Ermo Haavisto lisäsi, että psykiatrian toimitilojen uudistaminen oli alun perin hankesuunni-

telmien häntäpäässä. Sen jälkeen järjestystä muutettiin lainsäädännön ja tilojen heikon 

kunnon takia.  

 

Tapio Kallio kertoi, että suunnitteluun käytetään useita vuosia. Rakennusprojekti kestää 

vähintään 5 vuotta siitä, kun ensimmäiset päätökset hankkeen käynnistämisestä teh-

dään. Kun sairaalan ovet avataan, uusi rakennus on jo käytännössä joiltakin osin vanhen-

tunut, koska toiminta terveydenhuollossa kehittyy niin kovaa vauhtia. Emme rakenna 

koska muut rakentavat, vaan koska meidän täytyy rakentaa. Satapsykiatrian osalta tie-

detään tarkkaan mitä toimintoja sinne tulee, mutta Satasomatiikan osalta selvitystyö kes-

tää ainakin 2021 loppuun. 

 

Ermo lisäsi, että investointeja käydään parhaillaan käynnissä olevissa kuntaneuvotteluissa 

läpi. Suunnittelua tehdään koko ajan ja ennakoidaan, mitä on tulevaisuuden toiminta, 

mitä tiloja tarvitaan ja minkä verran. Suunnittelussa huomioidaan alueen väestökehitys 

ym. asioita. Tavoite on, että kun suunnitelmat lyödään lukkoon, rakennetaan sellaista ti-

laa, joka on tulevaisuudessa kestävää toiminnan muuttuessa. 

 

Rainer Lehti Raumalta kommentoi, että investoinneissa ei kuitenkaan tule tähdätä siihen, 

että toimintaa keskitetään sairaalaan pois peruspalveluista.  

 

Kuusela Harjavallasta totesi, että peruspalveluja tulee kehittää. Tähän ei kuitenkaan jää 

euroja kunnissa, jos rahat menevät erikoissairaanhoitoon. Omistajaohjauksen näkökul-

masta täytyy kehittää välineitä, miten omistajaohjausta toteutetaan. Kunnilla ei yksinker-

taisesti ole varaa investointeihin.  
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Ermo vastasi, että potilaat tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluja – olennaista on, to-

teutetaanko hoitoa täällä vai jossain muualla Suomessa. Suunnitelmissa huomioidaan 

esim. digitalisaation tuomat mahdollisuudet toimintojen kehittämiseen. Yhtymävaltuusto 

on oikea paikka omistajaohjaukselle. Sairaanhoitopiiri toteuttaa yhtymävaltuuston teke-

miä päätöksiä. 

 

Esitettiin kommentti, että Investointilistauksella tulisi olla yhtymäkohtia tuottavuusohjel-

maan. Miksi investointeja ei tarkastella tuottavuusnäkökulmasta? 

 

Tapio Kallio vastasi, että sairaansijat putoavat uusien rakennushankkeiden myötä, mikä 

vastaa nimenomaan tuottavuusohjelmassa esiin nostettuihin asioihin.  

 

Kimmo Puolitaival: on selvää, että perusterveyhdenhuollon rinnalle tarvitaan erikoissai-

raanhoitoa. Maksajan ja sairaanhoitopiirin välillä on jännite. Kuntien tahtotila ei näy riittä-

vän hyvin yhtymävaltuustossa. Voitaisiinko istua alas ja käydä läpi tavoitteet ja mahdolli-

suudet, jotta muodostuisi realistinen kuva tilanteesta? Omistajaohjaus ei nyt toteudu.  

 

Ermo vastasi, että sairaanhoitopiirissä tunnistetaan kuntien taloustilanne ja esim. tuotta-

vuusohjelmalla pyritään vastaamaan siihen. Kuntaneuvotteluissa käsitellään näitä asi-

oita. Emme pysty yksin rakentamaan tuottavuutta. Isot asiat edellyttävät yhteistyötä, jota 

voidaan kehittää sekä piriin, että kuntien perusterveydenhuollon tuottavuutta paranta-

malla.  

 

Anssi kommentoi, että pitää ratkaista se, että pyritään vastaamaan kansalaisten kysyn-

tään. Onko todellinen tarve sama, kuin kysyntä? Voiko terveydenhuolto ratkaista kaikki 

ihmisten tarpeet? Ettei tehtäisi sellaisia toimia terveydenhuollossa, joilla ei ole vaikutta-

vuutta. Ratkaisuja pyritään kehittämään koko ajan. 

 

Paula Asikainen kommentoi, että Satasairaalan suunnittelun ohjausryhmässä on kuntien 

edustus. Kokoonpanoa voisi lisätä perusterveydenhuollon edustajilla. Ratkaisut tulee löy-

tää yhdessä. Tähän tarvitaan perusterveydenhuollon näkemystä. Voisi olla foorumi, jossa 

voitaisiin käydä läpi asioita ja käydä keskustelua. Ei ole olemassa valmiita ratkaisuja. 

 

Helvi Valli nosti esiin sen, että veroprosentit nousevat. 10 vuoden päästä suuret ikäluokat 

ovat siinä iässä, että tarvitsevat palveluja. 

 

Tiitinen kommentoi, että on myönteistä, että sairaanhoitopiirissä on ymmärretty kuntajoh-

tajien hätä. Tulisi keskittyä palveluketjujen kuntoon laittamiseen. Kehittäminen ei maksa 

samalla tavalla, kuin rakentaminen. Mukaan kehittämiseen tulisi ottaa kolmas sektori ja 

yksityinen puoli. Keskustellaan yhdessä, mitä tämä maakunta tarvitsee tulevaisuudessa. 

Vetovoima alueella on valitettavan heikkoa.  

 

Tapio Uusitalo kommentoi, että erikoissairaanhoitoa ei voi syyllistää siitä, jos perusturvan 

prosessit eivät toimi.  

 

Ermo totesi, että keskusteluja käydään tällä viikolla kuntakierroksella tuottavuudesta ja 

toiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä. Laatu tuo tuottavuutta. Se otetaan huomi-

oon, mitä kuntaneuvotteluissa kuullaan siihen liittyen, mistä kunnissa toivotaan, että läh-

detään liikkeelle.  

 

Tiitinen totesi lopuksi, että kuntayhtymän strategia tulisi kirkastaa.  
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9. Tilaisuuden päättäminen 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo kiitti osallistujia kannanotoista ja päätti ti-

laisuuden.  

 

 

_____ 

 

 

Muistion kirjoitti 

 

 

Anna Alarautalahti-Heurlin 

hallintojohtaja 

 

 

 

Liite: osallistujalista 

 

 esitykset löytyvät osoitteesta:  

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/kumppanuus/neuvottelut-2020  

 

 

Jakelu:  sairaanhoitopiirin internet-sivusto 

  

- Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat: puheenjohtajat, kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat 

ja sosiaalijohtajat 

- Satakuntaliitto: puheenjohtajat ja maakuntajohtaja 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella toimivat terveyskeskuskuntayhtymät: 

sote-muutosjohtaja, kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri ja talousjohtaja 

- Pohjois-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PoSa): toimitusjohta-

ja ja johtava lääkäri sekä talousjohtaja 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri: johtoryhmän jäsenet ja hanketoiminnan päällikkö sekä 

koordinoivat pääluottamusmiehet 

- yhtymähallituksen jäsenet 

- Satadiag liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 

- rakennustoimikunnan jäsenet 

- tarkastuslautakunnan jäsenet 

- Media -jakelu 

 

Tiedoksi yhtymähallitus 27.4.2020 

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/kumppanuus/neuvottelut-2020
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