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KUNNALLISJOHTAJIEN KOKOUS 
 

Aika:  keskiviikko 2.9.2020 klo 10.00–11.48  

 

Paikka:  Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori 

  Etäyhteys, skype 

 

Osallistujat:  liite 

 

  Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa osoitteessa: 

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

 

 

ASIALISTA 

 

1. Avaus- ja järjestäytyminen 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo avasi kokouksen. 

 

Uusitalo esitteli päivän asialistan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Sovittiin, 

että etäyhteydellä olevat laittavat puheenvuoropyynnöt mielellään viestin-

kenttään. 

 

Tapio kertoi puheenvuorossaan koronaviruksen sekä kuntatalouden tiuk-

kuuden vaikutuksista sairaanhoitopiirin talouteen, sillä kiireetöntä toimintaa 

vähennettiin koronan ensimmäisen aallon aikana ja myös potilaat itse ovat 

peloissaan peruuttaneet jo sovittuja aikoja. Kesän aikana toimintaa on jäl-

leen lisätty. 

 

Meillä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tulokertymä on huhtikuussa vähenty-

nyt 4,5 Me. 10 %:n korotus hintoihin kesäkuun alusta oli 1/3 kompensaatio 

huhtikuussa todettuun tarpeeseen.   

 

Lopuksi yhtymähallituksen puheenjohtaja totesi, että tämän epidemian vai-

kutukset voivat olla vakavampia kuin itse virus. 

 

 

 

2. Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2021– 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma ja v. 2021 talousar-

vio 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

 

Haaviston esitys käsitteli alkuun Covid-19 tilannetta. 

 

Ermon esityksessä käytiin läpi myös toiminnan lukuja. Maalis–toukokuussa tuli 

lähetteisiin merkittävä lasku, eli potilaat eivät hakeutuneet hoitoon. Myös 

päivystyskäyntien määrässä huomaa koronan vaikutukset, ihmiset eivät ha-

keutuneet päivystykseen yhtä matalalla kynnyksellä. 

 

Kysymyksenä päivystyskäynneistä tuli, että onko luvuissa mukana ko-

ronapäivystys ja vastauksena: Kyllä on. 

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/kumppanuus/neuvottelut-2020
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Koronakustannukset Satasairaalassa yhteensä n. 5,6 Me. Valtiolta on luvat-

tua avustuksia, mutta summista ei ole vielä tietoa. Tälle vuodelle Satakun-

nan sairaanhoitopiiri ei voi tehdä alijäämää. 

 

Ermon esitys löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilla. 

 

 

********** 

 

 

Talousjohtaja Tero Mäkiranta esittäytyi ja toivotti osaltaan paikallaolijat ja 

Skypen välityksellä osallistuvat tervetulleiksi.  

 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on maanantaina 31.8.2020 hyväksynyt 

asiakasmaksujen korotukset ja talousarvioluonnoksen vuodelle 2021. Talous-

arvio on lähetetty kunnille eilen (1.9.2020) lausunnolle, jotka pyydetään 

22.9.2020 mennessä. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön kirjeitse tullut suositus suojavarusteiden hankin-

taan loppuvuodelle on n. 8,5 Me:n luokkaa. Tällä hetkellä on jo varauduttu 

koronaan hyvin ja olemme joutuneet vuokraamaan ulkopuolista varastoti-

laa puimuritehtaalta nykyistenkin suojaustarvikkeiden hankintaa säilyttä-

mistä varten. Sairaanhoitopiirissä suhtaudutaan kriittisesti STM:n suositukseen 

suojatarvikkeiden varautumisen suhteen. 

 

Tarkasteltiin tiivistelmää talousarviosta vuodelle 2021. Esitys on nähtävillä sai-

raanhoitopiirin internetsivulla alussa mainitussa osoitteessa. 

 

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitti kysymyksen: Kuinka pal-

jon Harjavallan sairaalassa on työntekijöitä? 

Ulla Saxen vastasi, että Harjavallassa on psykiatrian työntekijöitä n. 350.  

 

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela esitti kommentin: Sairaanhoi-

topiirin mahdollinen alijäämä edellyttää sairaanhoitopiirin omia säästötoi-

menpiteitä. Esitys kuulostaa taas siltä, että kunnille suunnitellaan lisälaskuja. 

Kuntien talous ei tätä kestä! 

 

Tero kävi esityksessään läpi alijäämien kattamissuunnitelmaa. Yksi osa suun-

nitelmaa oli ja on, että asiakasmaksutuotot korotettiin maksimiin, jonka 

kaikki muut kunnat ovat jo tehneet. Asiakasmaksulain muutos vähentää 

asiakasmaksutuottaja vuonna 2021; mm. alle 18 vuotiaiden avohoidon 

maksut poistuvat. 

 

Alijäämän kattamisvelvollisuus tulee kuntalaista. Tällä hetkellä sairaanhoito-

piirin taseessa on kumulatiivista alijäämää 3,7 miljoonaa euroa, jonka katta-

minen jakautuu kolmelle vuodelle. 

 

Vuonna 2021 alijäämäntavoitetta tehdään ensisijaisesti kulusäästöillä ja 

muita kun kuntatuottoja kasvattamalla, mm. asiakasmaksut ns. maksimitak-

soihin, K- ja O-leikkaussalien yhdistäminen, osastonsihteerityövoiman keskit-

täminen yhteen yksikköön, keuhko-osaston toiminnan ja tilojen uudelleen-

järjestelyt, Liikelaitos SataDiagin palveluverkon arviointi ja erillisen tuotta-

vuusohjelman laadinta.  
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Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen esitti kannanottonaan: Yh-

dyn myös Hannu Kuuselan nostoon kustannuksien kattamisesta. En näe au-

tomaattista maksusitoumusta kaupungeille, kustannusten kasvuun liittyen. 

Mikäli kustannukset nousevat, tulee ensisijaisesti aloittaa sopeuttamistoi-

menpiteet omassa organisaatiossa ja vasta sen jälkeen voidaan keskustella 

kustannusten maksamisesta kunnilta. Kuntien talous ei ole tällä hetkellä sillä 

kantimilla, että sinne kustannuksia voidaan osittaa maksettavaksi. 

 

Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival: Ensi vuoden TA:ssa henkilöku-

lujen kasvu on 10 Me, kuinka paljon siitä on esimerkiksi Rauman liikkeen-

luovutus? 

Tero kertoi, että lopulliseen TA:n tulee taulukko, josta näkyy henkilöstön ko-

konaismäärän muutos henkilötyövuosina.  

 

Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti: Säästötavoitteita on ladattu paljon 

sisälle talousarvioon. Käyttömenoja lisätään silti 3%:a, vaikka on paljon tehty 

jo säästötoimia. Ilman säästötoimia nousu olisi siis jopa 4,5 %. 

 

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitti kysymyksen: Huomio-

tamme on kiinnittänyt, että Satadiag on nostanut jo kaksi kertaa hintojaan 

tänä vuonna samaan aikaan kun jäsenkunnat etsivät säästöjä kaikin kei-

noin ja valtiolta on odotettavissa kompensaatiota sairaanhoitopiireille.  

Mitkä Satadiagin kustannussäästöt, kun se kerran nostaa hintojaan? 

 

SataDiagin liikelaitoksen johtaja Harri Hagman vastasi, että varsinaisia kus-

tannussäästöjä SataDiag ei tälle vuodelle ole tekemässä. Tämän vuoden 

aikana jatkuvasti kasvaneista Covid-19 –näytteiden analysointimääristä ai-

heutuvia lisäkustannuksia pyritään kattamaan hinnankorotuksin. Tällä het-

kellä 1-7 kk tulos SataDiagin osalta on -1,2 Me. Ilman hinnankorotuksia vuosi 

tulisi viimeisimmänkin arvion mukaan jäämään alijäämäiseksi. Tänä vuonna 

liikelaitos ei voi tehdä alijäämää. Kesäkuussa voimaan tulleen hinnankoro-

tuksen peruste johtui siitä, että potilaat joille on määrätty diagnostisia tutki-

muksia tai hoitoja, ovat koronapelossaan peruuttaneet aikojaan. Nämä 

peruutukset ovat näkyneet etenkin laboratorio-, kuvantamis- ja sairaalafy-

siologian tutkimusmäärissä ja vaikuttaneet siten tulojen merkittävään vähe-

nemiseen. Jälkimmäinen korotus syyskuun alusta lähtien liittyi ainoastaan 

Covid-19 -analysointikapasiteetin kasvattamiseen. Valtiovallan linjauksen 

mukaan testauskapasiteettia tulee Suomessa kasvattaa siten, että vuoro-

kaudessa pystytään ottamaan ja analysoimaan 20.000 testiä. Väestömää-

rään suhteutettuna tämä tarkoittaisi Satakunnassa 800 testiä/vrk eli 24.000 

testiä kuukaudessa. Tällaista kapasiteettia ei SataDiagilla tällä hetkellä ole. 

Kapasiteettia on jo kasvatettu ja pelkästään viimeisen kahden viikon ai-

kana tehty siihen yli 400.000 euron panostuksia. Tällä hetkellä on meneillään 

antigeenitestauksen hankinta, jotta SataDiag pystyy toimimaan ministeriön 

vahvan kannustuksen mukaisesti. Nämä investoinnit sekä palvelu- ja materi-

aalihankinnat pitää siirtää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluhintoi-

hin. Tähän saakka SataDiagin Covid-19-analysointi on maksanut 65 euroa 

ja nyt 1.9. alkaen hinta on 75 euroa. Vastaava hinta muilla julkisilla on 106 

eurosta 400 euroon/näyte; esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 

106 €, Fimlab Oy:llä ja Keski-Suomessa 130 € ja Itä-Savossa Sosterilla 400 €. 

SataDiag liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on edelleen saavuttaa 

sille asetettu nollatulos-tavoite. Jos tuottoa tulee enemmän, palauttaa Sa-

taDiag ylijäämän jäsenkunnille. 
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Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti: Miten Satasoten valmistelu on huomi-

oitu ja miten ennakoidaan, että varat ja velat siirtyvät uudelle maakunnalle 

sellaisenaan? 

Tero kertoi, että lakiluonnosten mukaan sairaanhoitopiirien omaisuus, varat 

ja velat siirtyvät kokonaisuudessaan maakunnalle.  

Juha jatkoi, että on syytä miettiä omistettavan omaisuuden määrää ennen 

varsinaista liitosta/yhdistymistä. 

 

 

 

3. Satapsykiatrian uudisrakennus ja investointisuunnitelma vv. 2021–2026 

 

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö esitteli itsensä ja kertoi Tapio Kallion jää-

neen ansaitulle eläkkeelle 1.9.2020 alkaen. 

 

Jari esitteli investoinnit. Masterplan ei varsinaisesti ole investointi, mutta ker-

too tavoitteista.  

 

Satapsykiatrialle varattu vuodelle 2021 21 Me, josta toteutuu n. 15Me ensi 

vuonna, sillä varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa. 

 

Jari Syystön esitys on nähtävissä sairaanhoitopiirin internetsivustolla. 

 

Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival: Aiemmin on kiinnitetty huomi-

oita investointien talousvaikutuksiin. Mitkä ovat todelliset perustelut inves-

tointeihin? Saadaanko investoinneista säästöjä? 

 

Tero vastasi, että poistot kasvavat, kun rakennetaan. Tällä hetkellä lisäys on 

n. 3 Me vuodessa.  

Hankejohtaja Anssi Luoma jatkoi, että Satapsykiatrian osalta investointi oli 

pakko tehdä. Nykyiset tilat ovat yli 100 vuotta vanhat ja eivät sovellu nykyi-

seen nykyaikaiseen psykiatriseen toimintaan kovin hyvin. Lisäksi päivystys-

asetus vaatii, että psykiatrian päivystys on somaattisen päivystyksen välittö-

mässä läheisyydessä, joka ei Harjavallan toimipisteen osalta nyt toteudu. 

 

Säästötavoite on 7 %:ia. Satasomatiikan osalta tehdään nyt toiminnallista 

tarvesuunnittelua, jossa tarkastellaan, että onko Satasomatiikan rakentami-

sessa saatavissa säästöjä. 

 

Anssi kertoi, että hän puhuu Tulevaisuuden sairaala –seminaarissa, että 

”Onko sairaalarakentamisessa järkeä?”. Edelleenkin Suomessa sairaala-

verkko on Anssin mielestä liian tiheä, mutta Satakunta on väestöltään suu-

rimpien keskussairaaloiden joukossa ja ainakin seuraavat 30-40 vuotta inf-

raan panostaminen on perusteltua. 

 

Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival: Kunnissa kuluja tulee seurata 

ja vähentää.  

 

Hankejohtaja Anssi Luoma: Meillä on Satasairaala uudistuu -hankkeessa 7 

%:n tuottavuustavoite, ja jatkossa pitää pystyä tekemään se läpinäkyväm-

mäksi ja siihen tulee erityisesti panostaa. 

 

Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti: Jälkilaskennassa ei ole koskaan näy-

tetty säästökuluja. Pääpaino uudistuksissa on perusterveydenhuollossa ja 

samaan aikaan erikoissairaanhoidossa investoidaan. 
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Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitti kannanottonaan, että 

meidän etumme on, että meillä tulevaisuudessakin on kattava erikoissai-

raanhoito omassa maakunnassa eikä väki valu muualle hoitoon. Toimiva ja 

ajanmukainen tilainfra tukee tätä - kaikki, mitä nyt tehdään, palvelee tule-

vaa sotea. Psykiatria olisi pitänyt integroida somatiikkaan jo vuosia sitten. 

Lisäksi tilatehokkuus ja henkilöstötuottavuus on optimoitava. Kun tilat tule-

vaisuudessa ovat soten tiloja, voidaan niitä käyttää sekä erikois- että perus-

tasolla eli mitä muuntautumiskykyisempiä, sitä parempi. 

 

Ermo kertoi lopuksi, että tulee pohtia mitä tulee keskittää ja miten. Me 

emme rakenna sellaista, mitä emme näkisi järkevänä rakentaa erva-alu-

eelle. 

 

Sairaaloita tullaan aina tarvitsemaan, erikoissairaanhoidon organisaatiota 

ei välttämättä, mutta erikoissairaanhoidon osaajia tullaan tarvitsemaan. 

Koko ajan pohditaan mitä kannattaa tehdä, mitä ei. Tehdään toiminnan 

edellyttämiä tiloja, mm. koko huomioiden. Investointien osalta on osa 

pakko tehdä, esim. Satapsykiatria. Myös Antinkartanon osalta on tehtävä 

tilojen suhteen päätöksiä. Kaikkein vaativin hoito kannattaa keskittää sa-

malle kampukselle ja näin saavutetaan synergiaetua. Tavoitteemme on 

selkeästi se, että juuri se mikä kannattaa tehdä – tehdään. 

 

Anssi kertoi, että kaikki uudet tilat tehdään muuntojoustaviksi, jos tilojen 

tarve muuttuu. 

 

Kimmo Puolitaival: Olen samaa mieltä Aino-Maijan kanssa, mutta tapa 

millä asioista on keskusteltu, kaipaa enemmän läpivalaisua. Tällä hetkellä 

puhutaan 10 vuoden tähtäimellä. Investoinnit tulee olla perusteltuja. Aino-

astaan poistojen varaan ei voi laskea. Kyllä ne poistotkin tulee lopulta mak-

settavaksi. 

 

Ermo kertoi, että pyritään oppia mitä muualla on tehty. Suunnittelu on jat-

kuvaa arviointia ja parhaimman lopputuloksen etsimistä. 

 

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela esitti kannanottonaan: "Kyllä 

kunnat maksaa" ajattelu on syvässä eikä ilmeisesti muutu ainakaan tämän-

kaltaisen infon myötä. Omistajien on syytä käyttää vihdoinkin omistajan 

ääntä. 

 

Ermo muistutti, että kunnilta pyydetään lausunnot talousarviosta 22.9.2020 

mennessä. 

 

Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen: Kysymys käytännöistä: Mi-

ten sairaanhoitopiirin kanssa käydään kuntakeskustelut? Onko talousarvion 

osalta aina tilaisuus iso foorumi, vai onko mahdollista käydä jatkossa Rau-

man kanssa keskinäiset keskustelut? 

 

Ermo kertoi, että Satakunnan sairaanhoitopiirissä on aiemmin käyty ns. 

kumppanuusneuvottelut kunkin kunnan kanssa. Uusien maakuntien piti al-

kaa jo vuonna 2019, ja siinä vaiheessa kumppanuusneuvottelu jäivät. Nyt 

päätettiin aloittaa kumppanuusneuvottelut uudelleen ja neuvottelut käytiin 

maaliskuussa 2020 juuri ennen koronasulkua, jolloin sairaanhoitopiirin edus-

tajat kiersivät kaikki jäsenkunnat. 
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4. Muut asiat 

 

Muita asioita ei tullut esiin. 

 

 

 

5. Keskustelu ja johtopäätökset 

 

Keskustelu käytiin asialistan käsiteltävissä kohdissa erikseen.  

 

 

 

6. Tilaisuuden päättäminen 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio kiitti osallistujia kannanotoista ja 

päätti tilaisuuden. 

 

Kokous päätettiin klo 11.48. 

 

_____ 

 

 

 

Muistion kirjoitti 

 

 

Sari Vainio 

hallintosihteeri 

 

 

Liite: osallistujalista 

 

 

 

Jakelu:  sairaanhoitopiirin internet-sivusto 

  

yhtymävaltuuston jäsenet, yhtymähallituksen jäsenet 

Satadiag liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 

tarkastuslautakunnan jäsenet 

rakennustoimikunnan jäsenet 

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat: puheenjohtajat, kunnallisjohtajat, perusturvajohtajat ja 

sosiaalijohtajat 

Satakuntaliitto: puheenjohtajat ja maakuntajohtaja 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella toimivat terveyskeskuskuntayhtymät: kun-

tayhtymän johtaja, johtava lääkäri ja talousjohtaja 

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

johtava lääkäri sekä talousjohtaja 

Satakunnan sairaanhoitopiiri: johtoryhmän jäsenet, hanketoiminnan päällikkö, koordinoi-

vat pääluottamusmiehet, ylilääkärit ja ylihoitajat 

Media –jakelu 

 

Tiedoksi  yhtymähallitus 



KUNTAINFO 2.9.2020 SATASAIRAALAN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Paikalla 

(X)
ETÄ Sukunimi Etunimi Toimenkuva Organisaatio

1. x Airaksinen Mikko talousjohtaja Ulvilan kaupunki

2. x Haavisto Ermo sairaanhoitopiirin johtaja Satasairaala

3. x Hagman Harri liikelaitoksen johtaja Satasairaala

4. x Hakanen Kati toimialueylihoitaja Satasairaala

5. x Jokinen-Anttila Leena Tehyn pääluottamusmies Satasairaala

6. x Kangasharju Kirsi reviisori Satasairaala

7. x Kaunistola Mari hallituksen jäsen Satasairaala

8. x Kivi Nina kaupunginjohtaja Kokemäen kaupunki

9. x Korpela Jukka vastuualuejohtaja, konservatiivinen Satasairaala

10. x Koskinen Nora talousjohtaja Harjavallan kaupunki

11. x Kuusela Hannu kaupunginjohtaja Harjavallan kaupunki

12. x Lakaniemi Vesa kunnanjohtaja Eurajoki

13. x Lankinen Petteri johtajaylilääkäri Satasairaala

14. x Lanne Viveka kunnanjohtaja Siikainen

15. x Lehtonen Taina hallituksen jäsen Satasairaala

16. x Linnanketo Liisa luottamusmies Satasairaala

17. x Luoma Anssi vastuualuejohtaja, lapset ja naiset sekä synnytyksetSatasairaala

18. x Luukkonen Johanna kaupunginjohtaja Rauman kaupunki

19. x Luukkonen Aino-Maija kaupunginjohtaja Porin kaupunki

20. -- -- Lähteenmäki Merja vastuualuejohtaja, ylilääkäri Satasairaala

21. x Löfbacka Mikko kaupunginjohtaja Ulvilan kaupunki

22. x Maja Janne Tehyn koordinoiva pääluottamusmies Satasairaala

23. x Majalahti Juha kunnanjohtaja Eura

24. x Mäkilä Jukka hallintojohtaja Satakuntaliitto

25. x Mäkiranta Tero talousjohtaja Satasairaala

26. x Neuvonen Hannu-Pekka laskentapäällikkö Satasairaala

27. Niemi Mari hanketoiminnan päällikkö Satasairaala

28. -- -- Ojakoski Markus kunnanjohtaja Jämijärvi

29. x Paavola Merja sosiaalipalveluiden johtaja Satasairaala

30. x Partanen Riitta luottamusmies Satasairaala

31. x Piirala Kristiina perusturvajohtaja Huittisten kaupunki

32. x Puolitaival Kimmo kunnanjohtaja Merikarvia
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(X)
ETÄ Sukunimi Etunimi Toimenkuva Organisaatio

33. x Purola Heidi johdon assistentti Satasairaala

34. x Saxen Ulla vastuualuejohtaja, psykiatria Satasairaala

35. x Sjövall Sari vastuualuejohtaja, operatiivinen Satasairaala

36. x Starck Erja luottamusmies Satasairaala

37. x Syystö Jari rakennuttajajohtaja Satasairaala

38. x Tala Karoliina luottamusmies Satasairaala

39. x Tallila Tuija luottamusmies Satasairaala

40. x Turpela Nina-Mari kunnanjohtaja Nakkila

41. x Uusitalo Tapio yhtymähallituksen puheenjohtaja Satasairaala

42. x Vainio Sari hallintosihteeri Satasairaala
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