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Tervetuloa Satasairaalaan

18.1.20212

Tässä materiaalissa saat perustiedot 
Satasairaalan toiminnasta, jotta 
sinun olisi mahdollisimman turvallista 
työskennellä täällä tilaustyösi ajan.

Noudata materiaalissa annettuja 
ohjeita! 
Sovi yhteyshenkilösi kanssa 
tilaustyön toteuttamisen käytännön 
asioista. Ole häneen yhteydessä, 
jos huomaat työn tekemisen aikana 
jotain poikkeavaa.

Kuva: Satasairaalan kuvapankki



Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 
Satasairaala

18.1.20213

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Satakunnan sairaanhoitopiiri työllistää noin  
3 700 henkilöä. Sairaanhoitopiirin sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja 
Harjavallassa ja näiden lisäksi psykiatrian toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. 
Kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavat Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa 
ja toimipisteet useilla eri paikkakunnilla. 
Sairaanhoitopiiri jakautuu toimialueisiin, joista yksi on huoltokeskus. Huoltokeskuksen 
tehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirin eri yksiköiden tarvitsemat (ei sairaan-
hoidolliset) tukipalvelut. 
Huoltokeskus jakaantuu kolmeen eri vastuualueeseen: ruokapalvelukeskus (R-
rakennus SKS), tekninen keskus (H-rakennus) ja siivouskeskus. Lisäksi huoltokeskus 
vastaa investointihankkeista (T-Rakennus).



Yleiset ohjeet

18.1.20214

1. Noudata tilauksen sopimusehtoja.
2. Noudata Satasairaalalta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
3. Organisoi osaltasi työsuojelu ja perehdyttäminen omien työntekijöidesi osalta 
saatuasi ohjeet ensin Satasairaalalta.
4. Vastaa yleisten työsuojeluun tehtävien määräysten antamisesta omille 
työntekijöillesi.
5. Mahdollista turvalliset ja terveelliset työolot. Kerro Satasairaalan edustajalle, jos tuot 
työmaalle sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- ja turvallisuusvaaraa.
6. Varmista, että saat riittävät tiedot kohteesta, mihin menet tekemään tilaustyön. 
Onko yksikössä millaisia työturvallisuusriskejä (tapaturmat, väkivallan uhka, kemikaalit 
tms.).
7. Varmista palvelun jatkuvuus myös erityisolosuhteissa.



Sovi tilaajan kanssa seuraavat asiat

18.1.20215

1. Työn suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon sairaalan erityispiirteet, jotka 
voivat aiheuttaa lisävalmisteluja.
2. Viranomaisluvat, kuten esimerkiksi asbestityö tms.
3. Työhön liittyvä yleissiisteys ja jätehuolto.
4. Tavaran varastoinnista sopiminen.
5. Työvälineiden säilytys tai jatkuva vartiointi, erityisesti psykiatria ja sosiaalipalvelut.
6. Tulitöiden ja sähkölupien hakeminen.
7. Avaimet ja kulkunapit sekä niiden palautuksesta sopiminen.
8. Pysäköinti.
9. Molemminpuolinen tiedottaminen (oman työsi riskit vs. kohdeyksikön riskit).



Salassapitovelvollisuus

18.1.20216

Sairaanhoitopiirissä työskentelevillä sekä ulkopuolisilla 
tilaustyöntekijöillä on ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 
kaikkeen mitä näkee/kuulee koskien potilaita tai heidän 
hoitoaan. 
Jo pelkkä sairaalassa olo on salassa pidettävää tietoa. 
Luonnollisesti kaikki terveyteen ja sairauksiin liittyvät tiedot, 
sosiaaliseen asemaan liittyvät tiedot ja muut tämänkaltaiset 
potilasta tai hänen omaisiaan koskevat tiedot ovat salassa 
pidettäviä. 
Salassapito ja vaitiolovelvollisuus ovat pysyvää ja säilyy senkin 
jälkeen, kun työtehtävä vaihtuu tai tilaustyö päättyy.
Älä kerro näkemästäsi tai kuulemistasi asioista mihinkään. Kuva: Pixabay kuvapankki



Alueella liikkuminen ja työluvat

18.1.20217

Kun liikut alueellamme, käytä oman työnantajasi henkilökorttia. Henkilökortti 
tulee pitää aina näkyvillä työssä ollessa. Olethan varovainen alakäytävillä 
kulkiessasi, koska siellä liikkuu vetotrukkeja.
Saat työssäsi tarvittavat erilliset työluvat ja/tai ohjeet sairaanhoitopiirin 
yhteyshenkilöltäsi. Ilmoittaudu senkin vuoksi heti tullessasi sairaanhoitopiirin 
alueelle yhteyshenkilölle.
Huolehdithan mukaasi tulityö- yms. kortit ja luvat. 
Tulitöistä on laadittu erillinen ohje jota tulee noudattaa.
Useimmat huoltotilat ovat lukittuja, joten yhteyshenkilösi huolehtii sinulle 
tarvittavat avaimet ja kulkuluvat. Huomioithan, että alueellamme on 
kameravalvonta.
Sairaanhoitopiirin sairaaloiden ja muiden yksiköiden alueella on merkitty 
mihin saat pysäköidä autosi. Henkilökunnan pysäköintialueiden paikat ovat 
maksullisia. Lyhytaikaisessa huoltoajotilanteissa saat erilliset huoltoajoluvan 
teknisestä keskuksesta. Lyhytaikainen (lastaus ja purku) huoltopysäköinti on 
sallittu VAIN huoltopysäköintipaikoilla. Pääsääntöisesti huoltoautot tulee 
pysäköidä lastauksen ja purkamisen jälkeen muualla kuin huoltopaikoilla.



Päihteet ja tupakointi

18.1.20218

Tupakointi ja päihteiden käyttö on 
työaikana kielletty.

Satasairaala on savuton sairaala. 



Henkilöstöruokailu

18.1.20219

Satakunnan keskussairaalassa, Harjavallan 
sairaalassa, ja Rauman sairaalassa on 
henkilöstöravintolat. 
Keskussairaalassa on myös ateria-automaatti, 
josta voi ostaa ruoka-annoksia. 
Lisäksi kahvioista voi ostaa erilaisia 
välipalatuotteita sekä ruoka-annoksia tarjonnan 
mukaan.
Lisätietoja löydät satasairaalan verkkosivuilta.

Kuva: Pixabay kuvapankki



Hätäpoistumistiet ja työkohteen riskienarviointi

18.1.202110

Hätäpoistumistiet
Hätäuloskäytävät on varustettu selkeillä vihreillä opasteilla. 
Jokaisella osastolla on pohjapiirros poistumisreitistä. Ethän 
käytä hissiä poikkeustilanteissa! 

Työkohteen riskienarviointi
Varmistathan mennessäsi työkohteeseen, että ko. kohteen 
esimies/tilaajan yhteyshenkilö tietää, milloin olet tulossa ja 
mitä tarvikkeita olet tuomassa yksikköön. Tämä on tärkeää 
etenkin silloin, jos tuot yksikköön esim. kemikaaleja, 
tulityövälineet tai olet aiheuttamassa työssäsi pölyä 
työyksikön ilmaan. 
Sinun on myös tärkeä tietää, millaiseen yksikköön olet 
menossa, onko siellä joitain vaaroja/riskejä, joihin Sinun tulee 
osata varautua (esim. erityistila, psykiatrinen yksikkö tms.).

Kuva: Pixabay kuvapankki



Nolla tapaturmaa

18.1.202111

Satakunnan sairaanhoitopiiri on Nolla Tapaturmaa –foorumin jäsen. Se tarkoittaa, ettemme 
hyväksy tapaturmia ja velvoitamme, että jokainen meillä työskentelevä sitoutuu pelisääntöihin ja 
toimii osaltaan turvallisten ja terveellisten työtapojen mukaisesti. Jokainen tapaturma on 
estettävissä etukäteissuunnittelulla.
Työskentelyn aikana
Varmista, että tarvittavat poistumisreitit pysyvät avoimina ja ettei työskentelysi aikana tule 
pölyjä/kaasuja/huuruja työtilaan. Käytä tilaajan velvoittamia suojaimia. Muista siivota jälkesi!
Huolehdi, että automaattinen paloilmoitinjärjestelmä kytketään Teknisen huollon toimesta 
pois/päälle. Jos joudut avaamaan palo-ovia, varmistathan niiden kiinnimeno lopettaessasi työt. 
Työkoneiden tulee olla rajatun ja kulunvalvotun työmaa-alueen ulkopuolella irroitettuna
sähköverkosta silloin kun ne eivät ole käytössä.

Työtapaturman sattuessa

Työtapaturmasta ilmoitetaan ensin oman työpaikan esimiehelle mahdollisimman pian. Akuuteissa 
tilanteissa keskussairaalan päivystys on käytettävissä työtapaturman hoitoon. Ilmoitathan 
mahdollisen työtapaturman satuttua asiasta myös sairaanhoitopiirin yhteyshenkilölle/tilaajalle 
mahdollisten korjaavien toimenpiteiden vuoksi (yhteisen työpaikan velvoite).



Käytävillä liikkuminen

18.1.202112

Liiku käytävillä turvallisesti muut huomioiden.
Noudata oikeanpuoleista liikennettä.
Anna potilasliikenteelle aina etusija.
Varaudu pysähtymään ja väistämään äkillisissä 
tilanteissa.
Noudata erityistä varovaisuutta risteyksissä ja 
vetotrukkien kohtaamistilanteissa.
Älä näppäile puhelinta liikkuessasi.
Älä jätä käytäville ja kulkureiteille mitään 
tavaraa.

Kuva: Pixabay kuvapankki



Ennen työn aloittamista ilmoittaudu

18.1.202113

1. Ilmoita tulostasi yhteyshenkilölle ja varmista, että hän tai itse olet yhteydessä myös 
kohdeyksikköön.
2. Yksikköön mennessäsi ilmoittaudu yksikön esimiehelle tai vuorovastaavalle hygienia 
yms. syiden vuoksi.
3. Huomioi matkapuhelimen tms. rajoitukset.
4. Pidä kuvallinen henkilökorttisi näkyvillä.
5. Kerro lähtiessäsi jäikö työ kesken ja milloin se jatkuu tai jos työ valmistui. Ilmoita myös 
kohdeyksikön vastuuhenkilölle, jos työ on kesken tapaturmien ehkäisemiseksi.



ENNEN TYÖN ALOITUSTA - hanki työluvat

18.1.202114

1. Melua aiheuttavista työvaiheista sovitaan yksikön kanssa aina etukäteen.
2. Pölyn leviäminen on estettävä.
3. Tulityöt ja niistä ilmoittaminen.
4. Korkealla työskentely.
5. Säiliö- ja putkistotyöt, mahdolliset kaasuverkostotyöt.
6. Mahdolliset maakaasu- tai nestekaasulaitteistot.
7. Työskentely vaarallisten kemikaalien kanssa.
8. Räjähdysvaaralliset tilat.
9. Säteily, magneettikentät.
10. Asbesti tms.

Tulitöissä edellytetään voimassaolevaa ko. työhön oikeuttavaa tulityökorttia. Kaikissa töissä 
edellytetään voimassaolevaa työturvallisuuskorttia. 
Erheellisestä palohälytyksestä peritään 850€ korvaus hälytyksen aiheuttajalta, jos tulityöstä ei 
ole ohjeen mukaisesti ilmoitettu.



Työn aikana ja sen päättyessä

18.1.2021 Esityksen tekijän nimi tai aihealue15

1. Älä jätä mitään työkaluja ilman valvontaa 
(erityisesti psykiatrialla ja sosiaalipalvelujen 
yksiköissä työskennellessä, väkivaltariskin vuoksi).
2. Tiedota yksikköä, jos työn aikana tulee 
sovittuihin asioihin muutoksia.
3. Työn valmistuttua poista kaikki työvälineet, 
telineet, tikkaat ja varastoidut tavarat
4. Siivoa jälkesi, se on tilaustyöhön kuuluva asia.
5. Raportoi työn valmistumisesta sovitusti.
6. Palauta avaimet, kulkunapit ja 
pysäköintiluvat.

Kuva: Satasairaalan kuvapankki



Kerro turvallisuushavainnoistasi tilaajalle

18.1.2021 Esityksen tekijän nimi tai aihealue16

Ilmoita työn tilaajalle, jos työtä tehdessäsi havaitset jonkin turvallisuusasian. 

Turvallista työskentelyä!
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