
Jokainen meistä on
erikoistunut sinuun.



Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue

Konservatiivisen hoidon vastuualue

Operatiivisen hoidon vastuualue
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Yhteispäivystyksen lisäksi vastuu-
alueeseen kuuluvat ensihoidon 
lääkäriyksikkö sekä päivystysosasto. 
Tukipalvelut ovat välittömässä lä-
heisyydessä. Erikoistuvalle lääkärille 
tarjoamme yksilöllisen koulutusoh-
jelman.

Johtaja 
Katriina Lähteenmäki

Yhteispäivystys 
Kirsi Luojukoski

Ensihoito 
Vesa Lund

Konservatiivisen hoidon vastuualu-
eella vastaamme lääkkeillä hoidet-
tavien, ei psykiaristen sairauksien 
erikoissairaanhoidosta. Meillä on 
toimintaa usealla erikoisalalla, joten 
meillä on hyvä suorittaa erikoistu-
mispalveluita.

Johtaja  
Juha Liikala

Fysiatria ja 
kuntoutus 
Hannu Heikkilä

Ihotaudit  
Tiina Milan

Kardiologia 
Pirjo Rummukainen

Keuhkosairaudet 
Eija Nieminen

Neurologia 
Juha Puustinen

Palliatiivinen hoito 
Emilia Katko-Kesälä

Sisätaudit 
Tuula Pekkarinen, 
vs.

Syöpätaudit 
Kalevi Pulkkanen

Reumasairaudet 
Päivi Ekman

Operatiivisen hoidon vastuualueel-
la vastaamme Satakunnan sai-
raanhoitopiirin leikkaus- ja aneste-
siapalveluista sekä tehohoidosta. 
Satasairaala on laajan päivystyksen 
sairaala, jossa hoidetaan monipuo-
lisesti potilaita vauvasta vaariin.

Johtaja 
Merja Lähteenmäki

Hammas-, suu- 
ja leukasairaudet 
Matti Niemi

Kirurgia 
Jyrki Haikonen 
(pehmytosa)

Matti Sävelä 
(ortopedia)

Korva-, nenä- 
ja kurkkutaudit 
Jaana Ilomäki

Leikkaus 
ja anestesia 
Aleksi Lahti

Silmätaudit 
Johanna Rehunen



Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue

Psykiatrisen hoidon vastuualue

SataDiag, sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos

Vastuualueella hoidetaan erikois-
sairaanhoitoa vaativia lapsipotilaita 
ja naistentautien potilaita sekä ras-
kaana olevia naisia, synnytyksiä ja 
vastasyntyneitä. Yksiköt sijaitsevat 
Satasairaalassa Porissa.

Johtaja 
Anssi Luoma

Naistentaudit ja synnytykset  
Minna Maunola

Lastentaudit 
Jyrki Lähde

Psykiatrisen hoidon vastuualueella 
vastaamme lastenpsykiatrian, nuori-
sopsykiatrian ja psykiatrian hoidosta. 
Järjestämme kesäisin Kesäkoulua, 
jossa yhdistyvät kesätyöt ja opiskelu. 
Panostamme erikoistumiskulutuk-
sessa seniorimentorointiin.

Rekrytoija 
Sari Riihimäki

Johtaja, aikuis- 
psykiatria, tutkimus- 
ja kehittämisyksikkö 
Jukka Kärkkäinen

Nuorisopsykiatria 
oyl Anna Mäkelä ja 
Minna Wahlman

Lastenpsykiatria 
Auli Laakso- 
Santavirta

SataDiag on Satakunnan sairaan-
hoitopiirin liikelaitos, joka tuot-
taa diagnostisia ja lääkehuollon 
palveluja. Toimialaamme kuuluvat 
lisäksi tartuntatautien ehkäisyyn 
ja hygieniaan liittyvät palvelut. 
Asiakkaitamme ovat Satakunnan 
sairaanhoitopiirin omat sekä piirin 
ulkopuoliset terveyden- ja sosiaali-
huollon yksiköt.

Johtaja 
Harri Hagman

Infektio- 
ja tartuntataudit 
Raija Uusitalo- 
Seppälä

Sairaalafysiologia 
Virpi Tunninen

Laboratorio 
Rutta Kuusela

Kuvantaminen 
Anne Sajanti

Patologia 
Erkki Syväniemi
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Lääkäriksi 
Satasairaalaan!
Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala tarjoaa 
erinomaiset työskentelymahdollisuudet kehit-
tyvässä ja innostavassa työympäristössä. Meillä 
työntekijät viihtyvät ja kokevat, että he saavat 
tehdä mielekästä ja arvokasta työtä.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä voit suorittaa 
lääkärin perusopintoja ja erikoistumisopintoja 
monella erikoisalalla.

Meillä on viihtyistä ja välitön työilmapiiri, hyvä 
seniorituki ja neuvottelemme mielellämme sinun 
elämäntilanteeseesi sopivista työajoista. Tarjoam-
me henkilöstöllemme hyvät kulutusmahdollisuu-
det sekä tuemme tutkimus- ja kehitystyötä.

Pori on vireä kulttuurikaupunki, jossa harrastus-
mahdollisuudet ovat hyvät ja elinkustannukset 
alhaiset. Porin lisäksi Satakunnasta löytyy paljon 
mukavia asuinpaikkakuntia. Käyt tutustumassa 
Satakuntaan Satakunta.fi -sivustolla.

Lue lisää Satasairaalan 
työmahdollisuuksista:

satasairaala.fi/rekry

 /Satasairaala

 satasairaala

Rekrytointipalvelut 
rekrytointi@satasairaala.fi

Marjo Lambacka 
p. 044 707 6979

 Satu Tuoriniemi 
p. 044 707 6980


