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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
KOKOUSAIKA 6.9.2019 klo 9.00 – 13.15 
 
KOKOUSPAIKKA Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
     

LÄSNÄ   Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja 
   Aarre Välimäki varapuheenjohtaja 
   Merja Holkko jäsen 
   Esko Luomanen varajäsen 
    Ilmo Törmä jäsen 
     

Vesa Keso 
 
tilintarkastaja, JHT 

     
POISSA   Hanna-Kaisa 

Luomanen 
jäsen 

    
 

 

MUUT   Tarja Hosiasluoma kunnanjohtaja, klo 9.00 – 10.20 
   Kati Ojaniemi vs. kunnansihteeri, klo 9.00 – 10.20 
   Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari, klo 10.20 – 11.20 
     
     
KÄSITELLYT 
ASIAT 

  §§ 1-11  

       
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 

Karviassa 6.9.2019 
 
 
  Paavo Tuuliniemi Vesa Keso 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
  Karviassa 6.9.2019 
 
 
  Merja Holkko  Esko Luomanen 
  jäsen   varajäsen 
 
 
  Aarre Välimäki  Ilmo Törmä  
  jäsen   jäsen 
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan 
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan 
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

 
Ehdotus:   Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
 
Päätös:  Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
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3 §  PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 
 

Kuntalain 140 §: 
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.” 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
 
Päätös:   Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
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 4 §  TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019 
 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 hyväksynyt itselleen 
arviointisuunnitelman vuosille 2017 – 2020. Arviointisuunnitelmaa 
täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma.  
 
Esitys työohjelmaksi lähetetään esityslistan liitteenä. 

 
Ehdotus:  Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy itselleen työohjelman 

arviointivuodelle 2019. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti käsitellä päätöksen 4§ päätöksen 5§ 

jälkeen. 
 
 Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi itselleen työohjelman 

arviointivuodelle 2019. 
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5 § VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT  
 

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan 
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, 
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden 
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään 
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja 
niiden toteutumista.  
 
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi 
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. 
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. 

 
 

Haastateltava Aika Aihe 

Kunnanjohtaja ja vs. 

kunnansihteeri 

 

 

 

 

 

Kunnanrakennusmestari 

9.20 

 

 

 

 

 

 

10.30 

Toiminta- ja talouskatsaus 

 

Kunnanhallituksen antama selvitys toimenpiteistä, 

joihin se on ryhtynyt vuoden 2018 

arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen 

johdosta. Selvityksen esittely.   

 

Arviointi; tekninen lautakunta / johtaminen 

 arviointilomakkeella esitetyt asiat 

 lomake pyydetään palauttamaan 4.9.2019 

mennessä 

 

 
Päätös:  Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan 

toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. suunnitellut 
säästötoimenpiteet ja henkilöstössä tapahtuvat muutokset.  

 
Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle kunnanhallituksen 
3.9.2019 antaman selvityksen sisältöä.  

 
 Tarkastuslautakunnalle jaettiin talouden toteutumaraportti ajalta 1-8 

2019 (66,7%). Saadun selvityksen mukaan toimintatuottojen 
talousarviototeutuma oli 63,9%, toimintakulujen 65,1%, verotulojen 
61,5% ja valtionosuuksien 66,7%. Tuloslaskelman osoittama vuosikate 
oli -325t€, joka on 334t€ vähemmän kuin talousarviossa.  

 
 Vertailtavuutta vaikeuttaa erityisesti kansallisen tulorekisterin 

tekniset ongelmat ja verotuksen valmistumisessa tapahtuneet 
muutokset.  

 
  Kunnanrakennusmestari oli toimittanut tarkastuslautakunnalle 

täytetyn arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty johtamistyöhön 
liittyviä kysymyksiä, joihin kunnanrakennusmestari oli laatinut 
vastaukset.  

 
Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.45 – 12.25 
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6 § KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2018 

ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ 
 
 Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5§ mukaisesti antaa 

kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2017 arviointikertomuksen 
aiheuttamista toimenpiteistä.  

 
 Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2018 arviointikertomuksen 

kokouksessaan 25.6.2019. Kunnanhallituksen selvitys 
arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä on pyydetty  
1.9.2019 mennessä.  

 
 Kunnanhallituksen selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille 

kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.   
 
 Selvityksen sisältöä esitellään päätöksen 5§ yhteydessä. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen 

ja päättää sen antamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Kunnanhallitus on 3.9.2019 laatinut selvityksen toimenpiteistä, joihin 

se on ryhtynyt vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta. 
 
 Kunnanjohtaja selosti selvityksen sisältöä päätöksen 5§ kuulemisen 

yhteydessä.  
 
 Tarkastuslautakunta keskusteli selvityksessä esiteytyistä 

toimenpiteistä. Kunnanhallituksen antama selvitys annetaan 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.  
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7 § TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA  
 

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa 
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on 
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan 
seuraamisessa. 

 

Toimielin   Tarkastuslautakunnan jäsen 
Kunnanhallitus  Kaikki 
Elinvoimalautakunta  Hanna-Kaisa Luomanen 
Kasvatus- ja opetuslautakunta Merja Holkko 
Tekninen lautakunta  Aarre Välimäki 
Vapaa-ajanlautakunta  Ilmo Törmä 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että 
jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten 
pöytäkirjat.  
 

Ehdotus:   Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko  
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien 
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty 
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Päätös:   Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä 

päätöksistä. 
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8 §  TILINTARKASTUSTYÖN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019  
 

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastusta koskevan vuoden 
2019 työohjelman.  
 

 
Ehdotus:   Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan  
  vuoden 2019 työohjelman.  
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan  
  vuoden 2019 työohjelman.  
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9 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
 
 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria 
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 

tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten 

täydennykset kunnan kotisivuilla 
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai 

täydentämään ilmoitusta 
 
Päätös: Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu yksi uusi sidonnaisuusilmoitus. 

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneen ilmoituksen ja päätti julkaista 
sen kunnan kotisivuilla.  

 
 Tiina Mustasilta on valittu kunnanhallituksen varajäseneksi 25.6.2019. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että myös varajäsenen tulee antaa 
sidonnaisuusilmoitus. 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että yleisessä tietoverkossa olevasta 
sidonnaisuusrekisteristä voidaan poistaa niiden henkilöiden tiedot, 
joiden velvollisuus antaa sidonnaisuusilmoitus on päättynyt.   
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10 § MUUT ASIAT 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 

Päätös:  Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman 
mukaisesti 22.11.2019. 
 
Tarkastuslautakunta totesi, että sen jäsenet voivat halutessaan 
osallistua koulutusseminaariin 20.9.2019. 
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11 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan 
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on 
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaan kielto perustuu. 

 
Ehdotus:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 

liitetään pöytäkirjaan.   
 

Päätös:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto  
liitetään pöytäkirjaan.   
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28.8.2019 

YHTYMÄHALLINTO 

 

 

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta 

 

 

 

Viite: Yhtymähallitus 26.8.2019 
 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2020 

- 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 

2020 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUON-

NOKSESTA VUOTEEN 2025 
 

 

1. Sairaanhoitopiirin perussopimus 

 

Perussopimuksen 16 §:ssä määrätään sairaanhoitopiirin talousarviosta ja -

suunnitelmasta seuraavasti: 

 

16 § 1 momentti: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkun-

nille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 

kehittämiseksi.” 

 

16 § 3 momentti: ”Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suun-

nitelma on toimitettava jäsenkunnille edellisen vuoden syyskuun 15. päi-

vään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma marraskuun lop-

puun mennessä”. 

 

 

 

2. Lausuntopyyntö 

 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin 

yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisista luonnoksista sairaanhoitopiirin toi-

minta- ja taloussuunnitelmaksi vv 2020 - 2022 ja vuoden 2020 talousarvioksi 

sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2025. 

 

Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sai-

raanhoitopiirin yhtymähallitukselle 24.9.2019 mennessä.  

 

Toivomme lausuntoja ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen:  

kirjaamo@satasairaala.fi 

 

Lausunnon voi myös toimittaa paperiversiona osoitteella: Satakunnan sai-

raanhoitopiiri / yhtymähallinto / kirjaamo, Sairaalantie 3, 28500 Pori  
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28.8.2019 

YHTYMÄHALLINTO 

 

 

3. Lisätiedot 

 

Lisätietoja tarvittaessa antavat: 

 

- sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto (toiminta- ja taloussuunnitelma 

2020–2022, puhelin 02 627 7782, 044 707 7782 

 

- huollon johtaja Tapio Kallio (investointiohjelma vuoteen 2025), puhelin 

02 627 7750, 044 707 7750 

 

- talousjohtaja Tero Mäkiranta (talousarvio 2020), puhelin 02 627 7790, 044 

707 7790 

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@satasairaala.fi. 

 

 

 

 

 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 

 

 

 

 

Ermo Haavisto  Tero Mäkiranta 

sairaanhoitopiirin johtaja  talousjohtaja 

 

 

 

 

Liite  Yhtymähallitus 26.8.2019 § 119 pöytäkirjanote 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 sekä 

investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2025  

 

Asiakirjat löytyvät myös osoitteesta:  

www.satasairaala.fi → Satasairaala → Yhtymähallitus → Esityslistat ja pöytä-

kirjat  

 

 

 

 

Tiedoksi   

- johtoryhmän jäsenet, talouspäällikkö sekä hanketoiminnan päällikkö, 

tilintarkastaja, reviisori ja sisäinen tarkastaja 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen perusturvajohtajat ja kun-

tayhtymän johtajat: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

- Satakuntaliitto, maakuntajohtaja 
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SATSHP/593/02.02.00/2019

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMAN 2020-2022 JA VUODEN 
2020 TALOUSARVION SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN VUOTEEN 2025 
LUONNOKSET

Yhtymähallitus
26.8.2019 / 119 § Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset 

perustuvat kuntalain säännöksiin sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
perussopimuksen säännöksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
sairaanhoitopiirin liikelaitoksesta (SataDiag) säädetyt seikat.

1. Lainsäännökset

Kuntalain mukaan:

yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 
kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio,

hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, 

talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen

Kuntayhtymän taseeseen kertynyt mahdollinen alijäämä tulee kattaa 
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 
seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee 
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on 
laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen 
turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 
katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja 
talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä 
muutoksista päättää yhtymävaltuusto. 

Sairaanhoitopiirin lakisääteinen tehtävä on tuottaa lainmukaiset 
erikoissairaanhoidon ja sopimusten mukaiset kehitysvammahuollon 
palvelut satakuntalaisille tasapuolisesti. Kiireellisten potilaiden 
sairaanhoito pitää järjestää kaikissa taloudellisissakin oloissa. Ns. 
kiireettömän potilashoidon lakisääteisten määräaikojen 
noudattamattomuus (ns. hoitotakuu) saattaa johtaa merkittävän 
uhkasakon langettamiseen. 

119 §

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
26.08.2019

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 1



Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

2. Suunnitteluohjeet / vuoden 2020 talousarvion raami

Yhtymähallituksen 29.4.2019 / 56 § hyväksymän vuoden 2020 
talousarvion laadintaohjeen mukaisessa raamissa edellytettiin, että 
käyttötalous/kustannusten kasvu on enintään +3 %:a verrattuna 
vuoteen 2019 (todellinen kustannusmuutos). 

Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina 
muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja 
taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset.

Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito 
ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa 
vaarantua.

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio on vuonna 2020 
tilanteen 1.1.2019 mukainen.

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden 
välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön 
alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle.  

Vuoden 2020 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus, 
jonka määräaikainen lomarahojen leikkaus päättyy vuonna 2019. 
Vuoden 2020 lomarahat budjetoidaan täysimääräisinä. 

Palkkabudjetti tehdään uusien sopimusten mukaisesti. Niiden 
vaikutukset vuonna 2020 ovat:
- 1.4.2020 lukien arvioitu 1,0 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS)
- Vuoden 2019 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2020 

palkkoja budjetoidessa
- Vuonna 2020 lomarahat budjetoidaan täysimääräisinä, mikä lisää 

palkkamenoja 1,8 % (noin 2,8 Me)

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja 
tulevien maksusitoumusten mukaan.

Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei suunnitella
maksujen korotuksia 1.1.2020 alkaen. 

Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa.

Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä 
enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % 
tuottavuushyöty sekä vähintään n. 200 henkilötyövuoden vähennys 
vuositasolla.

Investoinnit vuoteen 2025 ja niiden rahoitus

Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2025 asti ovat tavoitteellisina 
seuraavat:
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- Satapykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta 
ja Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen 
edellyttää laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. 
Satapsykiatriasta on valmistunut toiminnallinen tarveselvitys ja 
rajoituslain edellyttämä poikkeuslupahakemus Satapsykiatrian 
rakennuksen rakentamiseksi on lähetetty Sosiaali- ja 
terveysministeriöön maaliskuussa 2019. Rakennuksen 
valmistuminen ajoittuu vuoteen 2022. Luonnossuunnitelmien 
perusteella rakennuksen kustannusarvio on 51 M€.

- ”Satasairaala” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus sisältäen 
erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, 
kuntoutuksen, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan 
perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. 
Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2027.  

- Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan 
toiminnan siirtäminen Satalinnasta Honkaluodon alueella 
sijaitsevan logistiikkakeskuksen välittömään läheisyyteen 
sairaanhoitopiirin omistamiin tiloihin toteutetaan vuoden 2020 
alkupuolella. Apuvälinekeskuksen rakentaminen on käynnistynyt ja
rakennus valmistuu tammikuussa 2020.

- Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien 
investointien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla.

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella
vuonna 2020.

3. Vuoden 2020 talousarvion laadintavaiheet

Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion laadinta aloitettiin 
toukokuussa 2018, jolloin ensimmäinen luonnosversio laadittiin toimi- 
ja vastuualueilla. Ensimmäisen luonnosvaiheen versio käytiin toimi- ja 
vastuualueittain läpi 27.-28.5.2019, ennen johtajiston ns. Yyterin 
budjettiseminaaria, joka pidettiin 29.5.2019.

Perinteisessä johtajiston budjettiseminaarissa Yyterissä 29.5.2019 
käsittelyssä oli 1. luonnosversio, jonka kustannusmuutokset vrt. 
TA2019 olivat seuraavat:

toimintakulut +5,3 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht.  +6,8 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +6,2 %

Yyterin seminaarin käsittelyn perusteella toimi- ja vastuualueille 
annettiin ohjeet säästötoimenpiteistä, joiden perusteella jäsenkuntien 
maksuosuuksia saatiin pienennettyä 6,8 Me. 
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Yhtymähallitus käsitteli vuoden 2020 talousarvioluonnosta 
ensimmäisen kerran suunnitteluseminaarissa, joka pidettiin Seinäjoella
10.-12.6.2019. 

Seminaarissa käsittelyssä oli 2. luonnosversio, jonka 
kustannusmuutokset vrt. TA2019 olivat seuraavat:

toimintakulut +3,5 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht.  +4,6 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +3,8 %

Yhtymähallitus kävi talousarvioluonnoksen seminaarissa 
perusteellisesti läpi. Seminaarissa yhtymähallitus kävi läpi 
toimenpiteitä/vaihtoehtoja, joiden avulla olisi mahdollista saavuttaa 
yhtymähallituksen antaman talousarvioraamin taso; enintään +3 
prosenttia vuoden 2019 talousarvioon (tarve n. 2,3 Me). 

Seminaarin lopputuloksena yhtymähallitus antoi jatkovalmisteluohjeet, 
joiden kustannuksia karsiva vaikutus oli n. 0,9 Me. Lisäksi 
yhtymähallitus päätti lisätä vuoden 2020 talousarvioon kansallinen 
päivystysnumero ”Päivystysapu 116117” käyttöönottoon 300 000 
euroa, joka mahdollistaa palvelun käyttöönoton keväällä 2020. 
Seinäjoen seminaarin jatkovalmisteluohjeiden nettovaikutus oli n. -0,6 
Me.  

4. Vuoden 2020 talousarvioluonnos tilanteessa 26.8.2019

Yhtymähallituksen vuodelle 2020 hyväksymä raami oli enintään +3 
prosentin nousu verrattuna vuoteen 2019 (todellinen 
kustannusmuutos). Tilanteessa 27.8.2018 kustannusmuutokset 
verrattuna vuoden 2019 talousarvioon (muutettu talousarvio) ovat 
seuraavat:

toimintakulut +3,4 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht. +4,3 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +3,5 %

Todellinen kustannusmuutos on edellä mainittuja prosentteja jonkin 
verranpienempi, koska vuoden 2020 talousarvioluonnokseen sisältyy 
joitakin alibudjetoinnin korjaustoimenpiteitä, esimerkiksi 
sairaanhoitajien palkkojen alibudjetointia korjataan 30 % määrällä 
vuodelle 2020. 

Tilikauden tulostavoite on +/- nolla euroa. 

Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 12,0 Me verrattuna 
2019 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:
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- sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 2,9 Me
- lomarahat budjetoitu täysimääräisenä ns. Kikyn päättyessä 2,8 Me
- tietohallinto; Digipatologia, laboratoriojärjestelmät, uusi Solax, 

laaturekisterit, Lifecare ym:t 1,6 Me
- sairaanhoidon ostopalvelut 1,4 Me
- toteutetut integraatiot liikelaitoksessa, joita ei ole ennen ollut 

talousarviossa 1,0 Me 
- Maakunnallinen apuvälinekeskus 0,2 Me
- 116117 Valtakunnallinen päivystysnumero 0,3 Me

Em. yhtyeensä 10,2 Me

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuoden 2020 
talousarvioon: 

Sairaanhoito:

Satasairaala -hankkeen suunnitelmaa jatketaan; etusijalla on 
psykiatrian vuodeosastotoiminnan siirto Harjavallasta ja 
avohoitotoiminnan keskittäminen Satasairaalan lähialueilta 
Satasairaalan yhteyteen Tiilimäelle rakennettaviin uusiin psykiatrian – 
Satapsykiatrian – tiloihin.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on terveydenhuoltolain perusteella 
määrätty ns. laajan päivystyksen sairaalaksi 1.1.2017 lähtien; 
sairaalan resursseja lisätään päivystysvelvoitteen edellyttämään 
suuntaan.

Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation 
mahdollisuuksia.

Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään 
yhteistyössä peruspalvelujen kanssa.  

Sosiaalipalvelut:

Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden yksikön (Mänty) siirtyminen 
laitoksesta avohuollon asumisyksiköksi Poriin YH-asuntojen 
omistamaan ja Koy Satakruunun vuokraamaan kiinteistöön 
(Tekunkorpi) alkuvuodesta 2020.

Merikarvian asumisyksiköiden (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) 
rakentaminen alkaa keväällä v. 2019 ja käyttöönotto kesällä 2020.

Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) 
rakentaminen alkaa syksyllä 2019 ja käyttöönotto syksyllä 2020.

Porin perusturvan vammaispalvelujen kehitysvammaisten 
asumispalveluiden tuottamisvastuun siirtäminen sairaanhoitopiirin 
sosiaalipalveluille vuoden 2021 alusta. Hanketta selvitetään vuosien 
2019 ja 2020 aikana osana laajempaa yhteistyöprosessia Porin 
perusturvan ja Satasairaalan välillä.
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Erityishuollon kuntoutus- ja osaamiskeskuksen tilaratkaisujen osalta 
aikataulujen tarkentaminen.

Muut muutoshankkeet:

Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin 
toimintoihin hoidetaan vuonna 2020 ensisijaisesti sisäisin 
resurssisiirroin.

Investoinnit 2020-2025

 v. 2020 v. 2021 v.2022 v.2023 v. 2024 v. 2025

Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00

Laitehankinnat -liikelaitos 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

UNA ytimen hankinta 1,10

Taloushallinnon tietojärjestelmät 0,40

Maakunnallinen apuvälinekeskus 
6,8 M€

1,00

SK,Satapsykiatria 51,5 M€ 8,80 21,00 18,00 3,70

SK Satasairaala 79,5 M€ 1,50 2,50 3,50 25,00 25,00 22,00

SK, osastojen peruskorjaukset, B0,
A1, A6, M1, M2 ja R0

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pienet peruskorjaukset; 
sairaanhoito

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Pienet peruskorjaukset; 
sosiaalipalvelut

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Rakentaminen yhteensä               16,70 28,90 26,90 34,10 30,40 27,40

INVESTOINNIT YHTEENSÄ  22,70 32,40 30,90 38,10 34,40 31,40

Kunnallisjohtajille järjestetään 20.8.2019 erillinen informaatio- ja 
keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi keskeisiä kohtia 
talousarvioluonnoksesta. 

Luonnos sairaanhoitopiirin vuosien 2020–2022 toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2020 sekä 
investointisuunnitelmaksi vuoteen 2025 on esityslistan liitteenä. 

TM
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Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 19.8.2019, eikä 
johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

hyväksyä oheisen liitteen nro 1 mukaisen luonnoksen 2020–2022 
sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2022 
talousarvioksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2025 
 
pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 
viimeistään 24.9.2019

todeta, että vuoden 2020 talousarvion toteuttaminen edellyttää 
sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja,

että yhtymähallitus varautuu käynnistämään sairaanhoitopiirin hyvän 
henkilöstöpolitiikan toteutumisen varmistamiseksi vuonna 2020 
sairaanhoitopiirissä yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 
toteuttaa vuoden 2020 talousarvio niin, että sairaanhoitopiiri ei irtisano,
eikä lomauta henkilökuntaa vuonna 2020 

oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 
2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden 
2020 talousarvioluonnokseen hallintolain mukaisia oikaisunluonteisia 
tarkistuksia.

Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotuksen.

Täytäntöönpano kirjelmä + pöytäkirjanote liitteineen:
- jäsenkuntien kunnallishallitukset
- yhteistyötoiminta / työhyvinvointipäällikkö
- sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenet
- talouspäällikkö
- reviisori

Lisätiedot suunnitelmavuodet 2020–2022:
-  sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto
   puhelin 02 627 7782, 044 707 7782

investoinnit vuoteen 2025:
-  huollon johtaja Tapio Kallio
   puhelin 02 627 7750, 044 707 7750

talousarvio 2020: 
-  talousjohtaja Tero Mäkiranta
   puhelin 02 627 7790, 044 707 7790

sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 
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Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 27.8.2019

Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä
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1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 

 

1.1 Talousarvion lähtökohdat 

 

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta 
 

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain säännöksiin. 

 

Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa ta-

loussuunnitelmassa. 

 

Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seu-

rannan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavutta-

miseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava 

toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa 

on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamis-

keinot. Mahdollisesti kertynyt alijäämä pitää kattaa viimeistään neljän (4) vuoden 

kuluessa sen syntymisestä. 

 

Taloussuunnittelussa noudatetaan kuntalain lisäksi Julkisen hallinnon tietohallinnon 

neuvottelukunnan (JUHTA) suositusta JHS 199 ”Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- 

ja suunnitelma”, jossa on määritelty valtakunnallisesti yhdenmukainen rakenne ta-

loussuunnitelmalle ja talousarviolle.  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 ja vuoden 2020 talousarvio laadi-

taan ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - 

kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - 

suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat. 

 

1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2020 
 

1.1.2020 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 17. 

  

Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sai-

raanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla. 
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1.1.3 Sairaanhoitopiirin strategiakartta 
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1.1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus 
 

Antti Rinteen 3.6.2019 hyväksytyn hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalve-

luiden rakenneuudistus on tärkeä osa hallituskauden ohjelmaa.  

 

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosi-

aali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alu-

eille. Näitä itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakunnat tuottavat palvelut pääosin 

julkisina palveluina, joita yksityinen ja kolmas sektori täydentävät. Uudistuksen suun-

nittelu käynnistyy välittömästi ja realistinen aikaisin maakuntien toiminnan käynnisty-

misen ajankohta on vuoden 2023 alussa. 

 

Sairaanhoitopiirin toiminta jatkuu ennallaan, vähintään nykyisen laajuisena vuonna 

2020. Sairaanhoitopiiri osallistuu aktiivisesti rakenneuudistuksen suunnitteluun Sata-

kunnassa. 

 

1.1.5 Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv 2017-2021 ja Länsirannikko strategia 2019-2023 
 

TYKS:n erityisvastuualueen järjestämissopimus 2017-2021 määrittelee erityisvastuualu-

een kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä ja työnjakoa. Ns. keskittämisasetus saat-

taa vielä vaikuttaa joidenkin yksittäisten hoitojen osalta työnjakoon. 

 

Länsirannikon erva-alueen strategia on päivitetty vuoden 2019 keväällä, jonka yhty-

mävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2019 / 13 §. Yhteisiä painopistealu-

eita ovat asiakaslähtöisyyden ja palvelujen laadun ja saatavuuden kehittäminen, 

koulutusyhteistyö, yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja kilpailukyvyn 

kehittäminen. Strategian jalkauttaminen painottuu vuoteen 2020. 
 

1.1.6 Yleiset näkymät 
 

Julkinen talous Satakunnassa 

 

Valtionosuusuudistuksen vaikutukset vuosina 2015–2019 vähentävät Satakunnan 

kuntien valtionosuuksia suhteessa eniten Suomen maakunnista. Toisaalta satakunta-

laisten terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina 

vuosina ja sitä kautta kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa. 

 

Vuosina 2018-2019 maksettavat palkkojen sopimuskorotukset kasvattavat ansiota-

soa ja kuntien verotulokertymää, mutta lisäävät merkittävästi myös kuntasektorin 

kustannuksia. Kuntasektorin tulojen kasvu on maltillista v. 2019, koska mm. kustan-

nustenjaon tarkistuksesta johtuva valtionosuuksien leikkaus hidastaa kasvua. Lisäksi 

kuntasektoria koettelee mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivameno-

jen kasvu. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukset poistuvat vuoden 2019 jäl-

keen, mikä lisää kustannuksia jo vuonna 2019. 

 

Kuntaliiton ennusteen (17.6.2019) mukaan kuntien verotulojen muutos on vuonna 

2019 yhteensä +5,0 % ja vuonna 2020 yhteensä +3,0 % (koko maa). Valtionvarainmi-

nisteriön ennusteen (17.6.2019) mukaan palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa 

vuonna 2019 +2,7 % ja vuonna 2020 +3,3 %. Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu 

VM:n ennusteen mukaan vuonna 2019 +2,4 % ja vuonna 2020 +3,0 % (Kuntaliitto 

3.5.2019). 
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Tehdyt valtion vero- ja valtionosuusratkaisut, kuntasektorin palkkaratkaisut sekä 

mahdolliset soteratkaisut vaikuttavat kuntien talouteen. Valtionosuuden leikkaukset 

vuosina 2016–2019 vähentävät edelleen Satakunnan kuntien valtionosuuksia siirty-

mäkaudella n. 10-15 prosenttiyksikköä.  Suomen yleinen talouskehitys näyttää tilas-

tojen valossa heikkenevältä, mutta kasvua on edelleen lähivuosina ja kuntien vero-

tuloennusteet ovat positiivisia. 

 

Mahdolliseen soteuudistukseen liittyvät valtakunnalliset ja Satakunnassa tehtävät 

päätökset tulevat vaikuttamaan olennaisesti sairaanhoitopiirin toimintojen järjestä-

miseen, tuotantoon ja taloudelliseen kehitykseen. Mahdollisten soteratkaisujen 

muoto ja aikataulu on kesällä 2019 avoin. 
 

1.1.7 Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2020 – 

2022 
 

Sisäinen valvonta tarkoittaa organisaation sisäisiä ohjaus- ja toimintaprosesseihin si-

sältyviä menettelyitä ja toimintatapoja, joiden avulla arvioidaan asetettujen tavoit-

teiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Sisäisen 

valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hal-

lintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan avulla arvioidaan 

myös raportoinnin ja tiedon riittävyyttä, ajantasaisuutta ja luotettavuutta, resurssien 

ja omaisuuden turvaamista sekä lainsäädännön, päätösten ja sääntöjen noudatta-

mista. 

 

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan organi-

saation toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan riskit organi-

saation hyväksymälle tasolle. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toiminto-

jen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallinta tukee asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista. Riskienhallinta edellyttää 

toimintaympäristön ja uhkatekijöiden aktiivista kartoitusta ja arviointia. 

 

Riskienhallinta on osa normaalia johtamista ja päivittäistoimintaa. Sairaanhoitopiirin 

toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja 

hallinta tapahtuvat vuotuisen talousarvion laadinta- ja toteutusprosessissa. Sairaan-

hoitopiirissä toimii riskienhallinnan johtoryhmä, joka koordinoi omalta osaltaan ris-

kienhallinnan järjestämistä ja seurantaa. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tue-

taan ulkoisella ostopalvelulla riittävän asiantuntemuksen hankkimiseksi.  

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit 

ovat: 

 

 Osaamisen ja osaajien yllättävä menettäminen sekä rekrytoinnin haasteet 

 Tiedonhallintaan liittyvät riskit ja kyberturvallisuus 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja lainsäädännön uudista-

minen ja keskittämisasetuksen vaikutukset 

 Kuntatalouden aiheuttamat haasteet laajan päivystyksen sairaalan toiminto-

jen turvaamiselle  
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Vuosien 2020 – 2022 riskienhallinnan painopisteet 

 

1. Tiedonhallintaan liittyvät riskit 

 

Tietoturvaan, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien riskien hallintaa yhdessä 

2M-IT Oy:n kanssa; ajantasaisten ohjeiden ja kuvausten laadinta ja ylläpito. Laadi-

taan tietotilinpäätös vuodelta 2020.  

 

2. Tuottavuuden parantaminen 

 

Sairaanhoitopiirille laaditaan tuottavuusohjelma, jonka avulla tavoitellaan maltillista 

kustannuskehitystä, huomioiden kuitenkin laajan päivystyksen sairaalan ja hoitota-

kuun asettamat velvoitteet.   

 

3. Viestintä ja maineenhallinta  

 

Panostetaan asiakaspalveluun ja viestintään. Järjestetään asiakaspalvelu- ja vies-

tintäkoulutusta ja vahvistetaan positiivisen mielikuvan säilyvyys ja kehittyminen ole-

malla aktiivisesti näkyvillä mediassa. Ylläpidetään ja vahvistetaan Satasairaalan 

brändiä ja hyödynnetään sitä viestinnässä. 

 

1.1.8 Väestökehitys Satakunnassa 
 

 
 

Vuosien 2025, 2030 ja 2040 ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2015 jul-

kaisemaan väestöennusteeseen. 

  

Väestö 

31.12.2018

Väestö 

30.6.2019

Vuosi 

2025

Vuosi 

2030

Vuosi 

2040

Muutos-% 

2018 - 

2025

Muutos-% 

2018 - 

2040

Eura 11 748 11 773 11 893 11 744 11 448 1,2 % -2,6 %

Eurajoki 9 454 9 414 9 362 9 273 9 045 -1,0 % -4,3 %

Harjavalta 7 018 7 003 7 007 6 883 6 618 -0,2 % -5,7 %

Honkajoki 1 666 1 663 1 645 1 606 1 540 -1,3 % -7,6 %

Huittinen 10 091 10 084 10 081 9 976 9 792 -0,1 % -3,0 %

Jämijärvi 1 809 1 773 1 914 1 907 1 870 5,8 % 3,4 %

Kankaanpää 11 471 11 411 11 249 11 046 10 666 -1,9 % -7,0 %

Karvia 2 390 2 375 2 181 2 101 1 970 -8,7 % -17,6 %

Kokemäki 7 226 7 198 7 085 6 916 6 654 -2,0 % -7,9 %

Merikarvia 3 115 3 090 2 913 2 819 2 662 -6,5 % -14,5 %

Nakkila 5 437 5 403 5 426 5 319 5 115 -0,2 % -5,9 %

Pomarkku 2 146 2 136 1 967 1 874 1 743 -8,3 % -18,8 %

Pori 84 403 84 171 86 074 86 152 85 614 2,0 % 1,4 %

Rauma 39 360 39 313 40 192 40 225 39 931 2,1 % 1,5 %

Siikainen 1 458 1 457 1 455 1 414 1 350 -0,2 % -7,4 %

Säkylä 6 811 6 790 6 557 6 406 6 180 -3,7 % -9,3 %

Ulvila 13 021 12 964 12 576 12 270 11 696 -3,4 % -10,2 %

Yhteensä 218 624 218 018 219 577 217 931 213 894 0,4 % -2,2 %
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1.1.9 Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2020 

 

Satasairaala  

 

Satakunnan keskussairaalaa kehitetään laajan päivystyksen sairaalana ja opetus-

sairaalana. Vuosien 2019–2027 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on 

Satasairaala-hankkeen toteutuksella pienentää sairaansijamäärää noin 475 sai-

raansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). 

 

Tämän mahdollistaa edelleen lisääntyvä polikliininen hoito ja erilaisten etähoitojen 

kehittäminen ja palvelun tuottaminen lähipalveluna mm. viemällä erikoissairaanhoi-

don konsultaatioita alueen terveyskeskuksiin. Päiväsairaalatyyppistä toimintaa laa-

jennetaan edelleen sekä konservatiivisessa että operatiivisessa hoidossa. 

 

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoksia vuoden 2020 talousarvioon 

 

1. Sairaanhoito: 

 

Satasairaala -hankkeen suunnitelmaa jatketaan; etusijalla on psykiatrian vuode-

osastotoiminnan siirto Harjavallasta ja avohoitotoiminnan keskittäminen Satasairaa-

lan lähialueilta Satasairaalan yhteyteen Tiilimäelle rakennettaviin uusiin psykiatrian – 

Satapsykiatrian – tiloihin. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri on terveydenhuoltolain perusteella määrätty ns. laa-

jan päivystyksen sairaalaksi 1.1.2017 lähtien; sairaalan resursseja lisätään päivystys-

velvoitteen edellyttämään suuntaan. 

 

Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia. 

 

Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään yhteistyössä 

peruspalvelujen kanssa.   

 

2. Sosiaalipalvelut: 

 

Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden yksikön (Mänty) siirtyminen laitoksesta 

avohuollon asumisyksiköksi Poriin YH-asuntojen omistamaan ja Koy Satakruunun 

vuokraamaan kiinteistöön (Tekunkorpi) alkuvuodesta 2020. 

 

Merikarvian asumisyksiköiden (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen al-

kaa keväällä v. 2019 ja käyttöönotto kesällä 2020. 

 

Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen al-

kaa syksyllä 2019 ja käyttöönotto syksyllä 2020. 

 

Porin perusturvan vammaispalvelujen kehitysvammaisten asumispalveluiden tuotta-

misvastuun siirtäminen sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille vuoden 2021 alusta. Han-

ketta selvitetään vuosien 2019 ja 2020 aikana osana laajempaa yhteistyöprosessia 

Porin perusturvan ja Satasairaalan välillä. 

 

Erityishuollon kuntoutus- ja osaamiskeskuksen tilaratkaisujen osalta aikataulujen tar-

kentaminen. 
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3. Muut muutoshankkeet: 

 

Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin toimintoihin 

hoidetaan vuonna 2020 ensisijaisesti sisäisin resurssisiirroin. 

 

1.1.10 Alijäämän kattamisvelvollisuus 

 

Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista alijäämää 1,2 miljoonaa euroa. Kunta-

lain 110 §:n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo-

den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Sairaan-

hoitopiirin kumulatiivinen alijäämä tulee em. perustein kattaa vuoden 2023 loppuun 

mennessä. 

 

Alijäämä tullaan kattamaan tekemällä vuosille 2021 ja 2022 ylijäämäiset talousar-

viot. Kertynyt kumulatiivinen alijäämä jaetaan tasan kahdelle talousarviovuodelle 

ylijäämätavoitteeksi. Ylijäämä tehdään ensisijaisesti menoja karsimalla. Toimenpi-

teitä tullaan aloittamaan jo vuoden 2019 aikana yhteistyössä NHG:n (Nordic 

Healthcare Group) kanssa. Yhteistyössä luodaan tiekartta säästöpotentiaalin arvi-

ointiin ja tuottavuusohjelman luomiseen. 
 

1.2 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 
 

1.2.1 Henkilöstösuunnittelu ja – tuottavuus 
 

Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2020-2022 toiminta-ja taloussuunnitelman 

painopistealueina ovat henkilöstöresurssien suunniteltu ja hallittu käyttö sekä henki-

löstötuottavuuden parantaminen. Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat Sata-

sairaalan strategiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamista 

henkilöstösuunnitelman on tarkoitus tukea. Henkilöstösuunnitelmalla tarkoitetaan 

palvelutoiminnan järjestämiseksi tarvittavan henkilöstön määrällistä ja laadullista 

suunnitelmaa. 

 

Palvelutoiminnan taso ohjaa henkilöstöresurssien määrää. Taso voi lisääntyä, vä-

hentyä tai pysyä ennallaan. Muita henkilöstöresursseja ohjaavia tekijöitä ovat hoi-

toisuus sekä talous. Henkilöstöresurssien käytön tulee olla tarkoituksenmukaista, jous-

tavaa ja vaikuttavaa. Palvelujen tuottamisessa pitää olla oikealla osaamisella ole-

vaa henkilöstöä oikea määrä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla kus-

tannuksella. Palvelutuotannon muutostilanteissa työnjakoa tarkastellaan uudelleen 

ja tehdään hallittuja tehtäväsiirtoja. 

 

Budjetin yhteydessä laadittavaa henkilöstöresurssisuunnitelmaa (taulukko) on uudis-

tettu edeltävistä vuosista. Mukaan on otettu myös kahden edeltävän vuoden hen-

kilötyövuodet, vuoden 2019 puolen vuoden toteuma, eläköityneet 2017-2018, elä-

keiän saavuttaneet sekä eläkepoistuma ennuste taloussuunnitelmavuosille. Tauluk-

komuotoinen henkilöstöresurssisuunnitelma tullaan esittämään seuraavassa talous-

arvioluonnoksessa. 

 

Vastuualueet sisällyttävät henkilöstösuunnitelmiin henkilöstöpoistuma-ja resursointi-

suunnitelmat perusteluineen sekä kustannusvaikutuksineen. 
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Vakanssijärjestelmä on väline ja toimintatapa henkilöstöresurssien sopeuttamiseen 

ja hallittuun kohdentamiseen. Nykyinen toimintatapa ja pelisäännöt tarkastellaan 

uudelleen sekä luodaan tavoite eläköityvien ja vaihtuvuuden vuoksi vapautuvien 

vakanssien pankkiin siirtämisestä. Vuosittain n. 150 työntekijää irtisanoutuu jääden 

eläkkeelle tai muun syyn vuoksi. Erityisesti näissä tilanteessa hyödynnetään henkilös-

tövähennykset. 

 

Käytössä olevaa palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä tarkastellaan uudelleen 

ja pohditaan sen laajentamista myös rajattujen perusteiden osalta määräaikaisiin 

palvelussuhteisiin. 

 

Titanian toiminnallinen työvuorosuunnittelu ml. yhteisöllisen työvuorosuunnittelu sekä 

sähköinen asiointi laajenevat vuonna 2019 pilotoinnin jälkeen koko sairaanhoitopii-

rin käyttöön taloussuunnitelmakaudella. Jatkossa työaikasuunnittelulla tavoitellaan 

koko palveluprosessin kattavaa henkilöstöresurssien suunnittelua hyödyntämällä 

käytettävissä olevia ohjelmistoja. 

 

Keskitetyn varahenkilöstön toimintaa kehitetään ja laajennetaan lisäämällä osaa-

mista sisäisellä työkierrolla ja varahenkilöstömäärän hallitulla lisäämisellä. Samalla 

tavoitellaan vakituisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön prosenttiosuuden 

nousua.  

 

Työvuorosuunnittelun, vuosilomasuunnittelun sekä poissaoloista aiheutuvien kustan-

nusten tietoisuutta lisätään sekä kannustetaan edelleen korvaavan työn mahdolli-

suuksien hyödyntämiseen. 
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2 TALOUSARVIO 2020 

 

2.1 Ohjeet ja sitovuus 
 

Talousarvion laadintaprosessia koskevat yleiset ohjeet sisältyvät kuntalakiin ja sai-

raanhoitopiirin voimassa oleviin ohjeisiin. Talousarvion laadintaohjeessa määritel-

lään talousarvion suunnitteluohjeet, joihin sisältyvät raami, toiminnan organisointi, 

määrärahojen perusteet, hinnoitteluperusteet, talousarvion sitovuustasot, sitovat toi-

minnalliset tavoitteet, konserniohjeet sekä laadinta-aikataulu. 

 

2.1.1 Suunnitteluohje 

 

 

Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina muutoshank-

keina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset 

tulokset. 

 

 

 

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien va-

kanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei bud-

jetoida sairaanhoidon toimialueelle.   

 

Vuoden 2020 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus, jonka määräai-

kainen lomarahojen leikkaus päättyy vuonna 2019. Vuoden 2020 lomarahat bud-

jetoidaan täysimääräisinä.  

 

 

 

Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, 

siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. 

 
 

Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä py-

syviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveyden-

huollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palve-

luketjujen aikaansaamiseksi.  

 

Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäi-

set ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset kustannuksia vähentävät muutos-

hanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevai-

suudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden talou-

dellisista vaikutuksista.  

 

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksu-

sitoumusten mukaan. 

 

Investointiohjelmaan sisällytettävillä hankkeilla varmistetaan Satasairaalan säilymi-

nen ja kehittyminen osana Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-

netta.  
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Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sai-

raansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä vähintään n. 

200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla. 

 

 

 

Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. 

Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta 

– henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa. 

 

 

2.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuonna 2020 
 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio on vuonna 2020 tilanteen 

1.1.2019 mukainen. 

 

 
 

2.1.3 Käyttötalouden määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet 
 

Menot 

 

 

Tavoitteena on, että vuonna 2020 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuo-

tannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi. 

 

 

Henkilöstöbudjetti laskettiin todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, 

että laskelma tehtiin todellisen tilanteen 1.3.2019 mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin 

otettiin mukaan vakituiset vakanssit (virat ja toimet) sekä tarvittavat välttämättömät 

määräaikaiset viran - ja toimenhaltijat. 

 

 

Palkkabudjetti tehdään uusien sopimusten mukaisesti. Niiden vaikutukset vuonna 

2020 ovat: 

- 1.4.2020 lukien arvioitu 1,0 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS) 

- Vuoden 2019 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2020 palkkoja 

budjetoidessa 

- Vuonna 2020 lomarahat budjetoidaan täysimääräisinä, mikä lisää palkkame-

noja 1,8 % (noin 2,8 Me) 

 

 

 

Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 20,25 %:n mukaan, ja sairaanhoitoon 

4,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 23,9 % palkkasum-

masta (tp 2018 25,1 %). 
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Sosiaalikuluissa ns. kiky vaikuttaa vuonna 2020 seuraavasti: eläkevakuutusmaksu 

alenee 0,4 %-yksikköä sekä työnantajien sosiaaliturvamaksu alenee 0,58 %-yksik-

köä. 

 

 

Toimialueille ja liikelaitokselle annetaan ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön la-

kisääteiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus (osallistumismaksut, matkat 

ja majoitus), joka on suuruudeltaan enintään vuoden 2019 talousarvion mukainen.  

 

Liikelaitoksen sekä logistiikka- ja hankintapalvelujen myynti sairaanhoitopiirin toimi-

alueille pitää varmistaa palvelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Tarvikemäärärahat budjetoidaan niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toi-

mialueet käyvät tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. 

yksiköt sopivat talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden 

keskinäisen suhteen.  

 

Huoltokeskus ottaa huomioon Satasairaalan toteuttamispäätöksestä aiheutuvat 

vanhojen rakennusten purkukustannukset ja kertapoistot, mikäli niitä ei toteuteta 

vuoden 2019 aikana. 

 

Lääkehankinnat käydään läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki bud-

jetoi ulkoiset lääkehankinnat, ja sopii toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäi-

sestä kohdistamisesta talousarviota varten.  

 
 

Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon os-

topalveluihin (potilaan valinnanvapaus) varataan vuoden 2020 talousarvioon 

53.000.000 euroa, joka on noin 7,8 prosenttia enemmän kuin tilinpäätöksessä 

2018 ja noin 2,6 prosenttia enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2019. 

 

Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoito-

piireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon ”yhä laajempaa 

kotiuttamista” (potilaan valinnanvapaus).  

 

 

Sisäiset vuokrat lasketaan toimialueille/vastuualueille sairaaloittain/laitoksittain. Tyh-

jien tilojen vuokrat sisällytetään käytössä oleviin neliövuokriin ja siten sisällytetään 

käytössä oleviin vuokriin. 

 
 

Ostopalvelujen määrärahojen osalta tavoitellaan vuonna 2020 vuoden 2019 ta-

lousarvion tasoa, esim. 2M-IT Oy ja Satakunnan pelastuslaitos. 
 

 
Tuotot  

 

Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan 

nollatuloksen mukaisesti. 
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Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenki-

löstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuk-

sia. 

 
 

Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei suunnitella maksujen 

korotuksia 1.1.2020 alkaen.  

 

 

2.1.4 Talousarvioesitys vuodelle 2020 

 

Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2020- raami edellytti, että käyttöta-

lous/kustannusten kasvu on enintään +3 %:a verrattuna vuoteen 2019 (todellinen 

kustannusmuutos) 

 

Vuoden 2020 talousarvioehdotus on toimintakuluiltaan 3,4 %:a korkeampi kuin vuo-

den 2019 muutettu talousarvio; so. n. +12,0 Me. 

 

Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: 

 

- sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 2,9 Me 

- lomarahat budjetoitu täysimääräisinä 2,8 Me 

- tietohallinto; Digipatologia, laboratoriojärjestelmät, uusi Solax, laaturekisterit, 

Lifecare ym:t 1,6 Me 

- sairaanhoidon ostopalvelut 1,4 Me 

- toteutetut integraatiot liikelaitoksessa, joita ei ole ennen ollut talousarviossa 

1,0 Me1 

- Maakunnallinen apuvälinekeskus 0,2 Me 

- 116117 Valtakunnallinen päivystysnumero 0,3 Me 
 

 

Yhteensä 10,2 Me 

 

Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2020 keskimäärin 4,3 

% verrattuna muutettuun talousarvioon 2019 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 3,5 

%. 

 

 

2.1.5 Palveluhinnasto 
 

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisäl-

täen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustu-

vat yksikköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen lasken-

taan. Aiheuttamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden peri-

aatetta. 

  

                                                      
1 KSTHKY 1.6.2018, Euran välinehuolto 1.12.2018, Euran laboratorio 1.3.2019, KSTHKY kuvantaminen 

1.4.2019, Porin keskushammashoitolan välinehuolto 1.5.2019 ja POSA kuvantaminen 1.6.2019 
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Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman yli- / alijää-

mää. 

 

 

Ulkoinen hinnoittelu 

 

Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Ensi-

hoidon ja päivystyksen, konservatiivisen, operatiivisen ja lasten ja naistentautien 

sekä synnytysten vastuualueilla vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian laskutuksen 

perusteena on NordDrg -ryhmien mukainen tuotteistus.  

 

Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kus-

tannukset. 

 

Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituk-

sessa 16.12.2019. 

 

 

Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset 

 

Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen ta-

lousarvioihin. 

 

Vuonna 2020 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimi-

alueiden ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 

2018 tilinpäätöksen sekä vuoden 2020 talousarvion perusteella. 

 

Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 

31.12.2019 mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen joh-

taja tai liikelaitoksen johtaja. 

 

Kalenterivuoden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset sisäiseen hinnastoon tu-

lee tehdä ao. toimialueen johtajan tai liikelaitoksen johtajan päätöksellä. Em. pää-

tösvalta ei koske takautuvasti voimaan astuvia hinnanmuutoksia tai palautuksia/hy-

vityksiä, joista päättää yhtymähallitus. 

 

Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystys-

ajan tutkimuspalvelut. 

 

Sairaanhoidon ostopalvelut 

 

Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon os-

topalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palve-

luhinnaston mukaan.  

 

Ostopalveluina lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. 

Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloit-

tamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena). 
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Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (poti-

laan valinvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hin-

nalla (ns. läpilaskutuksena). 

 

Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanva-

paus) budjetoidaan ao. sairaanhoidon vastuualueen yhteiskustannuspaikkaan. 

Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti. Näistä on raportointivelvoite 

johtajaylilääkärille kuukausittain. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää en-

nen muutosta raportoida johtajaylilääkärille. 

 

Palveluseteli 

 

Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit fysioterapia-, toimintaterapia-, puhe-

terapia-, ratsastusterapia ja apuvälinepalvelujen ostossa oman toiminnan ja maksu-

sitoumuskäytännön lisäksi. Em. palvelusetelikäytäntöä jatketaan vuonna 2020. 

 

Erityisvelvoitteet 

 

Talousarviossa erityisvelvoitemaksuosuudella 68,02 euroa/asukas (64,87 

euroa/asukas ta 2019) katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia: 

 

Ensihoito ja päivystys: 

 

- ensihoitopalvelut 10 298 000 euroa (ta 2019 9 757 000 euroa) 

- henkinen hyvinvointi 20 000 euroa (ta 2019 20 000 euroa) 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 199 200 euroa (ta 2019 267 300 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 184 000 euroa (ta 2019 374 000 euroa) 

- valtakunnallinen päivystysnumero 116117 300 000 euroa (ta 2019 0 euroa) 

 

Konservatiivinen hoito:  

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 392 500 euroa (ta 2019 166 200 euroa) 

- kuntoutusohjaus 181 500 euroa (ta 2019 180 200 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 245 000 euroa (ta 2019 269 400 euroa) 

 

Operatiivinen hoito: 

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1 378 100 euroa (ta 2019 1 525 000 eu-

roa) 

- kuntoutusohjaus 90 000 euroa (ta 2019 90 000 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 152 000 euroa (ta 2019 135 000 euroa) 

 

Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset: 

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 25 900 euroa (ta 2019 45 500 euroa) 

- kuntoutusohjaus 45 000 euroa (ta 2019 45 000 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 38 500 euroa (ta 2019 63 000 euroa) 
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Psykiatrinen hoito: 

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 4 300 euroa (ta 2019 0 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 64 000 euroa (ta 2019 54 800 euroa) 

 

Yhtymähallinto: 

 

- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta 55 000 euroa (ta 2019 

55 000 euroa) 

- osuus professuureista ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen 

252 800 euroa (ta 2019 254 300 euroa) 

- sähköisen reseptin käyttömaksut 70 000 euroa (ta 2019 90 000 euroa) 

- sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut 300 000 euroa (ta 2019 335 000 eu-

roa) 

 

Liikelaitos:  

 

- ruumiinavaukset 230 000 euroa (ta 2019 230 000 euroa) 

- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 225 000 euroa (ta 2019 225 000 euroa) 

- laadunvarmennus 90 500 euroa (ta 2019 90 500 euroa) 

- lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa 30 000 euroa (ta 

2019 30 000 euroa). 

 

Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion mukaisesti 

kuukausittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan 

jäsenkunnilta tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden 

asukasluvun mukaisessa suhteessa. 

 

Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2020 talousarviossa 

yhteensä: 14 871 300 euroa (ta 2019 14 298 200 euroa.) 

 
 

2.1.6 Investoinnit vuoteen 2025 ja niiden rahoitus 
 

Investoinnit esitetään määräraharahojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusin-

vestointeihin. 

 

Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esi-

tettävien investointien lähtökohtina ovat Satakunnan keskussairaalan sairaala-alu-

een uusi tarkennettu kehittämissuunnitelma, Masterplan, Satasairaala -hankkeen 

projektisuunnitelma sekä yhtymävaltuustolle 12.11.2018 järjestetyssä infotilaisuu-

dessa esitetyt hankkeet vuoteen 2024 saakka. 

  

Sivu 19



 

20 

 

Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2027 asti ovat tavoitteellisina seuraavat: 

 

- Satapykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta ja Porin kau-

pungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen edellyttää laajennusosan raken-

tamista Tiilimäelle. Satapsykiatriasta on valmistunut toiminnallinen tarveselvitys ja 

rajoituslain edellyttämä poikkeuslupahakemus Satapsykiatrian rakennuksen ra-

kentamiseksi on lähetetty Sosiaali- ja terveysministeriöön maaliskuussa 2019. Ra-

kennuksen valmistuminen ajoittuu vuoteen 2022. Luonnossuunnitelmien perus-

teella rakennuksen kustannusarvio on 51 M€. 

 

- ”Satasairaala” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus sisältäen erityisesti suuria 

potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, sekä alueelle mahdolli-

sesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Ra-

kentaminen ajoittuu vuosille 2022–2027.   

 

- Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan toiminnan siirtämi-

nen Satalinnasta Honkaluodon alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen välittö-

mään läheisyyteen sairaanhoitopiirin omistamiin tiloihin toteutetaan vuoden 

2020 alkupuolella. Apuvälinekeskuksen rakentaminen on käynnistynyt ja raken-

nus valmistuu tammikuussa 2020. 

 

- Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyt-

tämällä /mahdollistamalla tavalla. 

 

 

Em. merkittävät yli 5 Me investoinnit tullaan käsittelemään Erva johtoryhmässä ja 

niihin haetaan STM:n poikkeuslupa tarvittaessa. 

 

 

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 

2020. 

 
 

2.1.7 Peruspääoman korko 
 

Peruspääoman koron määräksi vuonna 2020 arvioidaan 0 % (tilinpäätös 2018 to-

teuma 0,0 % ja tilinpäätös 2017 toteuma 0,0 %). 
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2.1.8 Tilivelvolliset 
 

Kuntalain 125 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sai-

raanhoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2020 ovat: 

 

- yhtymähallituksen jäsenet 

- liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 

- sairaanhoitopiirin johtaja 

- johtajaylilääkäri 

- hallintoylihoitaja 

- toimialueiden johtajat 

- liikelaitoksen johtaja 

- vastuualuejohtajat 

- sairaanhoidon toimialueen vastuuyksiköiden esimiehet 

- toimialueylihoitaja 

- ylihoitajat 

- talousjohtaja 

- palvelussuhdepäällikkö / KT-yhdyshenkilö 

- konsernilakimies 

- henkilöstöjohtaja 

 

Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voi-

massa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin oh-

jeiden mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan 

perusteella alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on tilivelvolli-

nen tekemistään päätöksistä sijaisuusaikana. 

 

2.2. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulli-

set tavoitteet viidestä näkökulmasta. 

 

Kukin toimialue määrittelee lisäksi tarvittaessa omat tarvittavat esim. toiminnalliset, 

laadulliset ja taloudelliset lisätavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa 

vastuualue-/vastuuyksikkötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla 

niitä mitataan. 

 

Nämä esitellään ja käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryhmässä erikseen. 
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1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 

Tavoitteet 

 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja 

mittauskerrat 

Palvelut järjestetään 

ja tuotetaan huomi-

oiden lakisääteinen 

palvelutuotantovel-

voite ja potilaiden ja 

asiakkaiden laatu-

tarpeet 

1. Ensihoidon ja päi-

vystyksen vastuualue: 

 

Ensihoitopalveluiden 

saatavuus 

 

 

 

 

31.12.2020 mennessä 

 

Koskee Satasairaa-

lan ensihoidon po-

tilaita 

 

 

1.1. - 31.12.2020 

 

 

 

A ja B tehtävät  

Alueluokka Mediaani (50%) (90%) 

Ydintaajama 6 min 9 min 

Muu taajama 8 min 17 min 

Asuttu maaseutu 15 min 26 min 

 

C ja D tehtävät  

Koko maakunta  (90%) 

C tehtävät  30 min 

D tehtävät  120 min 

 

Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen 

tavoittamiseen. Toteutuma raportoidaan osuutena tehtävistä, jotka 

tavoitetaan asetettujen tavoitteiden puitteissa.  

 

 

A-luokan tehtävä: 

Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatieto-

jen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot 

ovat välittömästi uhattuna 

B-luokan tehtävä: 

Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan 

peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. 

C-luokan tehtävä: 

Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö 

lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. 

D-luokan tehtävä: 

Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häi-

riötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi. 
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2. Sairaanhoidollisen 

toimialueen vastuu-

alueet (ensihoito ja 

päivystys, konservatii-

vinen, lasten- ja nais-

tentaudit sekä synny-

tykset, operatiivinen 

ja psykiatrinen hoito) 

 

Muistutukset ja vali-

tukset sekä potilasva-

hingot 

 

 

Lähetteiden käsittely 

 

 

 

 

Kiireettömän somaat-

tisen erikoissairaan-

hoidon ns. hoitota-

kuupotilaiden hoito-

toimenpiteet 

 

3. Sairaanhoidollinen 

toimialue ja liikelaitos 

 

 

4. Psykiatrisen hoidon 

vastuualue 

 

 

 

 

5. Sosiaalipalveluiden 

toimialue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistutusten ja valitusten 

sekä potilasvahinkojen lu-

kumäärä vähenee edelli-

sestä vuodesta 

 

Erikoisalat käsittelevät lä-

hetteet seitsemän (7) vuo-

rokauden kuluessa (laki-

sääteinen aikaraja 21 vrk) 

 

Toimenpiteet toteutetaan 

6 kuukauden kuluessa  

 

 

 

 

Potilaiden ns. polikliininen 

hoitotakuu toteutuu 3 kk:n 

kuluessa 

 

Lasten ja nuorten (alle 23 -

vuotiaiden) henkilöiden 

psykiatrian palvelujen ns. 

hoitotakuu toteutuu 3 kk:n 

kuluessa 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt: 

Asiakkailla kyllä vastauk-

sien osuus ≥ 80 % 

Asiakkaan läheisten kyse-

lyn tulokset tavoitetasolla 

≥ 4,0 (skaalaus 1 - 5) 

 

Toimialueella toteutetaan 

ISO9001:2015 laatujärjes-

telmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

 

kuukausittain 

 

 

 

 

kuukausittain 

 

 

 

 

 

kuukausittain 

 

 

 

kuukausittain 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

1.1.-31.12.2020 

auditointisuunni-

telman mukaisesti 
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6. Sairaanhoidon toi-

mialue ja liikelaitos 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sairaanhoidollinen 

toimialue ja sosiaali-

palvelujen toimialue 

Sairaanhoidon toimialu-

eella ja liikelaitoksessa on 

käytössä asiakaspalaute- 

ja palvelun laatua/asia-

kastyytyväisyyttä mit-

taava menettely. Asiakas-

tyytyväisyys 1–5 asteikolla 

≥ 4,5. 

 

Kokemusasiantuntijaver-

kosto ja asiakasraati ovat 

mukana palveluiden 

(mm. asiakaspalvelu, poti-

lashoito, hankesuunnittelu 

ja opastus) kehittämisessä 

 

1.1.–31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

Liikelaitos 

1. Kuvantamispalve-

lut järjestetään ja 

tuotetaan huomioi-

den potilaiden ja 

kliinisten yksiköiden 

tarpeet 

 

Päivystyspoliklini-

kan potilaiden 

tutkimukset  

 

 

 

 

Välitöntä päivystystutkimusta 

tarvitsevat potilaat kuvataan vii-

vytyksettä tunnin kuluessa. (Ai-

vojen verisuonten liuotus, pään, 

vartalon ja kaularangan trau-

mojen tietokonekuvaus, keuhko-

valtimoiden tukosten tietokone-

kuvaus). 

 

Päivystyspoliklinikan potilaiden 

muut päivystykselliset leike- ja 

ultraäänitutkimukset ja niiden 

lausunnot ovat lähettävän lää-

kärin käytettävissä kolmen tun-

nin kuluessa kuvantamislähet-

teen laatimisesta.  

 

Kiireellisyyden arvio perustuu lä-

hetetietoihin. Radiologi arvioi ei 

kriittisten potilaiden tutkimusjär-

jestyksen. 

 

 

1 – 4 kk, 

1 – 8 kk, 

1.1. - 31.12.2020 

 

 

2. PROSESSIEN SUJUVUUS 

 

Tavoitteet 

 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  

mittauskerrat 

Sairaanhoitopiirin 

palvelutuotanto on 

vaikuttavaa ja tuot-

tavaa 

Operatiivisen ja kon-

servatiivisen hoidon 

vastuualueiden tuot-

tavuus 

 

 

 

Kirurgian ja sisätautien eri-

koisalojen vakioitujen epi-

sodien määräindeksi ja va-

kioidut laskennalliset kus-

tannukset asukasta kohden 

ovat THL: n vuotuisessa 

benchmarking selvityksessä 

1.1.–31.12.2020 
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Päivystyksen läpime-

noajat 

 

 

 

 

 

paremmat kuin Suomen 

sairaanhoitopiirien ko. eri-

koisalojen koko maan in-

deksi. 

 

Läpimenoajat lyhenevät 

edelliseen vuoteen verrat-

tuna NHG benchmarkingin 

viimeisen saatavilla olevan 

raportin mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

Sairaanhoidon koko-

naistuottavuus kas-

vaa 

Sairaanhoitopiirin sai-

raanhoidon DRG-

tuottavuusseuranta 

 

DRG-pisteen hinta alenee 

edellisestä vuodesta 

1.1.–31.12.2020 

 

 

3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 

 

Tavoitteet 

 

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja  

mittauskerrat 

Henkilöstön osaamista ja 

jaksamista kehitetään 

työn vaativuutta vastaa-

vaksi 

 

Henkilötyövuosien ja työ-

panoksen tuloksellinen 

käyttö 

 

 

 

Sairauspoissaoloja vä-

hennetään erityisesti joh-

tamista kehittämällä 

 

 

 

Henkilöstön osaamista 

kehitetään työn vaati-

vuutta vastaavaksi 

 

 

 

 

 

Asiakaspalvelu 

Toimialueiden ja liikelaitosten kehityskeskustelut 

käydään ≥ 80 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palve-

luksessa ollut henkilöstö)  

  

 

Toimialueiden henkilötyövuodet ja työpanok-

set toteutuvat vuonna 2019 edellistä vuotta 

pienempinä kuitenkin niin, että mahdolliset liik-

keenluovutukset otetaan huomioon työpa-

nosta vähentävänä tai lisäävänä tekijänä. 

 

Toimialueiden sairauspoissaolopäivien määrä 

laskee sairauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi 

mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; erik-

seen 1 - 5 päivää ja tätä pidemmät sairaus-

poissaolot 

 

 

Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutu-

mista ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan 

ammattiryhmittäin (Kunnallisen työmarkkinalai-

toksen luokittelun mukaisesti) koulutukseen 

osallistuneiden määrinä ja koulutuspäivien 

määrinä. 

 

Koko henkilökunta on suorittaa asiakaspalve-

luun liittyvän verkkokoulutuksen Oppiportissa 

 

1.1. - 31.12.2020 

 

 

 

 

1.1. - 31.12.2020 

 

 

 

 

 

1.1. - 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

1.1. -31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

1.1.–31.12.2020 
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4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN 

 

Tavoitteet 

 

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja  

mittauskerrat 

Yhtymähallinto: 

 

Potilaiden ja asiakkaiden 

korkeatasoista hoitoa 

tuetaan tutkimuksella, 

opetuksella ja kehittämis-

hankkeilla 

 

 

Kehittämishankkeiden hyö-

dyntäminen käytännössä 

 

 

Valmistuneiden 

projektien käyt-

töönotto ja hyö-

dyt raportoi-

daan verrattuna 

hyväksyttyyn 

projektisuunni-

telmaan 

 

 

 

1.1. –31.12.2020 

 

5. TALOUS 

 

Tavoitteet Toiminta ja mittarit: 

 

Tavoitetaso Mittaus ja  

mittauskerrat 

Toiminta on vaikutta-

vaa ja tuottavaa sekä 

taloudellista 

 

Käytössä on asetettuja 

toiminnallisia tavoit-

teita vastaavat voi-

mavarat 

Sairaanhoitopiiri (piiritaso sekä 

kaikki toimialueet) 

 

 

Käyttötalouden sitova meno-

määräraha 

 

 

 

Investointitalouden sitova meno-

määräraha; sairaanhoito ja sosi-

aalipalvelut yhteensä 

 

 

 

 

Määräraha riit-

tää 

 

 

 

Määräraha riit-

tää 

 

 

 

 

kuukausittain,  

välitp 1-4 kk 

välitp 1-8 kk  

tp 31.12.2020 

 

31.12.2020 

  

Sairaanhoitopiirin (ml. liikelaitos) 

tilikauden tulos  

 

 

Tilikauden tulos 

on > + 0 Me 

 

 

31.12.2020 

 

 

 Taseyksiköt: 

 

Sosiaalipalvelut 

Logistiikka- ja hankintakeskus 

 

 

 

Tilikauden tulos 

on > + 0 euroa  

 

 

31.12.2020 

 Nettobudjetoitu yksikkö: 

 

Tutkimus- ja kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

Omarahoitus-

osuus riittää 

 

Tilikauden tulos 

on > + 0 euroa 

 

 

 

31.12.2020 
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Liikelaitoksen toiminta 

on laadukasta, tuotta-

vaa ja kannattavaa 

Kuntayhtymän liikelaitos  

”SataDiag” 

 

 

Liikelaitoksen investoinnit 

Liikelaitoksen tili-

kauden tulos on   

>+ 0 Me 

 

Määräraha riit-

tää 

 

Liikelaitos mak-

saa kuntayhty-

män siihen sijoit-

tamalle perus-

pääomalle  

3 % koron. 

 

31.12.2020 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

31.12.2020 

 

2.3 Talousarvion sitovuustasot 
 

1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden 

 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on  
 

- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos 

 

- käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liike-

laitoksen ja taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) me-

nomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja 

hankintakeskuksen taseyksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoimin-

nan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. 

Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. 

 

- investointimäärärahan riittävyys. 

 

2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden 

 

Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 

 

- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelai-

tokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Toimialueiden meno-

määrärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä menomäärärahaosuutta. 

 

Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön 

sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähenne-

tään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa 

talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. 

 

Sosiaalipalvelujen ja logistiikka-ja hankintakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhty-

mähallitukseen nähden on 

 

- taseyksikön tilikauden tulos. 
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3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on 

 

- liikelaitoksen tilikauden tulos 

- investointimäärärahan riittävyys. 

 

Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakes-

kus) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdolli-

sista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden 

ostojen suhteessa. 

 

Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin 

ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 
 

2.4. Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2020 
 

Tytäryhteisöt ovat: 

 

- Kiinteistö Oy Rauman sairaala 

 

- Satakunnan sairaalaparkki Oy 

 

- Kiinteistö Oy Uotilantie 5 

 

- Kiinteistö Oy Satakruunu 

 

- Satasairaala Holding Oy 

 

 

Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille;  

 

- yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista 

 

- Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja 

ylläpitää sekä kehittää Rauman aluesairaalan kiinteistöä ja sen arvoa omistajan 

ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhtiö tarjoaa Rauman kaupungille mu-

kaantuloa yhtiön omistajaksi esim. terveyskeskusosan apporttimenettelyllä.  

 

- Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkin tehtävänä on toteuttaa erityisesti Sata-

kunnan keskussairaalan pysäköintipaikkoja sekä hoitaa sairaanhoitopiirin ja yh-

tiön välisen palvelusopimuksen perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin käy-

tössä/hallinnassa olevat P-alueet ja määrätä niistä perittävät maksut 
 

- Sairaanhoitopiiri selvittää mahdollisuutta irtaantua Kiinteistö Oy Uotilantie 5 omis-

tajuudesta, koska asunto-osakeyhtiöiden omistaminen ei kuulu kiinteästi sairaan-

hoitopiirin ydintoimintaan 
 

- Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja ta-

loussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen 

käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut omistajan tarvitsemat ja hyväksymät toi-

mitilat 
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- Satasairaala Holding Oy:n tavoitteena on omistaa ja hallinnoida sairaanhoitopii-

rin omistamia Suomen Lähilaboratorio Oy:n osakkeita. Yhtiön hallinnoitavaksi on 

mahdollista siirtää myöhemmässä vaiheessa myös muita sairaanhoitopiirin osa-

keomistuksia. 
 

2.5 Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo 
 

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa 

valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhty-

män toiminnan kehittämiseksi.”  

 

Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous-

suunnitelmaluonnoksesta 2020 – 2022 ja vuoden 2020 talousarviosta kokouksessaan 

26.8.2019, 24.9.2019 mennessä.  

 

Ns. kuntajohtajainfo pidetään 20.8.2019. 

 

Yhtymähallitus esittää suunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion yhtymävaltuustolle 

käsiteltäväksi kokoukseen 11.11.2019.  
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2.6 Investointisuunnitelma vuosille 2020-2025 
 

2.6.1 Investoinnit vuosina 2020-2025 (Me) 
 

  v. 2020 v. 2021 v.2022 v.2023 v. 2024 v. 2025 

Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

Laitehankinnat -liikelaitos 3,00  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

UNA ytimen hankinta 1,10      

Taloushallinnon tietojärjestelmät 0,40      

Maakunnallinen apuvälinekes-

kus 6,8 M€ 

1,00 
     

SK,Satapsykiatria 51,5 M€ 8,80 21,00 18,00 3,70   

SK Satasairaala 79,5 M€  

 

1,50 2,50 3,50 25,00 25,00 22,00 

SK, osastojen peruskorjaukset, 

B0, A1, A6, M1, M2 ja R0 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Pienet peruskorjaukset; sairaan-

hoito 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Pienet peruskorjaukset; sosiaali-

palvelut 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Rakentaminen yhteensä                16,70 28,90 26,90 34,10 30,40 27,40 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ   22,70 32,40 30,90 38,10 34,40 31,40 

 

Rakennuskustannukset RKI 103,9 (2015=100) 

 

Yleistä 

 

Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueesta tehty kehittämissuunnitelma ulottuu 

viereiseen ns. Samkin alueeseen. Kehittämissuunnitelma valmistui vuoden 2018 

alussa ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmassa 

pyritään ottamaan huomioon erikoissairaanhoidon investointitarpeiden lisäksi myös 

Sote -uudistuksen investointitarpeiden vaatimat tilavaraukset. Suunnitelmassa tarkis-

tettiin myös alueen logistiikka sekä soveltuminen ympäröivään kaupunkirakentee-

seen. Tulevien rakennusmassojen sijoittelu tapahtuu uuden tarkistetun kehittämis-

suunnitelman mukaan. Porin kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män välille on laadittu ja molemmin puolin hyväksytty maankäyttösopimus, jonka 

allekirjoitus odottaa alueelle laaditun asemakaavan hyväksymistä. 

 

Maakunnallinen apuvälinekeskus 

 

Kevään 2016 kumppanuusneuvotteluissa kaikki kunnat ilmaisivat myönteisen tahto-

tilan Satakunnan alueelle rakennettavasta apuvälinekeskuksesta, jonka tehtävänä 

on hallinnoida Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä käytettäviä apu-

välineitä ja potilaille lainattavia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, lukuun ot-

tamatta kuulon-, näön- ja hengityksen apuvälineitä. 
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Suunnitelma maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta on valmistunut. Suunnitel-

massa on kuvattu nykytila sekä suunniteltu ja kuvattu koko maakunnan kattavan 

apuvälinekeskuksen toiminta. Satasote selvityksessä apuvälinetoiminnan suunnittelu 

kuuluu ”Sairaanhoitoon liittyvät tukipalvelut” -valmisteluryhmän toimeksiantoon. 

Tätä suunnitelmaa on näin ollen tehty yhteistyössä Satasote valmistelutyöryhmän 

kanssa. 

 

Apuvälinetoiminnan tavoitteeksi on asetettu: oikea apuväline, oikeaan aikaan, oi-

keassa paikassa, oikealla asiakkaalla, oikein käytettynä – ja tehokkaasti toimitet-

tuna. Suunnittelutyöryhmässä koko maakunnan apuvälineiden hankinnan, rekiste-

röinnin, korjauksen/vastaanottotarkastuksen sekä vaativien apuvälinesovitusten 

keskittäminen koettiin perustelluksi. Tällä toimintamallilla saadaan aikaiseksi varasto-

tilojen pieneneminen toimipisteissä, sekä tasalaatuiset huolto- ja puhdistuspalvelut 

koko maakunnan alueella. Apuvälineiden huolto- ja korjauspalvelun tavoitteena 

on, että potilaalla on aina käytössään toimiva ja turvallinen apuväline. Uutena toi-

mintana käynnistyvä muiden kuin lääkinnällisen apuvälinetoiminnan apuvälineiden 

hankinta-, määräaikaishuolto- ja korjaustoiminta sekä siihen liittyvä apuvälineiden 

puhdistus edellyttää henkilöstöresurssien keskittämistä sekä lisäämistä. Näin saa-

daan toteutettua myös viranomaismääräykset nykyistä paremmin. Apuvälinehuol-

toon ja asiakaspalveluun lisätään uusia henkilöresursseja, jolloin toimiva apuväli-

neprosessi mahdollistaa asiakkaiden nopeamman, joustavamman ja laadukkaam-

man palvelun. 

 

Apuvälinekeskuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet helmikuussa 2019. Urakkasopi-

muksen mukaan apuvälinekeskus valmistuu 31.1.2020 ja toiminnan on tarkoitus 

käynnistyä uusissa tiloissa alkuvuonna 2020. Apuvälinekeskus rakennetaan Porin 

kaupungin Honkaluotoon Porin kaupungilta vuokratulle tontille logistiikkakeskuksen 

välittömään läheisyyteen, jolloin saadaan hyödynnettyä kaikki synergiaedut logis-

tiikkakeskuksen ja apuvälinekeskuksen kesken. Apuvälinekeskuksen laajuus on 3.508 

br-m2 ja rakennus on osittain kaksi kerroksinen ja osittain yksi kerroksinen. 

Apuvälinekeskuksen aloitettua toimintansa uusissa tiloissa, sairaanhoitopiiri voi luo-

pua Sahalaistenkadulla olevista vuokratiloista. 

 

Apuvälinekeskuksen rakentamiseen hyväksytystä 6,80 M€ määrärahasta vuodelle 

2020 varataan 1,00 M€. 

 

Satapsykiatria 

 

Mielenterveys- ja päihdepotilaiden pääsyn palvelujen piiriin ja kohtelun niissä on ol-

tava yhdenvertaista kaikkien muiden palvelujenkäyttäjien kanssa; Harjavallan sai-

raala perustettiin vuonna 1903 ja tähän aikaan vielä oli tyypillistä, että psykiatrisista 

häiriöistä kärsivät eristettiin muista sairaista, ja sairaalat rakennettiin erilleen muusta 

terveydenhuollosta. Psykiatrian historia oli sairaalakeskeistä, mutta avohoitoverkos-

toa on rakennettu kuitenkin jo vuosikymmeniä. On vanhanaikaista ja potilasta lei-

maavaa hoitaa yhtä potilasryhmää erillään muista. 

 

Lainsäädäntö edellyttää;  

 

Päivystysasetus on edellyttänyt psykiatrisen päivystyksen toimivan jo vuodesta 2015 

lähtien somaattisen päivystyksen yhteydessä. Toisaalta tahdosta riippumattomaan 
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hoitoon ottaminen ja hoito edellyttävät, että yksikössä on saatavilla psykiatrian eri-

koisalojen erikoislääkäri tai psykiatristen häiriöiden hoitoon perehtynyt lääkäri. Nyky-

järjestely ei ole päivystysasetuksen mukainen. 

 

Mielenterveyspotilaiden somaattisten sairauksien hoitomahdollisuudet paranevat; 

Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä potilailla somaattinen sairastavuus on tavallista. 

Tuoreen väitöskirjan mukaan (Eskelinen 2017) puolella skitsofreniapotilaista on päi-

vittäin toimintakykyä haittaava ruumiillinen sairaus. Psykiatristen pitkäaikaispotilai-

den yleisimmät kuolinsyyt ovat pääasiassa samoja kuin normaaliväestössä, mutta 

vaara kuolla näihin sairauksiin on edelleen huomattavasti keskimääräistä suurempi. 

Potilaat eivät saa riittävää somaattista hoitoa, mikä voi osaltaan johtua heidän 

psyykkisiin sairauksiinsa liittyvistä tekijöistä, mutta myös somaattisen hoidon puutteel-

lisista järjestelyistä ja potilaiden vaivoja psykiatrisoivasta hoitokulttuurista. 

 

Logistiikka helpottuu; 

 

Nykyisellään potilaita ja tavaraa kuljetetaan Satakunnan keskussairaalan ja Harja-

vallan sairaalan välillä kymmeniä tuhansia kilometrejä vuosittain. Sairaalan uusi si-

jainti vähentää paitsi ajokilometrejä myös merkittävästi henkilökunnan käyttöä, 

koska useasti potilasta kuljetettaessa on hoitaja saattajana. 

 

Tilat ovat aikansa eläneet; 

 

Tiloille asetettavat vaatimukset ovat nyt toisenlaisia kuin yli sata vuotta sitten. Tilojen 

tulee olla muunneltavia ja toimintaa tukevia. On olemassa näyttöön perustuvaa 

tietoa siitä, minkälaiset tilat ovat hoidollisia ja turvallisuutta lisääviä. Tätä tietoa tulee 

hyödyntää. Tahdosta riippumattakin hoidossa olevilla potilailla on oltava ulkoilu-

mahdollisuus. 

 

Rekrytointi tehostuu; 

 

Nykyaikaiset tilat muun sairaanhoidon yhteydessä helpottavat uusien työntekijöi-

den rekrytointia. Muualta Suomesta saadut kokemukset osoittavat, että psykiatrian 

työntekijät ovat kokeneet ammatillisen arvostuksensa nousseen, kun he ovat pääs-

seet muiden ammattilaisten kanssa ”samaan joukkoon”. 

 

Satapsykiatrian toiminnallinen tarveselvitys on valmistunut. Rakennukseen on tarkoi-

tus sijoittaa psykiatrian toiminnot Harjavallan sairaalasta sekä Porin kaupungilla 

vuokratiloissa sijaitsevat psykiatrian toiminnot. Toiminnan siirtyessä Harjavallan sai-

raalan tiloista keskussairaalan yhteyteen, voidaan Harjavallan sairaalan tiloista luo-

pua kokonaan. 

 

Myönteinen päätös rajoituslain edellyttämästä poikkeusluvasta on saatu sosiaali- ja 

terveysministeriöltä 4.7.2019. Laaditun toteutusaikataulun mukaan rakennussuunnit-

telu toteutetaan vuosina 2019 ja 2020 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää lop-

puvuonna 2020. Laajennuksen rakentaminen ajoittuu vuosille 2021 - 2022 jolloin psy-

kiatrian osastotoiminta voisi käynnistyä uudessa rakennuksessa vuoden 2023 alussa.   

 

Rakennuksen arvioitu laajuus on 19.810 br-m2 ja kustannukset 51,5 M€ sisältäen toi-

mintavarustuskustannukset. Kustannusarvio ei pidä sisällään mahdollisia tietojärjes-

telmäkustannuksia. 

Sivu 32



 

33 

 

Satasairaalan kehittämishanke, Satasairaala 

 

Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset sekä tuottavuustavoitteet ovat: 1) 450 ss  

350 ss, joista max 100 psykiatriaan; hoito yhä polikliinisempaa ja vaikuttavampaa 

2) sairaalan toimintakulut vähenevät min á 10 Me/vuosi, vähintään -200 htv 3) tuot-

tavuus lisääntyy vähintään + 7 % /v l. hankkeen toteutuksen myötä investointikulut 

voidaan kattaa toiminnan tehostamisella, tuottavuudella ja toimintakulusäästöillä 

n. 10–12 vuodessa. 

 

Satasairaalan kehittämisen toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on jatkossa tuot-

taa entistä parempaa palvelua Satasairaalan asiakkaille. Tämä saavutetaan kehit-

tämällä uudenlaisia potilaslähtöisiä toimintaprosesseja ja muuttamalla sairaalan toi-

minnallista rakennetta entistä enemmän avohoitoa mahdollistavaksi niin, että osas-

tohoitoa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Keskeisinä muutoksen 

mahdollistavina elementteinä on muodostaa suurempia toiminnallisia kokonaisuuk-

sia osastotoiminnasta, avohoitotoiminnasta sisältäen vastaanottotoiminnat ja ns. 

päiväsairaalatoiminnan ja erilaista ja eriasteista vaativampaa tutkimusta, hoitoa ja 

valvontaa edellyttävistä toiminnoista. Näin voidaan tehokkaammin ja tuottavam-

min hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa, tutkimus- ja hoitolaitteistoa ja henkilöstö-

resurssia. 

 

Hajallaan sairaalaan eri osissa olevat osastotoiminnot kootaan yhteen toiminnalli-

seen kokonaisuuteen, mikä mahdollistaa osastokapasiteetin käytön tehokkaammin. 

Samalla kuitenkin huolehditaan eri potilasryhmien ja erikoisalojen edellyttämästä 

osaamisesta rakentamalla kokonaisuus joustavista ja muunneltavista moduuleista. 

Potilasturvallisuuden, hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyn ja potilaiden yksityisyy-

den suojaamisen näkökulmasta olisi suotavaa, että potilashuoneet olisivat pieniä, 

mieluiten yhden hengen huoneita. 

 

Keskeisiä tulevaisuuden sairaalan toiminnallisia tavoitteita on tutkia ja hoitaa poti-

laita mahdollisimman paljon niin, että heidän ei tarvitse yöpyä sairaalassa. Vain 

tämä mahdollistaa osastopaikkojen vähentämisen tavoitellulle 350 osastopaikan 

tasolle. Päiväkirurginen toiminta lisääntyy edelleen ja koko ajan on kehitetty ja kehi-

tetään toimintamalleja niin, että potilas voi myös joustavasti kotiutua leikkausta seu-

raavan päivän aamuna tai suoraan leikkaussalin heräämöstä. Nämä uudet toimin-

nallisuudet edellyttävät uudenlaisia prosesseja, niiden tarvitsemaa osaamista ja 

prosesseja tukevia ja niitä mahdollistavia tiloja. Erilaisia aikaisemmin osastolta käsin 

toteutettuja tutkimuksia ja hoitoja tullaan jatkossa järjestämään niin, että potilas voi 

kotiutua samana päivänä eikä tarvitse lainkaan osastopaikkaa. Myös tällainen päi-

väsairaalatyyppinen toiminta edellyttää toimintojen uudenlaista suunnittelua poti-

laslähtöisinä prosesseina. Sujuvien prosessien lähtökohtaisena edellytyksenä ovat 

toimintaa tukevat ja tehostavat toimitilat. Vastaanottotoiminnat kootaan osastotoi-

minnan tavoin eripuolilta sairaalaa suurempiin kokonaisuuksiin, mikä mahdollistaa 

tehokkaamman yhteistyön eri erikoisalojen välillä ja tilojen tarkoituksenmukaisen ja 

tehokkaan käytön. Digitaalisuutta ja sähköistä asiointia tullaan hyödyntämään hy-

vin laajassa mitassa tulevaisuudessa niin, että potilaan ei aina tarvitse tulla sairaa-

laan vastaanotolle. Tämäkin toiminta kuitenkin edellyttää ammattilaisen asianmu-

kaisen toiminnan turvaamiseksi siihen tarkoitettua ja suunniteltua tilaresurssia. 
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Satasairaala on 1.1.2017 lukien laajan päivystyksen sairaala ja päivystys entistä 

enemmän maakunnan alueelta keskittyy keskussairaalan yhteyteen. Sellaiset poti-

laat, joiden ongelma edellyttää vain lyhyttä käyntiä lääkärin tai sairaanhoitajan 

vastaanotolla ilman merkittäviä tutkimuksia, muodostavat valtaosan päivystyksen 

kävijöistä. Tämä potilasjoukko on erittäin suuri ja heidän hoitoprosessinsa toteutumi-

nen sujuvasti ja nopeasti ilman merkittävää odottamista vaatii tällaista toimintaa 

tukevia tiloja. Toisaalta osa päivystyspotilaista on vakavasti sairaita ja heidän tutki-

muksensa, hoitonsa ja seurantansa edellyttää laajalla skaalalla erilaista henkilöstön 

osaamista, tutkimus- ja laiteresurssia sekä tilaa päivystyksen seurantapaikoista aina 

vaativimpaan tehohoitoon. Tätä vaativimpien potilaiden seuranta-, valvonta- ja 

hoitoresurssia uudenlaisessa toiminnassa hyödynnetään yli erikoisalojen. Sitä käyte-

tään, ei pelkästään päivystyspotilaiden, vaan myös muiden vakavasti sairaiden ja 

sellaisten potilaiden kohdalla, joille tehdään suuria toimenpiteitä, esimerkiksi teho-

hoitoa vaativia leikkauksia. 

 

Uuden sairaalan toiminnassa tavoitellaan siis potilaslähtöisyyttä, potilasturvallisuu-

den paranemista, turvallista tutkimusta ja hoitoa, sujuvia prosesseja sekä tehokasta 

henkilöstön, tilan ja tutkimus- ja laiteresurssin hyödyntämistä. Tavoitteiden toteutumi-

nen on luonnollisesti oleellisesti kiinni siitä, että käytettävissä olevat toimitilat mah-

dollistavat suunnitellun toiminnan toteutumisen. 

 

Satasairaalan kehittämisen toiminnallinen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelua 

ohjaa hankkeeseen nimetty ohjausryhmä. Toiminnallista suunnittelua toteuttavat 

useat eri pienryhmät joissa useassa on mukana perusterveydenhuollon edustus. 

Suunnitteluun on kutsuttu mukaan myös Satakunnan kansalaisia, asiakasraatiin. 

Suunnittelun apuna käytetään eri konsultteja selvittämään mm. nykytilannetta sekä 

ideoimaan uusia toimintamalleja. Suunnittelu pitää sisällään myös nykyisten sairaa-

latilojen inventoinnin, niihin jäävien toimintojen tarkastelun sekä tarvittavat purku-

suunnitelmat ja tarvittavat nykyisten rakennusosien peruskorjaukset. Hankkeelle on 

valittu määräaikainen projektin johtaja jonka toimikausi kestää ainakin vuoden 2021 

loppuun asti. 

 

Satasairaala -hankkeen arvioitu laajuus on 27.500 br-m2 ja sen on arvioitu maksa-

van 79,50 M€ (alv 0 %). Kustannusarvio ei pidä sisällään toimintavarustuskustannusta 

eikä ICT-kustannuksia. Satasairaalan laajuus ja kustannukset voivat vielä muuttua 

oleellisesti maakunnallisten ratkaisujen myötä. Vuoden 2020 talousarviossa on Sata-

sairaalan suunnitteluun varattu 1,50 M€ määräraha. Investointisuunnitelmassa vuo-

sille 2021 -2025 on Satasairaala -hankkeeseen varattu määrärahoja seuraavasti; 

vuosi 2021 2,50 M€, vuosi 2022 3,50 M€, vuosi 2023 25,00 M€, vuosi 2024 25,00 M€ ja 

vuosi 2025 22,00 M€.  

 

Satasairaalan toiminnallinen suunnittelu on käynnissä. Erikoissairaanhoitoon liittyvät 

asiat ovat pääosin selvillä, mutta se, miten mm. perusterveydenhuolto tulee ottaa 

huomioon Satasairaalaa suunniteltaessa, on vielä selvittämättä. Tästä syystä hank-

keen laajuus, kustannukset ja aikataulu ovat vielä ainoastaan suuntaa antavia ja 

perustuvat erikoissairaanhoidon osalta tehtyyn selvitystyöhön, mutta perustervey-

denhuollon osalta erilaisten arvioiden yhteenvetoon. 

 

Alustavan toteutusaikataulun mukaan toiminnallinen tarveselvitys laaditaan vuo-

den 2020 loppuun mennessä. Rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2021 ja 
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2022 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää vuonna 2022. Laajennuksen rakenta-

minen on ajoitettu vuosille 2023- 2026 jolloin toiminta voisi käynnistyä vaiheittain ra-

kennettavassa uudessa rakennuksessa vuosina 2025 ja 2027.  

 

Vammaisten vaativan kuntoutuksen kuntoutuskeskus 

 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa erityishuollon osaamiskeskuksen (Antinkar-

tano) palvelut muodostavat Satasairaalan yhteydessä vaativan hoidon ja kuntou-

tuksen yksiköt, kehitysvammapoliklinikan sekä erityisosaamisen ylläpitämiseen liitty-

vät palvelut. 

 

Tavoitteena on kehittää yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 

muiden alueen toimijoiden kanssa uudenlainen kuntoutuksen yhteistyömalli, jossa 

myös vammainen asiakas (kehitysvammainen ja muu aivovammainen) on keski-

össä.  Uusi toimintatapa yhdistää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen 

muodot. Jotta voidaan puhua vaativista, integroituneista, joustavista ja asiakasläh-

töisistä palvelukokonaisuuksista, niin tämä edellyttää toimintojen ja osaamisen kes-

kittämistä. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito eivät kumpikaan yksinään 

kykene aina vastaamaan monisairaiden, monivammaisten ja autismin kirjoon lukeu-

tuvien asiakkaiden tarpeisiin. 

 

Asiakkuudet vaativassa kuntoutuksessa perustuvat vahvaan tila-, henkilöstö- ja 

osaamisen resurssiin. 

 

Erityispalvelujen piiriin ohjautuvien asiakkaiden tilanteeseen liittyy tulevaisuudessa 

yhä useammin monialaisen osaamisen haasteita.  Toiminnan siirtäminen erikoissai-

raanhoidon läheisyyteen on perusteltua mm. erityishuollon asiakkaiden monenlai-

silla terveysongelmilla.  Kehitysvammaisten psyykkinen sairastavuus on erittäin kor-

kea. Säännöllisesti lääkkeitä käyttäviä on yli puolet asiakkaista ja yli 70 % tarvitsisi eri-

koislääkärin konsultaatiota. 

 

Tavoitteena onkin eri erikoisalojen (mm. neurologia, psykiatria, lastentaudit, kehitys-

vamma-huolto) suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen yli sek-

torirajojen, asiakkaan tarpeesta lähtien ja asiakkaan tarpeetonta siirtelyä välttäen.  

Toimintatavassa toteutetaan myös valtakunnallista tavoitetta vammaisuuden ja ke-

hitysvammaisuuden rajan häivyttämisessä. 

 

Vaativan hoidon yksikkö tuottaa ympärivuorokautista hoitoa, kuntoutusta ja oh-

jausta sisältäen toiminnallisen kuntoutuksen, lääkäri-, terapia-, apuväline- ja lääke-

huollon palvelut sekä tutkimuksen. 

 

Sosiaalipalveluissa lääkäripalvelut on ostettu usean vuoden ajan yksityiseltä palve-

lun tuottajalta koska omaa virkalääkäriä ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu 

rekrytoitua. 

 

Antinkartano on 60 vuotta sitten alun perin rakennettu 350 asukkaan kodiksi.  Nykyi-

sin Antinkartanossa on noin 60 asiakasta, joista pitkäaikaisia kehitysvammaisia asuk-

kaita enää 15, jotka tulevat muuttamaan laitoksesta kahden vuoden kuluessa.  Täl-

löin Antinkartano muuttuu kokonaisuudessaan vaativan kuntoutuksen yksiköksi, 

jossa pääasiassa tuotetaan vaativan, määräaikaisen kuntoutuksen ja tutkimuksen 

jaksoja. 
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Satakunnassa on noin 1600 kehitysvammaista, joista yli puolet on vuosittain sairaan-

hoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakkaina. Lisäksi yhä enemmän on muita erityishuol-

lon asiakkaita. Arvion mukaan noin 20 % asiakkaista tarvitsee erittäin vaativia kun-

toutuspalveluja.  Antinkartanon kuntoutuspaikkojen tarve tulevaisuudessa on 35 -40. 

 

Antinkartanon nykyinen syrjäinen sijainti ja yhä haasteellisempi asiakaskunta aiheut-

tavat myös turvallisuuteen liittyviä vakavia ongelmia.   Julkiset kulkuyhteydet ovat 

huonot, koska bussiliikenne supistui elokuussa 2017 oleellisesti.  Liikennöinti tapahtuu 

vain virka-aikana kahdesti päivässä. 

 

Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus täydentää ja tukee tulevien sote- keskus-

ten peruspalveluja tuottamalla erityisosaamista vaativat kehitysvammahuollon pal-

velut ja konsultaatiot alueella.  Tavoitteena ovat sujuvat palveluketjut lähi- ja perus-

palveluiden sekä erityispalvelujen kesken.  Toiminnan periaatteina ovat asiakasläh-

töisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus ja osallisuus sekä erityishuollon asiakkaiden 

hyvä elämä. 

 

Vaativan kuntoutuksen yksikön yhtenä tehtävänä tulevaisuudessa on varmistaa riit-

tävä erityishuollon osaaminen Satakunnassa.  Osana erikoissairaanhoitoa vaativalla 

erityishuollolla on tähän hyvät edellytykset. 

 

Osastojen peruskorjaukset 

 

Osastojen peruskorjaukset määräytyvät Satasairaalan suunnitelman mukaan, va-

paaksi jäävien tilojen toiminnallisen muutostarpeen ja teknisen korjaustarpeen mu-

kaan. 

 

Vuoden 2020 aikana on tarkoitus peruskorjata apteekilta vapautuvat tilat B-raken-

nuksen 0.kerroksesta kokonaissuunnitelman osoittamalle toiminnalle. Muita tulevina 

vuosina peruskorjattavia kohteita ovat mm, A6, A1, R0, M1 ja M2.   

 

Vuosittain peruskorjauksiin on investointisuunnitelmassa varattu 3,00 M€ määräraha.  

 

Pienet peruskorjaushankkeet 

 

Pienet peruskorjaushankkeet koostuvat erilaisista pienistä toiminnallisten muutosten 

aiheuttamista korjaustarpeista sekä teknisistä muutostarpeista. Hankkeiden koko 

vaihtelee kymmenestätuhannesta eurosta muutamaan sataan tuhanteen euroon. 

Vuosittain näihin peruskorjaushankkeisiin varattu määräraha on 2,40 M€ ja korjaus-

hankkeet sijaitsevat pääosin keskussairaalassa. Tulevaisuudessa pienten peruskor-

jausten määrärahaa tulee korottaa, koska toiminnallisten muutosten aiheuttamat 

korjaustarpeet ja teknisten järjestelmien korjaustarpeet lisääntyvät jatkuvasti. 

 

Laitehankinnat 

 

Laitehankintoihin varataan vuosittain 3,50 - 4,50 M€ määräraha joka jakaantuu Sa-

taDiag liikelaitoksen sekä sairaanhoitopiirin toimialueiden kesken. Osa laitehankin-

noista suoritetaan leasing-periaatteella. 
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Taloushallinnon tietojärjestelmät 

 

Sairaanhoitopiirin taloushallinnon tietojärjestelmien (kirjanpito-, taloussuunnittelu- ja 

osto/myyntilaskutusjärjestelmät) uusintaan on varattu 0,4 Me investointimääräraha. 

Sairaanhoitopiirin nykyiset taloushallinnon järjestelmät ovat noin 20 vuoden takaa, 

ja niiden ylläpitotuki on päättynyt vuosia sitten. Järjestelmien uusintaa on lykätty 

useita vuosia mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen vuoksi, ja riskienhallinnan 

näkökulmasta järjestelmien uusiminen on välttämätöntä. Varattu määräraha perus-

tuu osakkuusyhtiö Sarastia Oy:n kanssa tehtyyn selvitykseen, jonka perusteella mää-

rärahavaraus on tehty. Tarkoituksena on tehdä in-house suorahankinta, jolla sai-

raanhoitopiirin käyttöön otetaan sovellusvuokraukseen (ASP) perustuen Sarastia 

Oy:n tarjoamat tietojärjestelmät. Selvityksen mukaan uudet järjestelmät ovat ns. 

Sote –yhteensopivia eli mahdollistavat mahdolliset tulevat sote –organisoitumismuu-

tokset. 

 

UNA-ytimen hankinta 

 

UNA-investointikustannukset ovat täsmentyneet ja sisältävät sekä UNA-ytimen han-

kinnan että Kaari-kilpailutushankkeen kustannukset. Vuoden 2020 kustannus on 1,1 

M euroa.  
 

2.6.2 Investointien rahoitus 
 

Investointien rahoitus poistoilla, lainanotolla ja leasing- rahoituksella. 

 

 Me v. 2020 v. 2021 v. 2022 v. 2023 v. 2024 v.2025 

Kassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suunnitelman 

mukaiset poistot 10,40 10,70 11,00 12,00 12,50 13,00 

Talousarviolaina 12,30 21,70 19,90 26,10 21,90 18,40 

Rahoitus yhteensä 22,70 32,40 30,90 38,10 34,40 31,40 

 

 

2.7 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020 
 

2.7.1 Sairaanhoidon toimialue 
 

Vs. johtajaylilääkäri Sari Sjövall 23.5.2019: 

 

Sairaanhoidon toimialue vastaa sairaanhoitopiirin ydintehtävästä - potilaiden tutki-

misesta ja hoidosta. Toimimme kattavan päivystyksen opetussairaalana. Tavoit-

teena on aiempaan tapaan tutkia ja hoitaa potilaat laadukkaasti, turvallisesti ja 

tehokkaasti vähintään hoitotakuun edellyttämissä aikaikkunoissa.  

 

Laatu ja potilasturvallisuus korostuvat kaikessa hoidossa, ja olemme mukana kehit-

tämässä Satasairaalan laatujärjestelmien käyttöönottoa (ISO 9001 laatujärjestelmä, 

ISO 45001: työsuojelu, työhyvinvointi ja työterveys ja ISO 14001: ympäristöjohtami-

nen). Laatujärjestelmät toimivat meillä välineinä jatkuvan toiminnan kehittämiseen 

ja parantamiseen. Jatkamme edelleen potilaiden palautteen keräämistä saamas-
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taan hoidosta eri palautejärjestelmien kautta ja tavoitteemme on kehittää palve-

lua niin, että potilaat kokevat yhä enemmän saavansa hyvää ja laadukasta hoi-

toa. 

 

Kaikilla sairaanhoidon vastuualueilla tapahtuu toiminnan kehittämistä, prosessien 

hiomista ja LEAN-ajattelun mukaisia kehittämishankkeita.  Tavoitteisiin pääsemiseksi 

tarvitsemme myös aiempaa aktiivisempaa lääkärien rekrytointia kaikilla erikoisaloilla 

ja hoitohenkilökunnan jatkuvaa koulutusta uusiin tehtäviin, kuten eri erikoisalojen 

hoitajapoliklinikat. Tavoitteemme on vähentää vuodeosastohoitoa ja pystyä vas-

taamaan lisääntyneen avohoidon tarpeisiin ottamalla entistä enemmän käyttöön 

digitaalisia palveluita kaikilla erikoisaloilla. 

 

2.7.1.1 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 
 

Vastuualuejohtaja Vesa Lund 25.6.2019: 

 

Yleistä: 

 

Vastuualueen suurin ongelma on päivystyksen krooninen lääkäripula, jota joudu-

taan paikkaamaan ostopalveluilla ja keikkalääkäreillä jatkossakin. Rekrytointia pyri-

tään tekemään aktiivisesti. Ostopalvelujen saatavuus on epävarmaa, ja hinta tulee 

olemaan niiden osalta selkeästi korkeampi kuin oman lääkärityövoiman palkkaami-

nen. 

 

Päivystystoiminnan iso tavoite on päivystykseen kuulumattomien potilaskäyntien vä-

hentäminen ja siihen liittyvän potilasohjauksen parantaminen. Potilasohjauksen pa-

rantaminen on kokonaisuus, johon pyritään useilla eri hankkeilla, joista osa on jo 

käynnissä ja osasta vastaavat muut organisaatiot, esimerkiksi Porin Perusturva. 

Combilanssi-toimintaa jatketaan pääosin Porin kaupungin vastuulla. Osana kansalli-

sesti verkottunutta tilannekeskusjärjestelmää maakunnallinen sosiaali- ja terveystoi-

men tilannekeskus (Sote-tike) pilotoidaan vuoden 2020 aikana Satasairaalan ti-

loissa. Päivystysapu 116117 –neuvontanumero ja Omaolo- digitaalinen itsearviointi-

järjestelmä otetaan käyttöön kevään aikana. Toiminnallinen kokonaisvaikuttavuus 

näillä hankkeilla tulee olemaan potilaiden ohjautuminen oikean avun piiriin oikea-

aikaisesti. Tämä vähentää päivystykseen suuntautuvia käyntejä. 

  

Ensihoitopalvelun suurin kehityshanke on sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskuksen 

perustaminen. Palveluntuottajat kilpailutettiin v. 2019 ja kilpailutuksen mukainen yksi-

tyinen toiminta pysyy ennallaan muuten, paitsi tavoitteena on lisätä Kokemäelle 

yöaikainen palvelu, joka parantaa erityisesti Keski-Satakunnan alueen palvelua. En-

sihoitopalvelun lakisääteisten tehtävien (mm. häiriö- ja poikkeusolojen valmiuden 

parantaminen, viranomaisyhteistyö, kansalaisten valistustoiminta, korkean varautu-

misen tietojärjestelmien käyttö ja käyttöönotto) pyritään lisäämään vahvistamalla 

henkilöstöresurssia. 

  

Siirtokuljetukset tullaan organisoimaan uudelleen. Siirtokuljetusten kilpailutus joko 

ERVA-tasolla tai maakunnallisesti suunnitellaan syksyn 2019 aikana. 

 

Sote-Tike, päivystyksen toiminnan muutokset sekä ajoneuvokaluston lisääntyminen 

Satasairaalan tontilla vaativat korjaustöitä mm. T-rakennuksen tallitiloihin, nykyisen 

ensihoitokeskuksen tiloihin ja päivystyksen tiloihin. Isoja rakennustöitä ei toteuteta. 
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2.7.1.2 Konservatiivisen hoidon vastuualue 
 

Vastuualuejohtaja Jukka Korpela 12.6.2019: 

 

Yleistä: 

 

Konservatiivisen hoidon vastuualueella tavoitteena on tutkia ja hoitaa potilaat laa-

dukkaasti, turvallisesti ja tehokkaasti vähintään hoitotakuun edellyttämässä aika-

taulussa.  Lisäksi potilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta vastuualueella seura-

taan ja tältä pohjalta kehitetään toimintaa siten, että hoito myös koetaan hyvänä 

ja laadukkaana. 

 

Konservatiivisen hoidon vastuualueeseen kuuluvat vastuuyksikköinä sisätautien, 

keuhkosairauksien, ihotautien, reumatautien, neurologian, palliatiivisen hoidon, syö-

päsairauksien sekä fysiatrian ja kuntoutuksen yksiköt sekä sydänyksikkö (vuode-

osasto, sydän valvonta ja-seuranta, poliklinikat ja toimenpidesalit). Sisätautien yk-

sikkö käsittää kaksi vuodeosastoa ja sisätautien poliklinikat. Yksikköön sisältyy myös 

tähystysyksikön toiminta sekä dialyysiyksiköt. Uusimpana yksikkönä aloitti päiväsai-

raala toimintansa vuoden 2019 alussa. 

  

Vastuualueen toiminnat toteutetaan pääasiassa keskussairaalan tiloissa. Poikkeuk-

sina ovat Diagonialaitoksen tiloissa tapahtuva fysiatrian ja kuntoutuksen toiminta 

sekä Rauman sairaalan tiloissa sijaitseva reumasairauksien yksikkö ja sairaanhoitopii-

rin toinen dialyysiyksikkö. Raumalla tapahtuu myös vähäisessä määrin sisätautipoli-

klinikkatoimintaa (endokrinologia ja diabetologia). 

 

Tavoitteena on jatkossa vastuualueen toiminnan keskittäminen keskussairaalan ny-

kyisiin ja tuleviin tiloihin rakennushankkeiden niin salliessa (reumayksikkö). Dialyysitoi-

minnan jatkuminen Raumalla on nykytilanteessa arvioiden toiminnallisesti miele-

kästä ja dialyysit toteutetaan jatkossakin kahdessa yksikössä.  

 

Vuoden 2020 alkupuolella apuvälineyksikön toiminta siirtyy Honkaluotoon uusiin tiloi-

hin, jossa aloittaa toimintansa maakunnallinen apuvälinekeskus. 

 

Konservatiivisen hoidon vastuualueella toteutetaan hoitoon liittyen opetustoimin-

taa.  Sisätautiosastoilla toteutetaan ns. minisairaalatoimintaa lääketieteen kandi-

daateille. Kliinistä opetusta järjestetään monipuolisesti sekä lääketieteen että sai-

raanhoidon opiskelijoille eri erikoisalojen poliklinikoilla ja osastoilla.   Opetuksesta 

vastaavat professori, kliiniset opettajat, erikoislääkärit sekä hoitohenkilökunta kaikilla 

osastoilla yhdessä TYKS:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

Toimintamuutoksia: 

 

Tehokkaasti toimivan päivystysosaston sekä päiväsairaalan myötä vuodeosastojen 

hoitojaksojen arvioidaan vuonna 2020 edelleen vähenevän -2.7% ja hoitopäivien –

2.0% verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.  Sen sijaan avohoitokäyntien määrien 

on arvioitu jatkavan vuonna 2020 tavoiteltua kasvuaan +10.6% ja toimenpiteiden 

5.3%. Päivystysosaston tehokkaan toiminnan turvaamiseksi jatketaan viikonloppu- ja 

arkipyhäpäivystystä sisätauteihin erikoistuvien lääkäreiden toimesta. 
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Vuodeostopaikkoja vähennetään keuhkosairauksien osastolta 25 paikasta 20 paik-

kaan ja vapautuva henkilöstöresurssi (2.5 sh) siirtyy keuhkosairauksien polikliiniseen 

toimintaan (mm. uniapneapotilaiden hoito) 

 

Uusi maakunnallinen apuvälinekeskus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2020 uu-

sissa tiloissa Honkaluodossa. Apuvälinekeskuksen toiminta täyttää jatkossa viran-

omaismääräykset apuvälineiden rekisteröinnin, seurannan ja huollon suhteen. Sai-

raanhoitopiirin potilassängyt siirtyvät jatkossa apuvälineyksikölle ja niiden hankinta, 

rekisteröinti, huolto ja puhdistus on suunniteltu jatkossa tapahtuvan keskitetysti apu-

välineyksikön toimesta.  

 

Konservatiivisen hoidon vastuualueella edellytetään laajan päivystyssairaan val-

miutta sisätautien lisäksi neurologian ja kardiologian erikoissaloilla.  Neurologian päi-

vystyksen tueksi aivoveritulppien välitöntä liuotushoitoa ajatellen käytössä on Te-

lestroke-toiminta (liuotushoito tapahtuu etäyhteyden avulla). Laajan päivystyksen 

käytännön järjestämisestä sovitaan ERVA-alueella TYKS:n kanssa yhteistyössä.  

 

Henkilökunta: 

 

Erikoistuvien lääkäreiden osalta lääkäritilanne on hyvä ja päivystysvelvoitteista sel-

viäminen on aiempia vuosia helpompaa. Kokeneimmat erikoistuvat lääkärit ovat 

toimineet myös erikoislääkäreiden työtehtävissä auttaen erikoislääkäripoliklinikoiden 

selviytymistä hoitotakuiden vaatimissa rajoissa lähetepotilaiden hoidossa. Ongel-

mana on kuitenkin edelleen erikoislääkärivaje usealla erikoisalalla (kardiologia, syö-

pätaudit, keuhkosairaudet, nefrologia, endokrinologia, gastroenterologia, hemato-

logia) joka aiheuttaa tarvetta ostopalveluihin ja lisätyöjärjestelyihin sekä vaikeuttaa 

erikoistuvien lääkäreiden ohjausta ja koulutusta.  Tyks:n kanssa on sovittu järjeste-

lyistä, jotka helpottavat erikoislääkärivajetta. TYKS:ssa on sovittu paikallisella virkaeh-

tosopimuksella tapahtuvasta työstä Satakunnan keskussairaalassa ja tätä sopi-

musta sovelletaan tarpeen mukaan kardiologian ja syöpätautien yksikössä. Myös 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on paikallisesti sovittu eri ammattiryhmiä koskevista 

ehdoista, joilla lisätyötä voidaan tarvittaessa tehdä työajan ulkopuolella potilas-

hoidon turvaamiseksi henkilöstöresurssipulan aikana. 

 

Henkilöstölisäykset vuodelle 2020 ovat uuteen apuvälineyksikköön perustettavat 1 

ammattimiehen ja 1 teknisen tukihenkilön toimi sekä Porin perusturvan apuvälinetoi-

minnan siirtyessä uuteen apuvälinekeskukseen 1 ammattimiehen ja kahden fysiote-

rapeutin toimet.  Lisäksi sisäisinä siirtoina uuteen apuvälineyksikköön osoitetaan 1 

osastonsihteeri sekä huoltokeskuksesta 3 laitoshoitajaa (1 Porin Petusta) ja kaksi am-

mattimiestä. 

 

Lisääntyneestä polikliinisesta toiminnasta johtuen henkilöstön lisätäystarvetta on syn-

tynyt myös seuraavien toimien ja virkojen suhteen: 1 diabeteshoitaja sisätautipolikli-

nikalle, 1 jono/hoidonvaraushoitaja sydänyksikköön, 1 ravitsemusterapeutti, 1 puhe-

terapeutti ja 1 erikoistuva lääkäri reumatologian poliklinikalle.  Nämä toimet/virat 

pyritään sisällyttämään tuleviin talousarvioihin. 
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Talous: 

 

Talousarviossa 2020 konservatiivisen vastuualueen ulkoiset kulut on arvioitu 61 895 

600 euroksi, joka on 4.3% enemmän kuin vuoden 2019 talousarvioissa.   Muutos selit-

tyy suurelta osin (2.4%) erityistason palveluiden ostoilla, joiden osuus konservatiivi-

selle vastuualueelle on vuoden 2020 talousarvioon arvioitu aiempaa suuremmaksi.  

 

Erityistason ostopalvelut muodostuvat pääosin TYKS:n, HUS:n ja TAYS:n hoitojak-

soista.  Merkittävimmät kustannuksia aiheuttavat hoitojaksot liittyvät hematologisiin 

hoitoihin luuydinsiirtoineen sekä neurologian (neurokirurgia) ja kardiologin toimenpi-

teisiin. Suuri osa konservatiiviselle vastuualueelle osoitetuista ostopalvelukuluista syn-

tyy hoitoprosesseista, joissa konservatiivinen vastuualue ei ole osallisena. Tästä 

syystä vastuualueen vaikuttamismahdollisuudet näihin ovat varsin vähäiset. 

 

Noin 14% konservatiivisen vastuualueen erityistason ostopalveluista on seurausta 

potilaiden hoitopaikan vapaan valinnan käytöstä.  

 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja on lisätty 285 400 eurolla (8.4%). 

Kustannuksia ovat lisänneet etenkin uniapnean hoitotarvikkeet ja apuvälineet. 
 

2.7.1.3 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 
 

Vt. vastuualuejohtaja Mervi Haapsamo 17.6.2019: 

 

Yleistä  

 

Lasten ja naisten sekä synnytysten vastuualueeseen kuuluvat vastuuyksikköinä nais-

tentautien ja synnytysten sekä lastentautien yksiköt. Lastenkirurgia ja lastenneurolo-

gia kuuluvat lastentautien vastuuyksikköön. Toiminta tapahtuu pääosin ns. Lasten ja 

naisten talossa eli E-rakennuksessa, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2015. Muu-

alla kuin E-talossa toteutettavaa vastuualueen toimintaa ovat lastenkirurgiset sekä 

naistentautien leikkaukset, jotka tehdään K-rakennuksessa anestesia- ja leikkaus-

osastolla sekä O-rakennuksen päiväkirurgisessa yksikössä ja sytostaattitiputukset gy-

nekologisille syöpäpotilaille, jotka toteutetaan päiväsairaalassa. Kaikki päivystysar-

viota tarvitsevat lapsipotilaat ovat tulleet vuoden 2018 alusta suoraan E-rakennuk-

seen, kun aiemmin vain erikoissairaanhoitoa tarvitsevat lapsipotilaat on hoidettu 

täällä. Naistentautiset päivystyspotilaat tulevat yhteispäivystyksen kautta tai suoran 

puhelinsoiton perusteella ja raskauden päivystysasiat hoidetaan synnytyssalin 

kautta. 

 

Vastuualueella on toteutettu yli kahden vuoden ajan WHO:n ja Unicefin Vauva-

myönteisyysohjelman mukaisia hoitokäytäntöjä. Henkilökunta on koulutettu katta-

vasti. Tavoitteena oli saada WHO:n myöntämä Vauvamyönteisyys sertifikaatti koko 

vastuualueelle ensimmäisenä Suomessa. Auditointi järjestettiin 4.-6.2.2019 ja Satasai-

raalan Lasten ja naistentalolle myönnettiin sertifikaatti osoiteuksena, että yksikös-

sämme toteutuvat ohjelman mukaiset Vauvamyönteisyysohjelman-kriteerit. Vauva-

myönteinen hoitokulttuuri jatkuu ja on nyt luonnollinen osa toimintaperiaatettamme 

E-talossa. 
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Lastentaudit 

 

Lastentautien erityispoliklinikkatoimintaa voidaan ensi vuonna laajentaa lääkärire-

surssin lisääntymisen myötä. Loppuvuodesta 2019 lastentaudeilla aloittaa kaksi 

uutta erikoislääkäriä osa-aikaisina (molemmat tekevät 70%:sta työaikaa). Uusien 

lääkäreiden myötä voidaan allergia- ja astmapoliklinikan toimintaa lisätä noin 30%. 

Erityisesti siedätyshoitojen laajaan kysyntään ei ole viime vuosina pystytty vastaa-

maan. Lisäksi endokrinologisen poliklinikan toimintaa suunnitellaan lisättävän noin 

50%. Tämän poliklinikan asiakkaista pääsääntöisesti vain tyypin 1 diabeetikot on 

voitu hoitaa kansallisen ohjeistuksen mukaisesti, mutta joidenkin tämän potilasryh-

män mahdollisuus lisäkäynteihin olisi toivottaa. Lisäksi poliklinikalla hoidetaan muita 

endokriinisia sairauksia ja puututaan lapsuusajan lihavuusongelmaan. Muita poti-

laita kuin diabeetikkoja on viime vuosina hoidettu vain erittäin harkitusti. Lisäksi las-

ten reumapoliklinikan toimintaa pyritään kasvattamaan noin 10%. Tämä voidaan 

toteuttaa reumalapsista vastaavan lääkärin päivystysvapaiden vähenemisellä, kun 

päivystysvuorot lisäresurssin myötä jakaantuvat useammalle tekijälle.  

 

Lasten päivystys- ja puhelinneuvontatoiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen:  

Lastentautien päivystyksen alkaminen E-rakennuksessa vuoden 2018 alussa nosti 

päivystyspalveluja käyttävien lasten määrää selvästi verrattuna aikaisempiin vuo-

siin. Viime vuonna kävijöitä lasten päivystyksessä oli yhteensä 11 839 (sekä lääkäri- 

ja hoitajakirjoille kirjatut käynnit) Erikoissairaanhoidon lapsipotilaiden määrä päivys-

tyksessä oli noin 2400 kuten aikaisempinakin vuosina. Suurin päivystystä käyttävä 

potilasryhmä on 1-6-vuotiaat lapset. Kesällä 2018 perustettiin perusterveydenhuol-

lon (PTH) potilaita katsovan lääkärin päivystyspiste kokeiluhankkeena kasvavien po-

tilasmäärien ja toimimattoman akutologipalvelun takia K-päivystyksestä E-taloon. 

Tämä PTH-päivystyspiste jätettiin pilotoinnin jälkeen voimaan ja siitä on nyt saatu py-

syvä toimintamuoto lastenpäivystyksessä. PTH-päivystys toimii iltaisin (klo 15-21) ja 

viikonloppuna päiväaikaan (09-21), mutta PTH-päivystäjä voi jäädä varsinaisen työ-

vuoron päätyttyä töihin purkamaan lastentautien erikoislääkäripäivystäjän kanssa 

potilasruuhkaa tarvittaessa. Ainoana yöpäivystäjänä lastenpäivystyksessä toimii eri-

koissairaanhoidon edustaja. Vuonna 2019-2020 tavoitteena on, että jokaiseen PTH-

vuoroon saadaan päivystäjä. Tavoite on vielä toteutumatta, koska alkuvuoden ai-

kana juhlapyhävuorot ovat pääsääntöisesti jääneet täyttämättä. Lastentautien po-

liklinikan hoitajaresurssia lisättiin toiminnan alkaessa 2018 kahdella sairaanhoitajalla 

ja 2019 siirtämällä kaksi sairaanhoitajaa lastenneurologialta lastenpoliklinikalle. 

Nämä hoitajat voivat toimia apuna myös lastenosastolla. 

 

Vuoden 2019 alusta alkaen lasten päivystysasioita koskeva puhelinneuvonta siirret-

tiin yhteispäivystyksestä E-taloon. Oman puhelinneuvonnan myötä voidaan toden-

näköisesti käyntimääriä lastenpäivystyksessä vähentää antamalla vanhemmille asi-

antuntevaa neuvontaa ja ohjeita sekä tasata päivystyksen ruuhkahuippuja ja siten 

parantaa potilastyytyväisyyttä. Lisäksi hoidon tarpeen arviointia pyritään tehosta-

maan ja selkeyttämään sekä lisäämään sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa. 

Näillä toimenpiteillä ajatellaan voitavan alentaa kustannuksia tinkimättä hoidon 

laadusta ja potilasturvallisuudesta.  

 

Lastenneurologisen toiminnan selkiyttäminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen 

sekä kehittäminen: Lastenneurologian yksikössä suljettiin suunnitellusti päivä- ja 

viikko-osastona toiminut osasto toukokuussa 2019. Edeltävästi osaston paikkalukua 
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vähennettiin syksyllä 2018.  Syksyllä 2018 perustettiin myös lastenneurologian alueel-

linen työryhmä edistämään avoterveydenhoidon vastuunkantoa tästä potilasryh-

mästä. Tavoitteena on, että lastenneurologian yksikkö toimii jatkossa diagnostisena 

yksikkönä sekä vaikeimpien neurologisten potilaiden seurantapoliklinikkana ja muut 

palvelut toteutetaan alueilla lähellä potilasta kotikunnan organisoimana. Lasten-

neurologian ammattilaiset antavat tarvittavaa tukea alueille ja kouluttavat avoter-

veydenhuollon lääkärietä ja hoitajia.  

 

Lastenkirurgialla otetaan tulevana syksynä käyttöön digitaalinen leikkauskutsujärjes-

telmä (Buddy HealthCare), joka vapauttaa hoitajien työaikaa muiden tehtävien 

hoitoon. Erikoispoliklinikkatoiminta (skolioosi-, raajaortopedia) jatkuu ostopalvelulää-

käreiden turvin. Potilaat käyvät isoissa eli postoperatiivista tehohoitoa vaativissa 

leikkauksissa YO-sairaalassa vain operaatiossa, muut käynnit tapahtuvat Satasai-

raalassa. Pienemmät leikkaukset tehdään Satasairaalassa. Traumapoliklinikalla hoi-

tajapoliklinikkatoiminnan ansiosta lääkärin työaikaa on saatu vapautettua lääketie-

teellisten asioiden hoitamiseen. Lasten tyräleikkaukset tehdään nykyään Satasai-

raalassa laparoskooppisella tekniikalla, joka vähentää osastohoidon tarvetta. Koska 

potilaat leikataan mini-invasiisivsesti täällä, sääsetään kustannuksissa. 

 

Lasten pahoinpitelyiden ja seksuaalirikosten suhteen moniammatillinen tiimi (poliisi 

toimii tutkinnanjohtajana, lastenlääkäri, lastenkirurgi, sosiaalipediatrian poliklinikan 

lääkäri ja hoitaja, sosiaalityöntekijä sairaalasta ja omasta kunnasta) jatkaa tapaa-

misia kahden viikon välein. 13-16- vuotiaiden poikien seksuaalirikostutkimukset siirret-

tiin vuoden 2019 alusta YO-sairaalasta keskussairaalan.  

 

Naistentaudit ja synnytykset 

 

Perhelähtöisen ja vauvamyönteisen toiminnan laajentaminen. Synnytysten määrä 

on edelleen laskussa. Tämä on valtakunnallinen trendi. Vielä vuonna 2014 Satakun-

nassa syntyi yli 2000 lasta, kun vuonna 2018 lapsia syntyi alle 1600 (synnytyksiä 1568). 

Tämä näkyy potilaiden vähenemisenä sekä synnyttäneiden osastolla, että lasten 

teho - ja tarkkailuosastolla. Kilpailukyvyn parantamiseksi aloitettiin synnytyssalissa 

syksyllä 2018 synnytystupatoiminta ja synnytysvuodeosastolla perhetupatoiminta. 

Toiminnan tarkoituksena on järjestää synnyttäjälle aktiivinen ja liikkumista tukeva 

synnytysympäristö sekä osastolla rauhallinen, kiireetön ja kodinomainen ympäristö 

perheenä toimimiseen/olemiseen ilman sairaalatoiminnan rutiineja ja aikatauluja. 

Synnytystupatoiminnan jatkumona alkuvuodesta koulutettiin kaikki synnytyksiä hoi-

tavat kätilöt ja lääkärit vesisynnytysten hoitoon ja ponnistaminen veteen alkoi sai-

raalassanne maaliskuussa 2019. Kahden ensimmäisen toimintakuukauden aikana 

veteen on syntynyt 12 lasta. Tämä on selvästi ennakoitua suurempi määrä. Vesisyn-

nytysten osaavaa hoitoa varten koulutamme jatkossa uudet synnytyssalissa työs-

kentelevät kätilöt ja pidämme yllä sisäisillä koulutuksilla kaikkien työntekijöiden am-

mattitaitoa. 

 

Uusi ilmiö viime vuosina on päivystyskäyntien kasvu synnytysvastaanotolla. Suh-

teessa synnytysten määrään päivystyskäyntejä oli vuonna 2010 19% enemmän ja 

viime vuonna käyntejä oli +41% synnytysmäärään verrattuna. Selvitysten perusteella 

näyttää siltä, että nousu johtuu loppuraskauden kävijöistä, jotka tarjoutuvat useita 

kertoja synnyttämään ennakoivien tuntemusten perusteella ennen kuin synnytys to-

della käynnistyy. Käynnit painottuvat usein iltayöhön, jolloin klinikan henkilöstöre-

surssi on minimissään ja näin ollen nämä kävijät kuormittavat nykyään synnytyssalin 
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henkilökuntaa. Asiaan pyritään löytämään ratkaisu yhdessä avoterveydenhuollon 

kanssa lisäämällä tiedottamaista ja keskustelua loppuraskaudessa neuvolassa yh-

teydenottokriteereistä sairaalaan.  

 

Perhelähtöisyyttä ja vauvamyönteisyyttä laajennetaan tulevaisuudessa etenkin eri-

tyistarpeita omaavien raskaana olevien ja perheiden keskuuteen syventämällä jo 

olemassa olevien toimintamallien lisäksi varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä 

vanhempien ja vastasyntyneen välille (bonding) systemaattisilla 3D- ja 4D –tekniik-

kaa käyttävillä ultraäänitutkimuksilla.  

 

Vauvamyönteisyyttä koko Satakunnassa lisätään kehittämällä yhteistyötä alueen 

neuvoloiden kanssa. Perhe- ja vauvamyönteinen toiminta tapahtuu pääsääntöi-

sesti muun työn ohessa eikä vaadi lisäresursointia. 

 

Poliklinikkakäynnit äitiyspoliklinikalla eivät ole vähentyneet samassa suhteessa syn-

nytysten kanssa. Henkilöstön joustavaa käyttöä ja työkiertoa on määrätietoisesti li-

sätty. Osaamis- ja toimintaperusteinen työvuorosuunnittelu, joka alkoi pilottina 

vuonna 2017-2018, laajennettiin tänä vuonna asteittain kaikkiin E-talon yksiköihin. 

Osaamisen varmistamiseksi otetaan käyttöön perehdytyskortit. Simulaatiokoulutuk-

set jatkuvat säännöllisesti (hätäsektio, vastasyntyneen virvoittelu, hartiadystokia, ai-

kuisen elvytys), samoin sikiön sydänäänikäyrien (KTG) tulkinta – koulutukset. Synny-

tysten määrä on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2019 samalla tasolla kuin 

edellisenä vuonna eli syntyvyyden lasku on todennäköisesti tasoittumassa. Samaan 

viittaa myös seuraavien kuukausien laskettujen aikojen ja seulontatutkimusten kor-

keahkot määrät. Äitiyspoliklinikalla erikoistuvan lääkärin vastaanottoaikoja on alen-

tuneen syntyvyyden aikana käytetty myös naistentautisille potilaille hoitotakuussa 

pysymisen turvaamiseksi. 

 

Gynekologisten syöpäpotilaiden solusalpaaja-infuusioiden toteutus siirtyi naistentau-

tien poliklinikalta vuoden 2019 alusta Päiväsairaalaan, joka aloitti uutena yksikkönä. 

Muutoksen yhteydessä lisättiin erikoislääkärin pitämää sytostaattipoliklinikkaa, mihin 

on ollut tarvetta jo aikaisemminkin, sekä aloitettiin uutena toimintana rinnakkain toi-

miva sytostaattihoitajan oirepoliklinikka. Syöpäpotilaiden rutiiniseurantoja voidaan 

näin vähentää huonontamatta lopputulosta. Tähän liittyen loppuvuodesta 2018 

aloitettiin Kaiku-ohjelman eli sähköisen potilasseurantajärjestelmän käyttö. Samaa 

järjestelmää käytetään myös lapsettomuuspotilaiden hoidon seurannassa, ohjeis-

tuksessa ja se toimii myös kommunikaatioalustana potilaan ja hoitohenkilökunnan 

kesken. Soveltuvin osin pienehköjä gynekologisia toimenpiteitä (kohdun tähystykset 

sekä lämpökäsittelyt) on siirretty päiväkirurgian yksiköstä poliklinikalle.  

 

Vuoden 2019 alusta 13 -16 -vuotiaiden nuorten seksuaalirikostutkimukset siirtyvät yli-

opistosairaalasta keskussairaalaan. Tutkimukset tehdään gynekologin, lastenlääkä-

rin ja tarvittaessa lastenkirurgin yhteistyönä. Aikuisten naisten seksuaalirikostutkimuk-

set on tehty naistentaudeilla kesästä 2017 lähtien ja toimintaan ollaan oltu laajasti 

tyytyväisiä. Aiemmin potilaiden tutkimisesta, jälkihoidosta ja yhteistyöstä poliisiviran-

omaisen kanssa vastasi yhteispäivystys. 

 

Naistentaudeilla avohoitokäynnit ja päivystyskäynnit ovat olleet kasvussa ensimmäi-

sen vuosikolmanneksen aikana tänä vuonna verrattuna vastaavaan aikaan viime 

vuonna. Avohoitokäyntien kasvu selittyy sytostaattipoliklinikan aikojen lisäämisellä 
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sekä hoitaja- että lääkärivastaanotolle päiväsairaalatoiminnan aloittamisen yhtey-

dessä. Oletettavaa on, että toiminta on loppuvuoden ja tämän vuoden aikana va-

kiintunut niin, että käyntimäärät ovat selvästi lisääntyneet hieman viiveellä. Toisena 

selittävänä tekijänä on kirurgisten potilaiden preoperatiivisten käyntien lisääntymi-

nen sekä seksuaalipoliklinikan perustaminen tänä vuonna. Preoperatiivista arviota 

leikkauspotilailla on ollut tarvetta lisätä aiemmasta, koska potilaat ovat enenevässä 

määrin ylipainoisia ja heillä on tähän liittyen perussairauksia. Imetyspoliklinikkakäyn-

tien määrä on kasvanut +240% toiminnan lisäämisen seurauksena (aiemmin yhtenä 

päivänä viikossa, nykyään kolmena).  Nämä avohoitokäynteihin liittyvät suorittei-

den lisäykset jäivät huomioimatta vuoden 2019 talousarviossa. Päivystyskäyntien li-

sääntymiselle ei ole löydettävissä selvää syytä. 

 

Tulevia toiminnan muutoksia 

 

Lasten ja naistentalossa on viimeisten kahden vuoden aikana ollut isoja toiminnan-

muutoksia ja hankkeita kuten vauvamyönteisyysohjelma ja sertifikaatin hankkimi-

nen, lasten päivystysmuutos, lastenneurologian osaston lakkauttaminen, synnytys- 

ja perhetupatoiminnan ja vesisynnytysten aloittaminen potilastietojärjestelmän päi-

vityksen lisäksi. Ensi vuonna suunnitelmissa ei ole isoja muutoksia vaan keskitymme 

olemassa olevien toimintojen vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.  

 

Suunniteltuja toiminnan muutoksia vuonna 2020 ovat: 

 

- Lastentaudeilla poliklinikkatoiminnan lisääminen erityisesti allergia- ja ast-

mapkl:lla, endokrinologian pkl:lla ja reumapkl:lla   

- syksystä 2019 lähtien suunnitellaan osastojen välillä yhteisiä yöhoitajia kuormituk-

sen tasaamiseksi  

- lastentaudeilla on ollut alkuvuoden aikana huomattavissa lähetteiden ja hoito-

jaksojen väheneminen johtuen ikäluokkien pienenemisestä. Suunnitellaan pal-

velutarjonnan laajentamista lasten yksikössä 16-17-vuotiaisiin (tällä hetkellä pal-

veluja tarjotaan <18-vuotiaille vain hyvin valikoidusti ja harkitusti) 

- prosessien kuvaamiset uusiin ja päivittäminen tarpeen mukaan vanhoihin  

- osaamisen jakaminen avoterveydenhuoltoon ja kouluttaminen jalkautumalla 

alueen neuvoloihin ja terveyskeskuksiin 

- MPFL-leikkauksien aloittaminen lastenkirurgialla ostopalvelulääkärin toimesta 

- leikkauskutsujärjestelmän käyttöönotto myös naistentaudeilla 

- perheystävällinen työpaikka –hankkeen vakiinnuttaminen käytäntöön pilotoin-

nin jälkeen 

- kehittämällä ja vakiinnuttamalla lean osaksi arkipäivän toimintaa 

- perehdyttämisprosessien tarkastelu ja päivittäminen. Osaamisen varmistamiseksi 

perehdytyskorttien käyttöönotto 

 

Henkilöstö  

 

Lääkärit 

Lääkäritilanne naistentautien ja synnytysten vastuuyksikössä on hyvä. Kaikki virat 

ovat naistentaudeilla täytetty. Käytettävissä on lisäksi kolme erikoislääkärisijaista, 

joista ainakin kaksi pyritään työllistämään pidempiaikaisesti. Tämä mahdollistaa sen, 

että vakituiset lääkärit pystyvät pitämään palkattomia vapaajaksoja päivystystyön 

vastapainoksi ja henkilöstömenot eivät kasva. Lisäksi ensi vuodeksi suunniteltu lää-

käreiden uusi työaikalaki vaatinee lisäresurssia. 

Sivu 45



 

46 

 

 

Lastentaudeilla on 8 erikoislääkäriä (virkoja 10). Virassa olevien erikoislääkäreiden 

työaika% on 65.5. Lastentautien vastuuyksikössä aloittaa loppuvuodesta 2019 kaksi 

uutta erikoislääkäriä (molemmat 70%:n työpanoksella). Resurssin lisääminen mah-

dollistaa lapsilla erikoispoliklinikoiden toiminnan lisäämisen. 

Lastenkirurgialla on vajetta. Käytettävissä on 60 % erikoislääkärin työpanosta ja li-

säksi 2 erikoistuvaa lääkäriä, kun virkapohja erikoislääkäreiden osalta on 1 osas-

tonylilääkäri (100%) ja 1 erikoislääkäri (100%). Puuttuvaa erikoislääkäriresurssia joudu-

taan täydentämään ulkopuolisilla konsulteilla. Vuoden 2020 talousarvioon ei ole 

erikseen varattu palkkarahoja lastenkirurgin palkkaan, mutta alan erikoislääkäri pal-

kataan, jos siihen tarjoutuu tilaisuus. Palkkarahat saadaan vapautuvista konsultti-

palkkioista. 

 

Lastenneurologialla on myös erikoislääkärivajetta. Yksikössä on 1 ylilääkärin (100%) 

ja 1 erikoislääkärin (100%) virka. Tällä hetkellä töissä on 1 erikoislääkäri (80%) ja yksi 

erikoistuva lääkäri. Erikoislääkärivajetta on paikattu käyttämällä ostopalvelulääkä-

reitä. Vuoden 2020 talousarvioon ei ole erikseen varattu palkkarahoja lastenneuro-

login palkkaan, mutta alan erikoislääkäri palkataan, jos siihen tarjoutuu mahdolli-

suus. Vuoden 2019 alusta yksikköön palkattiin uusi psykologi (80% työaika) sekä täy-

tettiin puheterapeutin pitkä (3 vuotta) määräaikainen viransijaisuus. Lisäksi osa-ai-

kaisesti (30%) palkattiin kesäkuun loppuun asti kokenut puheterapeutti perehdyttä-

mään varsinaista sijaista sekä toimimaan puhelinkonsulttina, koska pitkäaikaisella 

puheterapeutin sijaisella ei katsottu olevan vielä riittävästi työkokemusta täysin itse-

näiseen työskentelyyn. 

 

Etenkin lasten PTH-päivystäjän, lastenneurologin ja lastenkirurgin lääkäripulaan olisi 

tarkoitus löytää tulevaisuudessa kestävällä pohjalla olevat ratkaisut.  

 

Hoitohenkilökunta ja sihteerit 

Synnytysten alenemisen myötä naistentaudeilta on vähennetty tänä vuonna jo 2 

sijaista hoitohenkilöstöstä ja ensi vuonna vähennetään toiset 2 sijaista. Hoitajaresurs-

sia pyritään tasaamaan lainavuoroin ja varahenkilöstön käytöllä tarpeen mukaan. 

Lastentautien osaston ja poliklinikan osastonhoitajan virka oli auki (nykyinen on irti-

sanoutunut 15.1.2019 alkaen) ja valinta tapahtuu 6/2019 haastattelujen jälkeen.  

 

Hoitohenkilöstön toimien täyttö tehdään eläköitymisten myötä harkinnan mukaan 

toiminta huomioiden. Tiimityötä lisätään, osaamiset kuvataan ja työkierto juurrute-

taan pysyväksi käytännöksi toiminnan tehostamiseksi ja turvaamiseksi kaikissa yksi-

köissä. Syksyllä 2019 aloitetaan yhden yöhoitajan jakaminen kahden eri osaston 

kesken, tällä säästetään ½ hoitajan vuosipalkka. 

 

Henkilöstön osallistamista ja vastuun ottoa toiminnasta yhdessä esimiesten kanssa 

pyritään lisäämään mm. tietotauluilla ja muilla tiedolla johtamisen keinoilla. 

Työntekijöiden (sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden) perehdyttämiseen on 

kiinnitetty viime aikoina eritystä huomiota ja jatkossa lisätään sijaispalautteiden 

käyttöä perehdyttämisen kehittämisessä. Lisäksi sairaalan tarjoamia sähköisiä yleisiä 

perehdytysdokumentteja, kuvattua prosessia ja prosessiin liittyvää vastuunjakoa on 

pyritty hyödyntämään enemmän. Tulevaisuudessa pyritään päivittämään E-talon 

yksikkökohtaiset perehdytysdokumentit. 
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Talous  

 

Vastuualueen budjetti vuodelle 2020 on laadittu realistiseksi huomioimalla vuoden 

2018 toteuma ja vuoden 2019 toteumaennusteet ja ulkoiset toimintakulut tämän 

perusteella nousevat 7% (1.6 M euroa). Nousu aiheutuu henkilöstökuluista (50%) ja 

ulkopuolisista sekä erityistason ostopalveluista (50%). Aiempien vuosien toteumien ja 

tämän vuoden toteuma-arvoin perusteella vuoden 2020 talousarvioon on nostettu 

ulkopuolisten ostopalveluiden euromäärää 14.2%:lla ja erityistason ostopalvelujen 

summaa 9.1%:lla. Henkilöstökuluista suuren osan selittää sopimuskorotukset ja loma-

rahojen palautuminen ensi vuonna täysimääräisiksi. Palkkakulujen nousu on +6.7%. 

Henkilöstökuluista ohjautuu noin 150 000 euroa lastenkirurgian ja lastenneurologian 

ulkopuolisiin lääkäripalkkioihin yksikköjen erikoislääkäripulan takia. Hoitajille tarkoitet-

tujen sijaismäärärahojen nosto toteuman tasolle tarkoittaisi +284 000 euroa. Henki-

löstöresurssien tehokasta käyttöä parannetaan työkierrolla ja lainavuoroin sekä 

osaamisen laajentamisella, joten sijaisten tarve vähenee ja tällä keinolla yritetään 

kasvavia henkilöstökuluja vuoden 2020 budjetissa hillitä. Lasten ja naistensairaalan 

kokonaisbudjetti vuoden 2020 talousarviossa on 24 699 600 euroa. 
 

2.7.1.4 Operatiivisen hoidon vastuualue 
 

Vastuualuejohtaja Sari Sjövall 21.5.2019: 

 

Yleistä: 

 

Operatiivisen vastuualueen tehtävänä on turvata lakisääteinen päivystyksellinen, 

kiireellinen ja kiireetön operatiivinen hoito vähintään hoitotakuun edellyttämässä 

ajassa. 

 

Operatiiviseen hoitoon kuuluu oleellisesti kaikilla erikoisaloilla päivystys, polikliininen 

toiminta, leikkaustoiminta ja vuodeosastotoiminta.  

Leikkaustoimintaa toteutetaan polikliinisesti, päiväkirurgiana PÄIKI- yksikössä, päivä-

kirurgisesti K- leikkausyksikössä joustavan heräämökotiutuksen kautta (23h ja Herko) 

ja ns. raskaana kirurgiana, johon kuuluu vuodeosastohoito ja tarpeen mukaan myös 

tehostettu valvonta tai tehohoito kriittisesti sairaille potilaille. Teho- ja tehovalvonta-

osastolla hoidetaan myös konservatiivisen vastuualueen potilaita.  

Operatiivisia vuodeosastoja on kolme, joista KIRO 1 (16 paikkaa) hoitaa lähinnä uro-

logiaa, korva- nenä- ja kurkkutautien potilaita, silmäpotilaita ja leukakirurgisia poti-

laita. KIRO 2 (34 paikkaa) hoitaa ortopediaa, traumatologiaa ja käsikirurgiaa ja 

KIRO 3 (46 paikkaa) lähinnä gstrokirurgiaa, mutta myös plastiikka- ja thorax- ja veri-

suoni-kirurgisia potilaita. Kaikilla osastoilla hoidetaan tarpeen mukaan ja ruuhkati-

lanteissa kaikkien erikoisalojen potilaita. Päivystysosastolla hoidetaan operatiivisia 

päivystyspotilaita, joiden arvioidaan kotiutuvan n. 2 vuorokauden kuluessa. Päivä-

sairaalassa hoidetaan joitakin kirurgisia tutkimus/toimenpidepotilaita. 

 

Vuosi 2020 keskittyy operatiivisessa toiminnassa prosessien hiomiseen entistäkin suju-

vammiksi. 

 

Toiminnan muutokset: 

 

Kirurgiseen toimintaan tuli huomattava lisäys 2018 Rauman kirurgian siirtymisen joh-

dosta. Toiminnan vakiinnuttua vuodepaikat on pystytty suhteuttamaan toiminnan 
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volyymiin aiempaa paremmin. Pienin kirurginen vuodeosasto KIRO1 voidaan sulkea 

viikonloppuisin, mikä säästää henkilöstökuluissa. Muita osastosulkuja toteutetaan 

toiminnan mukaan loma-aikoina. Vuodeosastoilla otetaan kattavasti käyttöön 

NEWS (National Early Warning Score)-pisteytys, joka varoittaa hoitohenkilökuntaa 

potilasta uhkaavasta hätätilasta. Pisteytystä on pilotoitu 2019 KIRO3 osastolla. 

 

Leikkausyksiköt toimivat edelleen täydellä kapasiteetilla joka arkipäivä paitsi perjan-

taisin on yhden K- salin supistus. Leikkaussalien käyttöä K-salien ja päiväkirurgian vä-

lillä pyritään yhdistämään siten, että kaikki salikapasiteetti on joustavasti käytössä 

jononhallintaa yhdistämällä. 

Potilaiden joustavaa kotiutusta laajennetaan lauantaiaamuun. Sähköinen leikkaus-

ten esitietojärjestelmä otetaan laajemmin käyttöön vuoden 2019 alkaneen pilotin 

jälkeen. Uusia potilasryhmiä ovat sappipotilaat, proteesipotilaat ja korvatautiset 

lapsipotilaat. Satasairaalalle tehdään oma brändin mukainen sovellus mobiilikäyt-

töön. 

 

MET (Medical emergency Team)-toiminta siirtyi päivystyksestä teho- ja valvonta-

osaston vastuulle 2019. Toimintaa ja sen hyötyjä potilaille seurataan aktiivisesti. 

 

Kirurgian professori aloitti 2019 ja ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on 2020. 

Uudet erikoislääkärien koulutussuunnitelmat muuttavat erikoistuvien koulutustar-

peita. Kirurgian erikoislääkäritilanne ei ole edelleenkään täysin riittävä ajatellen laa-

jaa päivystystoimintaa, ja joudumme käyttämään apuna ulkopuolisia kirurgikonsult-

teja, sekä tekemään tarpeen mukaan myös kliinistä lisätyötä. Proteesijonon purkua 

suunnitellaan syksyllä 2019 tehdyn pilotin jälkeen, mikäli siitä saadaan hyviä koke-

muksia. 

 

Silmätaudeilla jatketaan toimintatapojen uudistusta, jotta hoitotakuu toteutuu. 

Vanheneva väestö tuo suorituspaineita ja avohoitokäynnit lisääntyvät jatkuvasti. 

Palvelusetelin käyttö loppui vuoden 2019 aikana, kun palvelusetelituottaja irtisanou-

tui. Setelin käyttö oli vähäistä, eikä sen käyttöä nyt kilpailuteta uudelleen. 

 

Korva-nenä ja kurkkutaudeilla toteutuu polikliinisen toimenpidehuoneen remontti 

2019. Paikallispuudutustoimenpiteiden tekoa pilotoitiin 2019 leikkausosaston tiloissa 

ja toiminta alkaa uusissa tiloissa vuoden 2019 lopulla.  

 

Hammaskirurgian yhteyteen on suunniteltu 2 uutta hoitohuonetta perusterveyden-

huollon oikomis- / erikoishammaslääkärien tiloiksi yhdessä Porin perusturvan kanssa. 

Hammaspäivystyksen siirtoa Satasairaalalle myös suunnitellaan liikkeenluovutuksena 

Porin perusturvasta. Neuvottelut koko suun terveydenhuollon siirtymisestä sairaan-

hoitopiirille jatkuvat.  

 

Kaikilla erikoisaloilla ja yksiköissä pyritään saamaan hoitotakuujonot lyhenemään, 

jolloin on mahdollista antaa potilaalle toimenpideaika heti leikkauspäätöstä tehtä-

essä. Tämä toteutuu jo nyt verisuonikirurgiassa. Prosesseja hiotaan siihen suuntaan, 

että turhat käynnit jäävät potilailta pois, ja asiakas saadaan lähes kerralla kuntoon.  

 

Henkilöstö: 

 

Vuonna 2020 toivomme saavamme operatiivisten erikoisalojen virat täyteen. Tätä 

varten on varattu hiukan lisämäärärahaa. Muutamia hoitohenkilökunnan sijaisia on 
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budjetoitu lisääntyneen toiminnan myötä kirurgian poliklinikalle, silmätaudeille, 

hammassairauksiin ja korvataudeille. Myös sihteerimäärää vahvistetaan tarpeen 

mukaan. Operatiivisessa toiminnassa pyritään vahvistamaan kaikkia erikoisaloja ja 

saada rekrytoitua vakinaista työvoimaa ostopalveluiden sijaan. 

 

 

Talous: 

 

Vuoden 2020 budjettiin tulee lisäystä voimaan astuvien palkankorotusten, henkilö-

kuntaresurssin, potilasvahinkovakuutusmaksujen, ostopalveluiden ja tarvikekulujen 

kattamiseksi. Eduskunnan ja uuden hallituksen Sote-linjaukset voivat muuttaa toi-

mintojen kehittymistä aiemman suunnitelman jäätyä toteutumatta. Keskittämisase-

tuksen edellyttämiä neuvotteluja jatketaan edelleen, ja joitakin isoja toimenpideko-

konaisuuksia voi vielä siirtyä jatkossa yliopistosairaalaan. Erityistason ostopalveluiden 

arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Laiteinvestointeja toteutetaan vastuualueella 

entiseen tapaan ja pieniä remontteja toteutetaan määrärahojen puitteissa. 
 

2.7.1.5 Psykiatrisen hoidon vastuualue 
 

Vastuualuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 13.6.2019: 

 

Yleistä 

  

Psykiatrisille palveluille on ollut kasvava tarve. Avohoidon lähetemäärät ovat nous-

seet vuosi vuodelta ja osastojen kuormitus on ollut suurta. Etenkin nuorisopsykiatrian 

osasto on ollut ylikuormittunut valtaosan vuodesta. Vastuualueella toimintojen sisäl-

töjä on kehitetty ja palveluvalikkoa on lisätty. Avohoito on ensisijaista ja hoitoa pyri-

tään antamaan nopeasti ja intensiivisesti. Tehostetun avohoidon yksikkö on tehnyt 

uudistuksia ottaen käyttöön uusia näyttöön perustuvia hoitomuotoja  

 

Sairaalan alueelle toiminnallisten terapioiden yksikkö tarjoaa monenlaista kuntout-

tavaa hoitoa ja toimintaa. Viimeksi hoitotiimiin saatiin taideterapeutti. Kokemusasi-

antuntijoiden käyttö on yleistynyt. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on 

tullut osaksi arkityötä. 

 

Tulevaisuudessa psykiatrian vastuualue pyrkii antamaan näyttöön perustuvia hoi-

toja käypä hoito-suositusten mukaisesti. Suuret lähetemäärät tuovat haasteita ja 

epävarmuuden siitä, riittääkö vaikuttavaa hoitoa kaikille niitä tarvitseville. 

 

Psykiatrian vastuualueella koulutetaan hoitajaopiskelijoita, sosiaalityöntekijä- ja psy-

kologiopiskelijat tekevät harjoittelujaksoja sekä osastoilla että avohoidossa. Vastuu-

alueella toteutuu lääketieteen kandidaattien harjoitteluja ja erikoislääkärikulutusta. 

Vastuualue on kuuluisa Satakunnan psykiatrian kesäkoulusta. 

 

Psykiatrian vastuualueella on meneillään uusien toimitilojen suunnittelu Poriin Tiilimä-

elle. Nyt jo toteutetaan muutoksia, jotta uudenlaiseen toimintaan päästäisiin mah-

dollisimman kivuttomasti rakennuksen valmistuessa. 

 

Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointi on onnistunut. Erikoislääkäreistä on edelleen 

puutetta. Lastenpsykiatrian yksikössä lääkäritilanne on vaikein. 
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Toiminnalliset muutokset 

 

Toiminnallisia muutoksia osastoilla otetaan käyttöön huomioiden pakon vähentämi-

sen tavoite. Safewards menetelmät ovat vakiintuvat eri osastoille. Osastolla 23 on 

tavoite ottaa käyttöön turvasolu siinä muodossa kuin se nykytiloissa on mahdollista. 

Osastolla 22 toteutetaan pienimuotoista kriisiosastoa. Kuntoutuosastojen volyymi 

pienenee ja aikaisempien kolmen osaston tilalle perustetaan alkusyksystä kaksi 

osastoa, joista toiselle keskittyy vaikeahoitoisia ja oikeuspsykiatrisia potilaita, ja toi-

nen osasto toimii aktiivisen kuntoutuksen osastona. Lisäksi perustetaan mobiiliyksikkö 

ja tehostetun kuntoutuksen yksikkö avohoitoon. 

 

Nuorisopsykiatriseen avohoitoon perustetaan e-tiimi, johon kuuluu lääkäri, kaksi hoi-

tajaa ja psykologi. Tiimi ottaa käyttöön digitaalisia menetelmiä ja toteuttaa etähoi-

toja. 

 

Henkilökunta 

 

Psykiatrian vastuualueella on läpiviety suuret muutokset. Sairaansijamäärää on su-

pistettu vuosi vuodelta ja supistetaan edelleen. Avohoidossa hoidetaan potilaita, 

jotka aiemmin hoidettiin osastoilla. Lähetemäärät kasvavat. Tämä kaikki on johta-

nut henkilökunnan kuormittuneisuuteen. Työnohjaukseen panostetaan ja henkilö-

kunnalle tarjotaan koulutusmahdollisuuksia. Tärkeää on, että henkilöstöresursseja on 

tarpeeksi. 

 

Talous 

 

Ulkopuolisten ostojen määrä on pieni.  Psykiatrian vastuualueen tavoitteena on tar-

jota satakuntalaisille korkealaatuista psykiatrista erikoissairaanhoitoa kustannuste-

hokkaasti. Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta on sen ehto. 
 

2.7.2 Sosiaalipalvelujen toimialue 
 

Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 20.5.2019: 

 

Asumispalvelut 

 

”Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen 

suunnitelma 2015-2020” sekä kehitysvammaisten asumisen valtakunnallisen suunni-

telman (KEHAS) jatko-ohjelma päättyvät vuoden 2020 loppuun.  Tällöin pitkäaikaisia 

kehitysvammaisia asukkaita ei saa olla laitoksessa.  Tähän tavoitteeseen päästään 

Satakunnassa huomioiden kuitenkin lyhytaikaiseen kuntoutukseen tulevien uusien 

asiakkaiden tarpeet pitkäaikaiseen laitoskuntoutukseen.  

 

Viimeksi tehdyn asumistarvekartoituksen (v. 2016) mukaan Satakunnassa on lähes 

400 kehitysvammaista, jotka odottavat asumisen ratkaisua lähitulevaisuudessa. 

 

Merikarvian asumisyksikkö (8-paikkainen pienryhmäkoti ja 10 rivitaloasuntoa) valmis-

tuu ja otetaan käyttöön maaliskuussa 2020. 
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Eurajoen uusi asumisyksikkö (8-paikkainen pienryhmäkoti ja 10 rivitaloasuntoa) val-

mistuu ja otetaan käyttöön pienryhmäkodin osalta lokakuussa 2020 ja rivitalojen 

osalta kevään 2021 aikana. 

 

Uusi ARA-hakemus valmistellaan lasten asumisyksikön rakentamiseksi ja perusta-

miseksi Poriin.  Mahdollinen rakentaminen vuosina 2020-2021. 

 

Porin kaupungin perusturvan vammaispalvelujen kanssa neuvotellaan vammaisten 

asumisen siirtämisestä sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille vuoden alusta 2021. Neu-

votteluja käydään myös mahdollisesti laajemmasta vammaispalvelujen kokonai-

suudesta. 

 

Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on edel-

leen tukiasumisen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti sekä tukiasumi-

sen järjestäminen myös ilman diagnoosia oleville asiakkaille. 

 

Perhehoidon kasvaessa Porin vammaispalvelujen perhehoidon siirtämisen johdosta 

sosiaalipalveluihin keväällä 2019, rekrytoidaan uusia perhehoitajia aktiivisesti sekä 

tilapäisen että pitkäaikaisen perhehoidon tarpeisiin. 

 

Laitoskuntoutus 

 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on yhdeksän (9) kehitysvammaista pitkäaikais-

asukasta (KEHAS), joista viidelle etsitään edelleen heille sopivaa asumisratkaisua, 

jotta KEHAS -hankkeen tavoitteet pitkäaikaisen laitosasumisen lopettamisesta toteu-

tuisivat Satakunnassa. 

 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 54 asiakasta (15.5.2019). (KEHAS 9, Pitkäai-

kaisia 31, lyhytaikaisia 14). Näistä aikuisiällä vammautuneita on 14 ja lapsiasiakkaita 

15. Aikavälillä 1-4/19 asiakkaiden määrän keskiarvo oli 49 asiakasta, vuoden 2018 

vastaavan luvun ollessa 54. 

 

Alkuvuodesta 2020 Antinkartanon kuntoutuskeskukseen jää kolme palveluyksikköä 

(Kataja, Kielo, Helmiina) sekä TOIKU (toiminnallinen kuntoutus) ja Toimintakeskus. Yk-

sikkömäärän vähentyessä entisestään, aiheuttaa se haastetta mm. henkilöturvajär-

jestelmällä tehtyjen hälytyksien edellyttämään yksiköiden väliseen apuun. 

 

Vuoden 2020 aikana pitkäaikaisasukkaiden määrä vähenee edelleen noin 15 asuk-

kaalla. Keskeisenä tavoitteena on edelleen estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vas-

taavasti kehittää ja lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Aikuisiällä vammautunei-

den yksikkö (Mänty) siirtyy avohuollon tehostetuksi palveluasumiseksi Tekunkorpeen 

Poriin helmikuussa 2020.  

 

Kuntoutuspaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 40. Laitoskuntoutus keskittyy 

vaativaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen kuntoutukseen ja tutkimustoimintaan sekä akuut-

titarpeeseen ja kriisivalmiuteenvastaamiseen. Tavoitteena on, että erityishuollon 

vaativan kuntoutuksen osaamiskeskus (EHKO) olisi mahdollista siirtyä Tiilimäelle en-

nen suunnitelmiin kirjattua vuotta 2027. 
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Asiantuntijapalvelut 

 

Asiantuntijapalveluihin sisältyvät erityisosaamiskeskuksen palvelut sekä sosiaali-

asiamiestoiminta. Kuntien uudet palvelutarpeet liittyvät mm. erityisen tuen tar-

peessa olevien, psyykkisesti oireilevien asiakkaiden palveluihin sekä neuropsykiat-

rian ja autismin kirjon asiakkaiden kuntoutukseen. Selkeä tarve on lisätä menetel-

mällisen ohjauksen tukea liittyen asiakkaiden haastavaan käytökseen. Tavoitteena 

on liikkuvan asiantuntijatyön lisääminen lähipalveluna eri toimintaympäristöihin, 

esim. haastavaan käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyen sekä itsemäärää-

misoikeuteen liittyvissä asioissa mm. erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä. Myös 

sairaanhoitopiirin sisäisen yhteistyön mahdollisuuksia eri toimialueiden kanssa selvite-

tään ja hyödynnetään entistä aktiivisemmin. 

 

Erityisosaamiskeskuksen työntekijöiden osaamista vahvistetaan tulevina vuosina 

neuropsykologisen ja -psykiatrisen osaamisen suuntaan sekä perhetyöhön ja kom-

munikaatio-osaamiseen. 

 

Asiantuntijapalveluiden suoritteiden kokonaismäärän arvioidaan vähenevän polikli-

nikkamuotoisten moniammatillisten vastaanottojen vähentymisen myötä.  

 

Suoritteet 

 

Laitoskuntoutuksen käyttöpäivien arvioidaan vähenevän n. 10 %. Asumisen paino-

piste siirtyy yhä enemmän vaativampaan asumiseen. Ryhmäkotien suoritteet li-

sääntyvät uusien asumisyksikköjen myötä n. 14 % ja tuetun asumisen suoritteet arvi-

oidaan lisääntyvän n. 4 %.  

 

Perhehoito on arvioitu lisääntyvän lähes 29 % mm. Porin perusturvasta siirtyneen 

perhehoidon johdosta. Kamu-tupatoiminnan arvioidaan lisääntyvän n. 3 %. Asian-

tuntijapalveluiden suoritteet vähenevät reilut 6 %. Työ- ja päivätoiminnan suoritteet 

vähenevät vajaat 7 % mm. toiminnallisen kuntoutuksen eriyttämisen (Toiku) myötä. 

Vuonna 2020 suoritteiden arvioidaan lisääntyvän yhteensä 9,2 %. 

 

Laatu ja kehittäminen 

 

Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2015 standardiin perustuvan laadunhallinta-

järjestelmän sisäinen ja ulkoinen auditointi toteutetaan erillisen suunnitelman mu-

kaan. Laatutavoitteet vuodelle 2020 laaditaan ja raportoidaan erikseen. Uusista 

mittareista ICF arviointimenetelmän käyttöönottoa jatketaan vuoden 2020 aikana. 

 

Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään joustavammaksi ja toimivammaksi. KVPS:n 

hallinnoimiin ja STEA:n rahoittamiin hankkeisiin osallistuminen 2019-2020 (ATAK -aktii-

visen tuen alueellinen kehittäminen ja Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen). Hy-

vinvointiteknologiaa hyödynnetään ja kehitetään sekä hankitaan suorina tuote- 

sekä palveluhankintoina tavoitteena asiakaspalvelun ja asiakasturvallisuuden pa-

rantaminen. 

 

Kehittämisen painopisteitä ovat mm. näyttöön perustuva toiminta, johtaminen ja 

osaaminen. Osaamisen hallintaa kehitetään tehtyjen osaamiskartoitusten tulosten 

perusteella, erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.  Dream Broker –toiminta ja 

sen edelleen kehittäminen osana mm. informaation ja osaamisen välittämisessä 
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henkilöstölle. Erityistä huomiota kiinnitetään itsemääräämisen tukemiseen sekä asi-

akkaiden haastavaan käyttäytymiseen ja sen hallintaan.  

 

Henkilöstö 

 

Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on johtaminen, itsemääräämisoi-

keus, kuntoutus sekä perhe- ja verkostotyö (tarkentuu vuoden 2019 aikana; vrt. laa-

tutavoitteet v. 2020). Henkilöstön hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on hoidol-

lisesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haastavien asukkaiden/asiakkaiden hoito ja kuntoutus 

sekä väkivaltatilanteiden hallinta. Henkilöstön rekrytointiin haastattelutilanteissa 

osallistuu myös asiakasedustaja. 

 

2.7.3 Huoltokeskus 
 

Huollon johtaja Tapio Kallio 14.6.2019: 

 

Huoltokeskus 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huoltokes-

kuksen hallinto, hankinta- ja logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruokapalvelukeskus, tek-

ninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa asiakkaiden 

tarvitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen tehtä-

viin sisältyvät myös kuntayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säily-

misestä huolehtiminen sekä tarpeettoman omaisuuden realisointi ja rakennusinves-

tointien toteutus.  

 

Huoltokeskuksen hallinto 

 

Huoltokeskuksen hallinnon tehtäviin sisältyy rakennuttajatehtävien hoitaminen. Ra-

kennuttajaorganisaatio vastaa myös rakennusten käyttöönotosta, henkilökunnan 

kouluttamisista uusien rakennusten käyttöön sekä rakennusten varustamisesta.  

 

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2019 ja 

rakennus valmistuu alkuvuonna 2020.  

 

Satapsykiatrian toiminnallinen tarveselvitys on valmistunut ja poikkeuslupahakemus 

rakennuksen rakentamisesta on jätetty maaliskuussa 2019 sosiaali- ja terveysministe-

riöön. Rakennukseen tulevat sijoittumaan tällä hetkellä Harjavallan sairaalassa ja 

useissa Porin kaupungin alueella sijaitsevista vuokratiloissa olevat psykiatrian toimin-

not, jolloin Harjavallan sairaalasta ja kaupungilla olevista vuokratiloista voidaan luo-

pua vuonna 2023. Arkkitehtisuunnittelu on tarkoitus käynnistää syksyllä 2019, jolloin 

rakentaminen voisi käynnistyä vuoden 2020 lopulla.   

 

Satasairaalan ns kuumasairaalan ja poliklinikkarakennuksen toiminnallisen tarvesel-

vityksen laatiminen käynnistyy syksyllä 2019 ja kestää ainakin vuoden 2020 loppuun 

asti. 

 

Tarpeettomista kiinteistöistä, rakennuksista ja osuuksista kiinteistöyhtiöissä pyritään 

pääsemään eroon.   
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Logistiikka- ja hankintakeskus 

 

Hankintapalveluissa hyödynnetään täysimääräisesti uutta hankintojen hallintajärjes-

telmää (eKeiretsu). Tiedolla johtamista kehitetään mm. kehittämällä parempia asia-

kasraportoinnin visualisointimalleja.  

 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi käynnistyy nykyisen järjestel-

män käytön tuen päättyessä. Toiminnanohjausjärjestelmähankinnan yhteydessä 

myös asiakkaiden käytössä oleva ostoportaali päivitetään uuteen. 

 

Alueellisen apuvälinekeskuksen kuljetukset käynnistyvät ja sekä ohjelmisto- että kul-

jetusrobotiikan mahdollisuuksien kartoittamista jatketaan.  

 

Ruokapalvelukeskus 

 

Ruokapalvelukeskuksen toimintaan kohdentuu vuosittain supistumista mm. sosiaali-

palvelujen sisäisten asiakkaiden osalta. Vastuualue sopeuttaa ja tehostaa omaa 

toimintaansa ja henkilöstöresurssiaan tähän suhteuttaen.  

 

Ruokapalvelukeskuksessa käynnistyy nykyisen Aromi tuotannonohjausjärjestelmän 

päivittämisen suunnittelu. 

 

Yhteinen vuonna 2019 alkanut varakeittiösuunnittelu Porin Palveluliikelaitoksen 

kanssa jatkuu. Tarkoituksena on saada valmiiksi toimintaohjeistus yhteiseen käyt-

töön, jolla voidaan varmistaa ruokatuotannon toimivuus myös poikkeusoloissa. 

 

Satasairaalan ja Porin kaupungin välinen ruokapalveluselvitys uudesta tuotantokeit-

tiöstä ja yhteisestä toiminnasta jatkuu. Alustavasti tavoitteena on yhdistää kahden 

kilometrin säteellä olevat korjaustarpeessa olevat sairaaloiden ruokatuotantokeittiöt 

mahdollisesti yhdeksi yhteiseksi uudeksi tuotantokeittiöksi. 

 

Teknisen keskus 

 

Lääkintälaitetekniikan ja muun tekniikan uusien toiminnanohjausjärjestelmien han-

kinnan käynnistäminen yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja 2M-IT:n 

kanssa on käynnistynyt vuonna 2019. Tavoitteena on uusien toiminnanohjausjärjes-

telmien käyttöönotto vuoden 2020 aikana. 

 

Sairaanhoitopiirin ja Porin perusturvan välille suunnitellaan liikkeenluovutusta koskien 

lääkintälaitetekniikkaa. 

 

Luovutaan S- ja L-rakennusten ylläpidosta rakennusten tultua puretuksi ja otetaan 

uuden apuvälinekeskuksen ylläpito haltuun. 

 

Siivouskeskus 

 

Selvitetään puhtaanapitopalveluiden yhdistymisestä Porin kaupungin sekä muiden 

maakunnan kuntien kanssa. 

 

Laitoshuollon työalueiden laajentaminen siten, että alueille saadaan mitoituksen 

mukaiset henkilöstöresurssit. Kilpailutetaan etäpisteiden laitoshuoltopalvelut. 
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2.7.4 Yhtymähallinnon toimialue 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto 19.6.2019: 

 

Yhtymähallinnon toimialueen/vastuualueen tehtävänä vuonna 2020 on:  

Sovittaa yhteen sairaanhoitopiirin toiminnat jäsenkuntien, niiden terveyskeskusten ja 

sosiaalitoimen sekä oman erityisvastuualeen sairaanhoitopiirien ja yliopistollisen kes-

kussairaalan kanssa. Samoin tehtävänä on koordinoida sairaanhoitopiirin eri toimi-

alueiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden toimintaa. 

 

Keskeisinä tehtävinä ja tavoitteina vuodelle 2020 on  

 

- varmistaa vuosien 2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2020 

talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: mittareina talouden ja toi-

minnan tunnusluvut  

 

- toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tyksin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämis-

sopimusta: mittarina järjestämissopimuksessa kirjattujen yo-sairaalaan keskitettävien 

toimintojen toteutuminen  

 

- turvata ja tukea sairaanhoitopiirin henkilöstön rekrytointia ja saatavuutta: mitta-

reina virkojen/toimien täyttöaste ja avoinna olleisiin virkoihin/toimiin olleiden hakijoi-

den määrä/avoinna ollut virka/toimi  

 

- kehittää asiakaspalvelua ja palvelukulttuuria: mittarina asiakastyytyväisyys-kyselyn 

tulokset  

 

- toteuttaa sairaanhoitopiirin viestintää ja maineenhallintaa: mittareina asiakastyy-

tyväisyyskyselyn tulokset ja valinnanvapaus ja vetovoimatutkimuksen tulokset  

 

Yhtymähallinnon henkilöstö pysyy vuoden 2019 tasolla. Toimintakuluja kasvattaa 

potilasasiamiestoiminnan ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen muutamille omis-

tajakunnille, esimerkiksi Porille ja Raumalle. Toimintakuluja kasvattaa myös ns. Sata-

työ –toimintamalli, mikä tarkoittaa osatyökykyisten työkyvyn ylläpitämistä, edistä-

mistä ja työssä selviytymisen tukea yhdistämällä sovelletun työn toimintamalli ja Sa-

tasairaalan oma työkokeilu. Uuden kirjanpito- ja taloussuunnittelujärjestelmän han-

kinta on välttämätöntä toteuttaa v. 2020. 

 

Tietohallinto vuoden 2020 talousarviossa 

 
 2015 tot 2016 tot 2017 tot  2018 tot 2019 ta 2020 ta 

 (1000 

euroina) 

(1000 eu-

roina) 

(1000 eu-

roina) 

(1000 eu-

roina) 

(1000 

euroina) 

(1000 

euroina) 

Tietopalvelut       

2M-IT, työasemave-

loitus 

7 887 9 622 8 653 7 321 9 964 9 986 

2M-IT, sopimuspe-

rusteiset 

6 612 4 661 5 139 6 425 4 683 6 328 

Muut 183 460 786 887 337 604 

Effica, oman työn 

osuus/Efficapalvelu 

708 504 330 298 300 400 

Yhteensä 15 391 15 247 14 908 14 931 15 284 17 318 
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2M-IT:n osuus on +12,9 % verrattuna muutettuun talousarvioon 2019. 

 

Työasemamaksut (euroa) 

 

2019 ta 2020 ta muutos % 

Sairaanhoito 239,50 239,50 0,0 % 

Muut  140,00 140,00 0,0 % 

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus 

 

- kokonaiskustannukset (brutto): 1 362 000 euroa 

- ulkopuolinen rahoitus: 663 000 euroa 

- omarahoitusosuus (netto): 699 000 euroa 

- hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden 

aikana rahoituspäätöksen mukaan omarahoitusosuuden puitteissa 
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Vuoden 2020 alustavat tutkimus- ja kehittämishankkeet 

 

 
 

2.7.5 Liikelaitos SataDiag 

 

Liikelaitoksen johtaja Harri Hagman 24.6.2019: 

 

Liikelaitostasoinen yhteenveto talous- ja toimintasuunnittelun premisseistä, keskei-

sistä tavoitteista sekä toimenpiteistä. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos Sa-

taDiagin keskeisimpään asiakaskuntaan kuuluvat kliinikot, satakuntalaiset potilaat 

sekä kuntaomistajat. Diagnostisia sekä lääke- ja välinehuollon palveluita tarjotaan 

seitsemältä vastuualueelta: infektioyksikkö, kliinisen kemian ja mikrobiologian labo-

ratoriot, kuvantaminen, lääkehuolto, sairaalafysiologia (= kliininen fysiologia ja iso-

tooppilääketiede, PET/TT-kuvantaminen sekä kliininen neurofysiologia), patologia 

sekä välinehuolto.  

 

Toiminnan ja talouden suunnitelma laadittiin maalis-toukokuun aikana. Palvelutar-

peet ja -tasot kartoitettiin asiakaskuulemisissa sairaanhoidon toimialueen johdon 

VUOSI 2020

Kustannukset 

yht                   

BRUTTO

Ulkopuol 

rahoitus

Kuntien 

rahoitus  =       

NETTO

Vuosi 2019 

BRUTTO

Vuosi 2019 

NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 1 362 000 663 000 699 000 1 159 000 699 000

B01 SHP:n sisäinen hoitotyön kehittämistoiminta / hyh 170 000 0 170 000 170 000 170 000

Hankehallinnointi (sis. Kehittämisylihoitaja, hoitytyösensitiivinen mittarityö) 70 000 70 000

Näyttöön perustuva toiminta (perushoidon laatu, potilasohjaus, JBI 

yhteistyö)

45 000 45 000

Asiakaspalvelu (omahoito, sähköinen asiointi)
17 000 17 000

Osaamisen kehittäminen (työnjako, urakehitys, Advisory Board yhteistyö)

25 000 25 000

Opiskelijaohjaus (simulaatio, moniammatillinen ohjaus) 3 000 3 000

Opinnäytetyöt 10 000 10 000

Hoitotieteen opinnot (osallistumaksut laskutetaan opiskelijoilta) 0 0

B02 SATSHP tai maakunnalliset hankkeet / jyl 364 000 32 000 332 000 347 000 347 000

Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 28 000 0 28 000

Leanista käytäntöön-hanke 80 000 0 80 000

Satakunto 2 000 0 2 000

Hyvinvointianalytiikka 14 000 7 000 7 000

Työhyvinvoinnin ja -suojelun kehittäminen 50 000 25 000 25 000

Laadun ja toimintamallien kehittäminen 100 000 100 000

Hallinnointi (sis. Hanketoiminnan päällikkö) 90 000 0 90 000

B03 Sairaanhoitopiirien tai maakuntien väliset hankkeet / jyl 393 000 296 000 97 000 182 000 82 000

SATA-DUUNIA 248 000 186 000 62 000

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 125 000 110 000 15 000

Sote- ja muut yhteistyöhankkeet (omarahoitusosuudet) 20 000 20 000

B04 Lääke- ja terveystieteellinen tutkimus: valtion tutkimusrahoitus/ jyl 75 000 75 000 0 75 000

B06 Muu tieteellinen tutkimus (100 % rah.) /jyl 225 000 225 000 0 225 000

B13 Valtion tutkimusrahoitus 2020/ jyl 35 000 35 000 0 60 000

B Tieteellisen tutkimuksen rahoitus/ jyl 100 000 0 100 000 100 000 100 000

Käyttötalous
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kanssa sekä statistisia volyymitietoja hyödyntäen. Neuvotteluiden sekä asiantuntija-

kuulemisten pohjalta palvelukysynnän ja -volyymien arvioidaan kasvavan (budjet-

tiin 2019 nähden) kaikilla palvelualueilla; laboratoriopalveluiden osalta noin +3 % ja 

kuvantamispalveluiden osalta noin +5 %. Minkään palvelun osalta ei esitetty supis-

tamistarpeita. 

 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa (20.6.2019 suunnittelutilanteen mukaan ja 

nykymuotoisella liikelaitoksen toiminnallisuudella ja organisaatiolla) ilman tulevia 

alueellisia integraatioita ulkoisten kulujen kasvu on 3,2 M€, joka on +5,7 % vuoden 

2019 talousarvioon verrattuna. (Ilman jo toteutettuja integraatioita ulkoisten kulujen 

kasvu on 2,2 M€ eli +3,9% vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.)  

 

Huomattava on, että myöskään vuoden 2019 talousarviossa ei integraatioiden kus-

tannusvaikutuksia huomioitu. Suurimmat ulkoisia kuluja kasvattavat tekijät ovat: 

henkilöstön palkkakulut (+1,4 M€), tutkimus- ja hoitopalvelujen ostot (+0,8 M€), tieto- 

ja hallintopalvelut (+0,6 M€) sekä lääkehuollon apteekkivalmisteiden ostot (+0,3 

M€). 

 

Henkilöstön palkkakulujen kasvu johtuu jo toteutetuista integraatioista (+0,7 M€), jär-

jestelyvaraerien mukaisista palkkatarkistuksista (+0,5 M€) sekä tutkimusmäärien kas-

vun aiheuttamasta henkilömäärälisäyksestä (+0,2 M€), KVTES. 

  

Liikelaitoksen toimintatuotoista ulkoisia on tyypillisesti noin 27 % ja loput noin 73 % si-

säisiä. Vuoden 2020 sisäisten tuottojen määrä lasketaan taloussuunnittelukierroksen 

”sisäisten erien vyörytykset”-vaiheessa. Vuodelle 2020 ulkoisten tuottojen muutos on 

-1,5 % (-0,3 M€) talousarvioon 2019 nähden. Integraatioiden osuus ulkoisista toimin-

tatuotoista on noin 4 % (0,8 M€). 

 

Alueellinen laajentuminen ”viimeistellään” SataDiagin strategian mukaiseen lopulli-

seen muotoonsa vuoden 2020 kuluessa. Valmisteilla pitkään ollut maakunta- ja 

sote-uudistus päättyi 8.3.2019 hallituksen eronpyyntöön. Emme halua nähdä valmis-

telun päättymisen vaikuttavan merkittävästi SataDiagin strategian toteuttamiseen. 

Mikäli vielä integroimattomat toiminnallisuudet (Säkylän kunnan laboratoriotoi-

minta sekä välinehuollon neljä aluepistettä) otetaan huomioon vuoden 2020 ta-

lousarvioehdotuksessa, ulkoisten kulujen kasvu on 0,7 M€, joka on +1,2 % vuoden 

2019 talousarvioon verrattuna. Em. tarkastelussa eli talousarviovaihtoehdossa on 

otettu huomioon vain integraatiosta aiheutuvat henkilöstömäärän ja sitä kautta 

henkilöstökulujen sekä vuokra- että IT-kulujen kasvu.   

 

Palveluhinnoittelu vuodelle 2020 tehdään edelleen volyymiennusteiden ja kulubud-

jetin mukaisesti aiheuttamis- ja omakustannusperiaatetta noudattaen siten, että yli-

jäämää kertyy mahdollisimman vähän.  

 

Sairaanhoidollisten palveluiden strategia ja organisaatio SATSHP:ssä sekä Satakun-

nan maakunnassa jatkuvat toistaiseksi nykyisten linjausten ja päätösten mukaisesti.  

 

Edellisvuosien tapaan liikelaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus laa-

dittiin ”bottom-up”-periaatteella, jossa vastuualuejohdolle asetettiin merkittävät 

vastuut ja velvoitteet em. ehdotusten laadinnassa. Keskeisinä tavoitteina toimintaa 

kehittävien hankkeiden määrittelyssä olivat niiden vaikuttavuus asiakaspalveluun 

sekä toiminnan tuottavuuden kasvattamiseen.   
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Uuden Eduskunnan, nimettävän hallituksen ja sen hallitusohjelman osalta ovat tätä 

suunnitelmaa kirjoitettaessa edelleen avoinna. Aktiivinen yhteistyö operatiivisessa 

toiminnassa sekä tarvittavat alihankintaverkostot (sekä julkisen että yksityisen sekto-

rin kanssa) palvelevat edelleen liikelaitoksen tuotantotaloudellisia tarpeita. Jatkuva 

epävarmuus hallitusten ja sen myötä poliittisesti rakennettujen hallitusohjelmien 

vaihtuessa eivät tue liiketoiminnallista näkökulmasta laadittujen suunnitelmien ja ta-

voitteiden asettamista.  

 
 

 

Merkittävät infrastruktuuriin liittyvät kehitystehtävät (operatiivinen tehokkuus, proses-

sit ja laatu, asiakaspalvelu sekä henkilöstön osaaminen) kohdentuvat erityisesti lää-

kehuollon sekä kuvantamis- ja laboratoriotoiminnan alueellistamisen/keskittämisen 

mukanaan tuomien synergioiden realisoimiseen seuraavien 3-4 vuoden kuluessa.   

 

Toiminnan ja tuottavuuden jatkuvaa parantamista sekä turhan karsimista jatketaan 

jo keväällä 2015 aloitettua LEAN-toimintatapaa noudattamalla. Hankkeisiin osallis-

tuu koko henkilöstö – lisäkoulutusta ”LEAN -työvälineiden” käyttöön tarjotaan edel-

leen tarveharkinnan mukaan ja etenkin 16 henkilöstä koostuvalle muutosagenttien 

ryhmälle. 

 

Henkilökunnan osaamisen varmistamiseksi liikelaitos suhtautuu myönteisesti kulloi-

seenkin lisä- tai täydennyskoulutustarpeeseen käytettävissä olevien resurssien puit-

teissa. 
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2.8 Tuloslaskelmaosa 
 

 
 

2.8.1 Palvelumaksut 

 

 
 

Sisältää erikoissairaanhoidon, yleislääketieteen päivystyksen ja sosiaalipalvelut 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 sisältää liikelaitos SataDiagin TP Muutettu TA TA Muutos

2018 2019 2020 %

Tuotot

Myyntituotot 332 090 625 345 004 399 359 686 100 4,3

Maksutuotot 13 024 857 13 778 900 13 701 700 -0,6

Tuet ja avustukset 1 184 557 1 336 000 1 262 300 -5,5

Muut toimintatuotot 2 444 954 3 580 200 2 342 300 -34,6

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 348 744 993 363 699 499 376 992 400 3,7

Kulut

Palkat 141 298 682 143 929 800 152 184 900 5,7

Henkilösivukulut 35 465 867 37 527 200 36 578 900 -2,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62 144 488 63 863 600 63 879 700 0,0

Palvelujen ostot 96 059 707 98 333 900 103 006 800 4,8

Tuet ja avustukset 188 222 183 000 164 700 -10,0

Muut kulut 9 395 207 10 805 600 10 790 100 -0,1

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 344 552 173 354 643 100 366 605 100 3,4

                               Toimintakate 4 192 820 9 056 399 10 387 300 14,7

Rahoitustuotot ja -kulut 639 998 97 000 -3 100 -103,2

Rahoitustuotot 917 533 236 000 180 500 -23,5

Rahoituskulut -277 535 -139 000 -183 600 32,1

                               Vuosikate 4 832 818 9 153 399 10 384 200 13,4

Suunnitelman mukaiset poistot -8 028 173 -9 153 400 -10 384 200 13,4

                               Tilikauden tulos -3 195 354 -1 0

KOKO PIIRI

TP Muutettu TA TA Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2018 2019 2020 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 231 108 935 240 889 000 252 196 200 4,7

Erityisvelvoitemaksut 13 523 828 14 298 000 14 871 300 4,0

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 9 836 943 9 757 000 10 298 000 5,5

  josta muut 3 686 885 4 541 000 4 573 300 0,7

Erityistason ostopalvelut 42 328 441 43 100 000 44 400 000 3,0

Ulkopuoliset ostopalvelut 6 828 710 8 550 000 8 600 000 0,6

Jäsenkunnat yhteensä 293 789 915 306 837 000 320 067 500 4,3

Täyskustannusmaksut 1 548 537 1 956 000 1 900 000 -2,9

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 5 976 992 5 614 000 6 000 000 6,9

Palvelumaksut yhteensä 301 315 444 314 407 000 327 967 500 4,3
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pl. yleislääketieteen päivystys (2,2 Me) ja sosiaalipalvelut (24,0 Me). 

 

2.9 Käyttötalousosa 

 

2.9.1 Sairaanhoidon toimialue 

 

 
 

SAIRAANHOITO

TP Muutettu TA TA Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2018 2019 2020 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 210 115 274 219 354 000 227 536 400 3,7

Erityisvelvoitemaksut 13 523 828 14 298 000 14 871 300 4,0

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 9 836 943 9 757 000 10 298 000 5,5

  josta muut 3 686 885 4 541 000 4 573 300 0,7

Sairaanhoidon ostopalvelut 49 157 151 51 650 000 53 000 000 2,6

   josta erityistason ostopalvelut 42 328 441 43 100 000 44 400 000 3,0

   josta ulkopuoliset ostopalvelut 6 828 710 8 550 000 8 600 000 0,6

Jäsenkunnat yhteensä 272 796 253 285 302 000 295 407 700 3,5

Täyskustannusmaksut 1 537 901 1 956 000 1 900 000 -2,9

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 398 610 3 964 000 4 425 000 11,6

Palvelumaksut yhteensä 278 732 765 291 222 000 301 732 700 3,6

Kulut

Palkat 91 861 104 93 675 400 98 063 200 4,7

Henkilösivukulut 23 183 120 24 704 900 23 942 400 -3,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 098 028 5 675 200 6 054 300 6,7

Palvelujen ostot 73 156 017 76 954 000 78 700 500 2,3

Tuet ja avustukset 105 704 109 200 83 000 -24,0

Muut kulut 881 972 1 057 100 1 277 100 20,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 195 285 945 202 175 800 208 120 500 2,9
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Suoritteet

Oma tuotanto TP Muutettu TA TA Muutos

Ensihoito ja päivitys 2018 2019 2020 %

Hoitopäivät 11 680 0 11 400

Hoitojaksot 8 421 8 138 8 300 2,0

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 46 190 46 300 46 500 0,4

Yleislääketieteen päivystys

Lääkärikäynnit 2 005 2 200 2 600 18,2

Hoitajakäynnit 4 874 4 800 4 600 -4,2

Puhelinkonsultaatiot 5 560 5 900 4 800 -18,6

Pkl-käynnit yht 12 440 12 900 12 000 -7,0

Päivystyskäynnit yhteensä 58 630 59 200 58 500 -1,2

Konservatiivinen

Hoitopäivät 40 463 39 500 38 700 -2,0

Hoitojaksot 7 277 7 500 7 300 -2,7

Pkl-käynnit 153 203 149 380 165 150 10,6

Toimenpidekäynnit 886 950 1 000 5,3

Naiset ja lapset

Hoitopäivät 15 629 15 500 14 800 -4,5

Hoitojaksot 5 481 5 590 5 350 -4,3

Pkl-käynnit 55 312 54 800 59 600 8,8

Operatiivinen

Hoitopäivät 26 109 25 470 25 830 1,4

Hoitojaksot 8 536 8 290 8 250 -0,5

Pkl-käynnit 92 493 89 980 96 100 6,8

Päiväkirurgia 6 727 7 100 7 150 0,7

Psykiatria

Hoitopäivät 37 589 36 900 37 000 0,3

Hoitojaksot 1 576 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 87 255 88 520 91 590 3,5

Päivätoimintakäynnit 2 829 3 000 2 700 -10,0

Päiväosastopäivät 8 289 8 000 8 150 1,9

Kuntoutuskotipäivät 1 367 1 400 1 400 0,0

Yhteensä

Hoitopäivät 131 470 117 370 127 730 8,8

Hoitojaksot 31 291 31 068 30 750 -1,0

Pkl-käynnit 447 779 442 830 471 940 6,6

Päivätoimintakäynnit 2 829 3 000 2 700 -10,0

Päiväosastopäivät 8 289 8 000 8 150 1,9

Kuntoutuskotipäivät 1 367 1 400 1 400 0,0
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2.9.1.1 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 
 

 
 

 
 

Kulut

Palkat 11 582 878 11 574 400 12 156 600 5,0

Henkilösivukulut 2 851 549 2 967 100 2 967 900 0,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 179 411 163 700 173 200 5,8

Palvelujen ostot 7 181 922 7 347 700 7 829 000 6,6

Tuet ja avustukset

Muut kulut 155 604 297 300 296 800 -0,2

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 21 951 364 22 350 200 23 423 500 4,8

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

Oma tuotanto 2018 2019 2020 %

Hoitopäivät 11 680 11 400

Hoitojaksot 8 421 8 138 8 300 2,0

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 46 190 46 300 46 500 0,4

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

Yleislääketieteen päivystys 2018 2019 2020 %

Lääkärikäynnit 2 005 2 200 2 600 18,2

Hoitajakäynnit 4 874 4 800 4 600 -4,2

Puhelinkonsultaatiot 5 560 5 900 4 800 -18,6

Pkl-käynnit yht 12 440 12 900 12 000 -7,0
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Merkittävimmät muutokset vrt 2019

lääkärit 401 -109 700

 -  lääkäreitä 1,5 (à 74.000+sivu), ei erilliskorvauksia

      (päiv.osasto 1 ja ensihoito 0,5) 107 000

 - vähennystä muihin lääkäripalkkoihin -220 000

hoitajat 402 786 600

 - N4201 aoh:n virka oh:ksi 4 000

 - N4101 ja N4102 kaksi  sh, uusia 74 000

 - N4204 neljä ensihoitajaa 160 000

 - erilliskorvausten lisäys 191 700

 - sijaismäärärahan lisäys 201 000

 - sopimuskorotukset sekä lomaraha 140 000

muu henkilöstö 409

 - siirto sairaanhoitajiin -94 700 -94 700

palveluiden ostot 43 481 300

 - ostopalvelulääkärit 150 000

      kokonaiskustannus 700.000 

 - tietohallinto 16 000

 - kuljetuspalvelut 90 000

      kokemäki yö

 - potilasvahinkovakuutus -68 100

 - huoltopalvelut -9 000

 - valtakunnallinen päivystysnumero 116117 300 000

erityisosuuksien nousu 582 900

 - siirtokuljetukset -180 000

 - ensihoitopalvelut 541 000

 - valtakunnallinen päivystysnumero 116117 300 000

 - päivystystoiminta (potilaskuljetukset) -10 000

 - hallinto (potilasvahinkovakuutus) -68 100
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2.9.1.2 Konservatiivisen hoidon vastuualue 
 

 
 

 
 

Kulut

Palkat 22 701 580 22 650 600 23 468 500 3,6

Henkilösivukulut 5 905 353 6 163 300 5 730 000 -7,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 042 307 3 415 500 3 700 900 8,4

Palvelujen ostot 26 983 237 26 536 700 28 111 500 5,9

Tuet ja avustukset 105 384 109 200 83 000 -24,0

Muut kulut 491 891 489 800 701 600 43,2

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 60 229 752 59 365 100 61 795 500 4,1

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

Oma tuotanto 2018 2019 2020 %

Hoitopäivät 40 463 39 500 38 700 -2,0

Hoitojaksot 7 277 7 500 7 300 -2,7

Pkl-käynnit 153 203 149 380 165 150 10,6

Toimenpidekäynnit 886 950 1 000 5,3
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Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon

Henkilöstökulut: 379 800

Os.siht > sh.hallinto/sanelukeskukseen -33 000

Lääkärit/ palkkakustannusten muutos 181 200

Lääkärit/ erilliskorvaukset 73 500

Sh ja vast/ palkkakustannusten muutos 424 500

Sh ja vast/ sijaiset 122 100

Sh ja vast/ erilliskorvaukset 160 800

Muu henkilöstö/ palkkakustannusten muutos -4 700

Muu henkilöstö/ sijaiset -32 500

Muu henkilöstö/ erilliskorvaukset -78 800

Sivukulujen muutos (25,2 >> 24,0) -433 300

Uuden Apuvälinekeskuksen toiminta:

Porin perusturvasta/ Ammattimies 31 400 0

Porin perusturvasta/ 2 fysioterapeuttia 72 000 0

Ammattimies 31 400 0

Tekninen tukihenkilö/ Tikoteekki 34 000 0

Osastonsihteeri/sisäinen siirto 31 000 0

3 laitoshoitajaa (2 omaa (sis.siirto), 1 Porin perusturvasta 81 000 0

2 ammattimiestä (sisäinen siirto/huolto) ? 60 000 0

Aineet ja tarvikkeet 278 700

Apuvälinekeskus  Lääkin.kuntoutuksen apuvälineet 100 000

Apuvälinekeskus  apuvälineidenhuoltotarvikkeet 50 000

Keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) 60 000

Keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) 130 000

Hh-potilaat hoitotarvikkeet -9 300

Apuvälinekeskuksen ja sis.pkl instrumentit ja apuvälineet -52 000

Palvelujen ostot 1 578 500

Erityistason ostopalvelut (18061500 > 19899500) 1 838 000

Ulkopuoliset ostopalvelut  (2654500 > 2821800) 167 300

Potilasvahinkovakuutus (162200 > 392500) 230 300

Hengityshalv.potilaat, ostopalvelut (luonn.poistuma) -396 400

Tietopalvelut (2945000 > 3118800) 173 800

Palliatiivinen hoito /PDL-palvelut saattohoito 20 000

Keuhkosairauksien uusi toimintotapa, pot käyntien asemesta etäyhteys potilaisiin 34 500

Ostopalvelulääkäreitten lisämääräraha ta 2019 -400 000

Huoltosopimukset (Tähystystoiminta, sydäntoimenpidesali, sädeyksikkö) -56 000

Matkustus- ja kuljetuspalvelut (esim. Fys siirto Diakonialaitokselle -33 000

Avustukset -26 200

Hengityshalvauspotilaiden vähennys -26 200

Muut toimintakulut 213 000

Dialyysi, kotihemodialyysin laitevuokrat 123 000

Sydänsali/ Koronaariangiografialaite -hankinta + uusi laite 1/4 vuotta 70 000

Sädeyksikkö/ Sädelaitteet/ uusi Annossuunnittelu CT -laite v2020 20 000
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2.9.1.3 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 
 

 
 

 
 

 
 

Kulut

Palkat 10 533 319 10 391 200 11 089 900 6,7

Henkilösivukulut 2 625 993 2 708 700 2 707 700 0,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 122 049 131 500 145 000 10,3

Palvelujen ostot 10 240 574 10 054 100 10 732 500 6,7

Tuet ja avustukset 100

Muut kulut 25 555 22 500 24 500 8,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 23 547 591 23 308 000 24 699 600 6,0

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

Oma tuotanto 2018 2019 2020 %

Hoitopäivät 15 629 15 500 14 800 -4,5

Hoitojaksot 5 481 5 590 5 350 -4,3

Pkl-käynnit 55 312 54 800 59 600 8,8

* Lastenneurologian osastotoiminta lopetettu 13.5.2019. Hoitojaksoja oli 600 kpl vuonna 2018.

Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon

Asiakasmaksut 50 000

Tuotot yhteensä 50 000

Henkilöstökulut 707 920

2 Erikoislääkäriä 70% työpanoksella lastentaudeille 100 000

Erikoislääkäri 70% työpanoksella naistentaudeille 50 000

Lääkäreiden sopimuskorotukset sekä täysimääräiset lomarahat 90 000

Sairaanhoitajien sijaimäärärahat nostettu toteuman tasolle 44 000

Sairaanhoitajien erilliskorvaukset nostettu toteuman tasolle 74 000

Sairaanhoitajien ja muun henkilökunnan sopimuskorotukset sekä täysimääräiset lomarahat210 000

Ulkopuoliset palkkiot lastentaudit 60 000

Ulkopuoliset palkkiot lastenneurologia 80 000

Sivukulut edellisiin (24%) 169 920

Varhemaksu siirtynyt sivukuluprosenttiin -45 000

Sivukulun muutos (25,2% -> 24%) -125 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0

Palvelujen ostot 669 900

Tulkkipalvelut 20 000

Ostopalvelulääkärit (TA19 muutos kattanut myös ulkopuolisia palkkioita) -155 000

Ulkopuoliset ostopalvelut (801 900 -> 934 300) 132 400

Erityistason ostopalvelut (6 924 300 -> 7 602 800) 678 500

2M-IT:n kustannukset (1 401 400 -> 1 415 000) 13 600

Potilasvahinkovakuutus (45 500 -> 25 900) -19 600

Kulut yhteensä 1 377 820
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2.9.1.4 Operatiivisen hoidon vastuualue 
 

 
 

 
 

Kulut

Palkat 24 118 114 24 024 100 25 151 800 4,7

Henkilösivukulut 6 087 018 6 333 600 6 140 900 -3,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 648 778 1 832 200 1 903 700 3,9

Palvelujen ostot 23 037 886 27 314 200 25 922 400 -5,1

Tuet ja avustukset

Muut kulut 142 782 170 500 175 500 2,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 034 578 59 674 600 59 294 300 -0,6

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

Oma tuotanto 2018 2019 2020 %

Hoitopäivät 26 109 25 470 25 830 1,4

Hoitojaksot 8 536 8 290 8 250 -0,5

Pkl-käynnit 92 493 89 980 96 100 6,8

Päiväkirurgia 6 727 7 100 7 150 0,7

* Hoitojaksot vähentyneet noin 250 kpl/vuosi, kirurgialta päiväsairaalaan siirtyneet potilaat.
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2.9.1.5 Psykiatrisen hoidon vastuualue 
 

Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon

Asiakasmaksut 60 000

Tuotot yhteensä 60 000

Henkilöstökulut 996 700

Lääkäreiden sopimuskorotukset sekä täysimääräiset lomarahat 200 000

Lääkäreiden erilliskorvausten korotus toteuman tasolle, kirurgia 140 000

Sairaanhoitajien sijaismääräraha, korva-, nenä- ja kurkkutaudit 17 300

Sairaanhoitajien sijaismääräraha, hammas-, suu- ja leukasairaudet 17 300

Osastonsihteerien sijaismäärärahat, leikkaushoitokeskus 11 000

Sairaanhoitajien erilliskorvausten korotus, kirurgia 65 000

Sairaanhoitajien sijaismäärärahojen korotus, kirurgia 140 000

Sairaanhoitajien ja muun henkilökunnan sopimuskorotukset sekä täysimääräiset lomarahat450 000

Ulkopuoliset palkkiot korotus toteuman tasolle, kirurgia 130 000

Sivukulut edellisiin (24%) 280 900

Sivukulu-% muutos (25,2 -> 24,0) -280 000

Varhemaksu siirtynyt sivukuluprosenttiin -174 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49 000

Hoitotarvikkeet,  hammas-, suu- ja leukasairaudet 10 000

Hoitotarvikkeet, leikkaus ja anestesia 10 000

Muu materiaali, painepatjat kirurgia 19 000

Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet, silmätaudit 10 000

Palvelujen ostot -1 367 700

Ostopalvelulääkärit kirurgia sekä Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 95 000

Potilaskuljetukset korotus toteuman tasolle, kirurgia 40 000

Kuulonkuntoutuksen ostopalvelut 45 000

Tulkkipalvelut korotus toteuman tasolle, operatiivinen vastuualue 10 000

Palvelusetelien käyttö lopetettu, silmätaudit -51 000

Potilasvahinkovakuutus (1 525 000 -> 1 378 100) -146 900

2M-IT, laaturekisteri x 2 ja Effica (2 996 400 -> 3 294 800) 298 400

Erityistason ostopalvelut (16 277 000 -> 14 879 600) -1 397 400

Ulkopuoliset ostopalvelut (4 968 500 -> 4 707 700) -260 800

Muut kulut 15 000

Koneiden ja laitteiden vuokrat, kirurgia 8 000

Koneiden ja laitteiden vuokrat, leikkaus ja anestesia 7 000

Kulut yhteensä -307 000
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Kulut

Palkat 20 913 500 21 551 500 22 461 600 4,2

Henkilösivukulut 5 220 070 5 639 200 5 484 000 -2,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102 923 130 300 129 500 -0,6

Palvelujen ostot 5 556 164 5 438 100 5 761 900 6,0

Tuet ja avustukset 220

Muut kulut 63 689 77 000 68 700 -10,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 31 856 566 32 836 100 33 905 700 3,3

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

Oma tuotanto 2018 2019 2020 %

Hoitopäivät 37 589 36 900 37 000 0,3

Hoitojaksot 1 576 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 87 255 88 520 91 590 3,5

Päivätoimintakäynnit 2 829 3 000 2 700

Päiväosastopäivät 8 289 8 000 8 150 1,9

Kuntoutuskotipäivät 1 367 1 400 1 400 0,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon:

Henkilöstökulut 905 440    

Palkkojen korotukset 400 640    

Lisätty aikuispsykiatrian ylilääkäri (karsittu TA2019) 100 000    

P5304 1 hoitaja ja 1 lastenhoitaja muutettu sh 6 000        

P5407 hoitajan muunto sh 3 000        

Vastaava sos. työntekijä (jäänyt virheellisesti pois TA2019) 51 600      

Erilliskorvausten lisäys 199 700    

Nuorisopsykiatrian uusi e-työryhmä:

Erikoistuva lääkäri 63 000      

Sairaanhoitaja 35 000      

Psykologi 46 500      

Sivukulujen muutos 155 200 -   

Aineet tarvikkeet ja tavarat 800 -          

Palvelujen ostot 328 500    

Ulkopuoliset ostopalvelut lisäys 11 100      

Erityistason ostopalvelut lisäys 180 900    

Tieto- ja hallintopalvelut lisäys 235 200    

Toimisto, pankki ja as. tunt palvelut, lisäys 7 500        

Huoltopalvelujen ostot 3 700        

Majoitus- ja ravitsemispalvelut 11 800      

Opetus- ja kulttuuripalvelut 17 300 -     

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 25 600      

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot 130 000 -   

Muut toimintakulut 8 300 -       
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2.9.1.6 SHTA hallinto 
 

 
 

 
  

Kulut

Palkat 2 011 713 3 483 600 3 734 800 7,2

Henkilösivukulut 493 137 893 000 911 900 2,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 558 2 000 2 000 0,0

Palvelujen ostot 156 234 263 200 343 200 30,4

Tuet ja avustukset

Muut kulut 2 451 10 000

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 2 666 094 4 641 800 5 001 900 7,8

Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon

Henkilöstökulut 251 000

  Hallinto

  Sopimusten mukaiset palkankorotukset 18 000

  Sanelujen käsittelykeskus

  Sopimusten mukaiset palkankorotukset 58 000

  Sijaisten määrärahat 25 000

  Osastonsihteeri konservatiiviselta 33 000

  Varahenkilöstö

  Sopimusten mukaiset palkankorotukset 65 000

  Erilliskorvaukset 20 000

  Uusi avoin toimi 32 000

Palvelujen ostot 80 000

  tietopalvelut/2M-IT (sanelun käsittelykeskus) 80 000

  

Muut toimintakulut 10 000

  Leasingvuokrat 10 000

Yhteensä 341 000
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2.9.2 Sosiaalipalvelujen toimialue 
 

 
 

 
 

Kulut

Palkat 13 898 709 13 505 600 15 156 500 12,2

Henkilösivukulut 3 283 291 3 142 100 3 122 200 -0,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 294 765 366 300 380 400 3,8

Palvelujen ostot 1 974 434 2 112 400 2 139 300 1,3

Tuet ja avustukset 24 574 23 800 31 700 33,2

Muut kulut 2 106 776 2 179 600 2 496 700 14,5

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 21 582 548 21 329 800 23 326 800 9,4

Suoritteet TP Muutettu TA TA Muutos

2018 2019 2020 %

Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) 19 796 16 501 14 770 -10,5

Ryhmäkodit (Asumispalvelut) 65 776 67 980 77 593 14,1

Tuettu asuminen 14 853 16 878 17 536 3,9

Perhehoito 13 726 13 710 17 676 28,9

Kamu-Tupa 5 726 5 930 6 105 3,0

119 877 120 999 133 680 10,5

Asiantuntijapalvelujen suoritteet 683 724 678 -6,4

Työ- ja päivätoiminta 8 189 8 755 8 165 -6,7

Yhteensä 128 749 130 478 142 523 9,2
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Merkittävimmät muutokset vrt  v2019 talousarvioon

Henkilöstökulut 1 650 746  

Palkkojen korotukset 273 728    

Erilliskorvausten nousu 326 700    

Sijaismäärärahojen nousu (Arantilankodon henkilökoht. osuus 196 900) 370 900    

Lääkärien palkat 36 600      

Hoitajan toimi (Kepolankoto) 27 600      

Hoitajan toimi (Arantilankoto) 27 600      

Hoitajan toimi (Kuusi) 30 500      

Hoitajan toimi (Tekunkorpi) 30 500      

½ ohjaaja (perhehoito) 18 000      

Hoitajan toimi (Kamu-tupa) 28 400      

Männyn toiminta päättyy tammikuu 2020 jälkeen (palkat) 452 782 -   

Uusi yksikkö Merikarvialla (3-12/2020):

Esimies 35 800      

1 x sairaanhoitaja 27 000      

5 x ohjaaja 128 000    

8 x hoitaja 198 400    

Laitoshuoltaja 21 700      

Uusi yksikkö Eurajoella (10-12/2020):

Esimies 5 200        

1 x sairaanhoitaja 8 700        

2 x ohjaaja 15 300      

6 x hoitaja 44 700      

½ Laitoshuoltaja 6 800        

Uusi yksikkö Tekunkorpi B-talo (2-12/2020):

½ esimies 20 700      

10 x hoitaja 280 000    

2 x ohjaaja 61 100      

2 x sairaanhoitaja 66 600      

½ laitoshuoltaja 13 000      

Sivukulujen lasku 21 200 -     

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 100      

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot 27 500      

Ostopalvelulääkärit 105 700 -   

Tieto- ja hallintopalvelut 23 600      

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 64 300      

Muut palvelut 24 500      

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 169 400    

Muut vuokrat 19 200      

Perhehoidon palkkioiden lisäys 128 000    
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2.9.3 Huoltokeskus 
 

 
 

Kulut

Palkat 14 112 468 14 147 900 14 568 000 3,0

Henkilösivukulut 3 642 002 3 796 000 3 557 500 -6,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 649 370 32 909 500 32 540 600 -1,1

Palvelujen ostot 5 565 438 5 801 200 6 229 300 7,4

Tuet ja avustukset

Muut kulut 4 034 527 4 221 100 4 207 900 -0,3

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 59 003 805 60 875 700 61 103 300 0,4
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Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon

Tuotot 889 500

Logistiikka ja hankintakeskuksen taseyksikkö 964 500

(ulkoisen myynnin kasvu: mm. perusturvan hammashoitoloiden tilaus ja hyllytyspalvelu)

Ruokapalvelukeskus, Diakonial.tuotot eivät toteudu v 2019 + Poijun lopettaminen -49 000

Tekninen keskus, vähentynyt Harjavallan sairaalan asuntovuokraus -36 000

Siivouskeskus, tuet ja avustukset 10 000

Henkilöstökulut 181 600

Palkkojen nousu 420 100

sivukulujen lasku -238 500

(TA2019 sisälsi Siivouskeskuksen varhemaksun, joka oli 169.100 €)

(M25 101.600 €, 1 HLÖ Satasairaalan tilaus- ja hyllytyspalveluihin + Apuvälinekeskus)

42 aineet, tarvikkeet ja tavarat -358 600

Logistiikka- ja hankintakeskus ostojen vähennys verrattuna lisättyyn TA2019 -340 900

Ruokapalvelukeskus: elintarvikeostojen vähennys -55 000

Tekninen keskus lisäys: lämmitys, sähkö, vesi 217 300

(Apuvälinekeskus 60.800 €, muu nousu sähkön hinnan nousu 156.500 €)

Tekninen keskus vähennys: sähkö, rakennusten L ja S purku -180 000

43 palveluiden osto 437 900

434 Tieto ja hallintapalvelut (2M-It 802.800 €, M26 55.000 € Aromi, M25 180.900, yht 1.038.700 €)253 000

(TA2019 785.900 € -> TA2020 1.038.900 €, nousu 253.000 €, 200.00 € Solax, 55.000 € Aromi)

435 Ruokapalvelukeskus -110 600

435 Tekninen keskus, huoltopalvelujen ostot, alibudjetointi, 120 500

(TOT2018 2.023.164 €, TOT 1-4/2019 839.544 €)

435 Siivouskeskus, (TOT2018 1.400.000 € 45 000

 + Apuvälinekeskus 60.000 € + 8.000 € design matot + 200.000 € pesula = 1.668.000 €)

435 Logistiikka- ja hankintakeskus, tiliöity toteuman mukaan TP2018 110.108 €, TA2019 60.500 €65 000

436 Logistiikka- ja hankintakeskus, tiliöity toteuman mukaan TP2018 153.004 €, TA2019 60.000 €, sisältää mm. muuttopalveluita65 000

49 muut toimintakulut -15 520

Vuokrien vähennys mm. Sahalaistenkatu -55 520

Tekninen keskus 493 verot ja veroluonteidet maksut 40 000

Apuvälinekeskuksen vaikutuksia, sisältyvät TA2020: 160 800

M27 Tekninen keskus, sähkö 18.800 €, lämmitys 37.000 €, vesi 5.000 € 60 800

M27 Tekninen keskus, kiinteistövero 40 000

M28 Siivouskeskus, palveluiden ostot: palveluliikkeeltä ostettava siivous 60 000

(tällä hetkellä kaksi laitoshuoltajaa tekee apuvälineiden puhdistusta, lisätarvetta ei ole budjetoitu

mikäli sellaista tarvitaan)
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2.9.4 Yhtymähallinnon toimialue 
 

 
 

 
 

Kulut

Palkat 5 055 247 5 459 200 5 828 600 6,8

Henkilösivukulut 1 347 935 1 468 700 1 423 100 -3,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 127 062 110 900 72 500 -34,6

Palvelujen ostot 6 023 358 5 704 600 6 434 900 12,8

Tuet ja avustukset 57 945 50 000 50 000 0,0

Muut kulut 502 388 899 700 431 400 -52,1

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 13 113 935 13 693 100 14 240 500 4,0

Merkittävimmät muutokset vrt 2019 talousarvioon

Yleishallinto

Henkilöstökulut 144 600

  Sopimusten mukaiset palkkojen korotukset 70 000

  Maakunnallinen potilasasiamiestoiminta 74 600

Aineet ja tarvikkeet -30 000

   Toimistotarvikkeet ja muu materiaali -30 000

Palvelujen ostot 14 000

  eSairaalakirjasto hanke 24 000

  E-aineistojen hinnan nousut 45 000

  E-resepti ja sähköinen arkisto -55 000

Yhteensä 128 600

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toimintakulut 202 900

  Huom! nettobudjetoitu yksikkö

  omarahoitusosuus  699.000 euroa (TA 2019: 699.000 euroa)

Henkilöstö- ja laskentapalvelut

Henkilöstökulut 160 000

  Sopimusten mukaiset palkkojen korotukset 60 000

  Satatyö  (sis. Sivukulut) 100 000

Palvelujen ostot 100 000

  Kirjanpito- ja taloussuunnittelujärjestelmä 100 000

Yhteensä 260 000

Kaikki yhteensä 591 500

Sivu 76



 

77 

 

2.9.5 Liikelaitos SataDiag 
 

 
 

Kulut

Palkat 16 371 153 17 141 700 18 568 600 8,3

Henkilösivukulut 4 009 519 4 415 500 4 533 700 2,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 23 975 263 24 801 700 24 831 900 0,1

Palvelujen ostot 9 340 461 7 761 700 9 502 800 22,4

Tuet ja avustukset

Muut kulut 1 869 544 2 448 100 2 377 000 -2,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 565 940 56 568 700 59 814 000 5,7
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Merkittävimmät muutokset vrt TA2019 Ulk. kulut, €

TA 2019                                    56 569 000

Palkat ja palkkiot 1 427 000

KVTES tai muu muutos 311 000

Järjestelyvaraerä 204 000

Henkilöstömitoituksen tarkastaminen 274 000

Alueelliset integraatiot 638 000

Kuvantaminen, POSA 235 000

Laboratorio, Eura 132 000

Kuvantaminen, KSTHKY 63 000

Välinehuolto, RAS 59 500

Välinehuolto, Eura 59 500

Välinehuolto, Keskushammashoitola 59 500

Välinehuolto, Huittinen 29 500

Henkilösivukulut 118 000

Aineet tarvikkeet ja tavarat 30 000

Lääkehuolto, Apteekkivalmisteiden ostot 300 000

Laboratorio (kl kemia), Apteekkivalmisteet sekä säästöt uusien laitteiden myötä-263 000

Muut muutokset -7 000

Palvelujen ostot 1 741 000

Tieto- ja hallintopalvelut 551 000

Laboratorio, uudet laiteliitännät 80 000

Patologia, digipatologia 50 000

Laboratorio (kl mikrobiologia), uusi järjestelmä 40 000

Muut muutokset tieto- ja hallintopalveluissa 381 000

Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostot 820 000

Kuvantaminen, palvelujen ostot aiemmin alibudjetoitu, nyt arviolaskelman mukainen200 000

KFI, palvelujen ostot aiemmin alibudjetoitu, nyt arviolaskelman mukainen280 000

Laboratoriot, alihankittavien tutkimusten volyymin kasvu (mm. huumetutkimukset)277 000

Muut muutokset tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoissa63 000

Huoltopalvelujen ostot 349 000

Välinehuolto, muilta toimialueilta siirtyneiden laitteiden validointi ja huoltokustannukset131 000

Kuvantaminen (Mkatu), Porin 

kaupunki, siivouskulut 

+ (takautuvasti maksettavat 

31.12.2020 asti) 148 000

Lääkehuolto, Porin kaupunki, siivouskulut  (takautuvasti maksettavat 31.12.2020 asti)52 000

Lääkehuolto, Lääkehuollon keskittämisen tuoma säästö-42 000

Muut muutokset huoltopalvelujen ostoissa 60 000

Muut muutokset palvelujen ostoissa 21 000

Muut toimintakulut -71 000

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -32 000

Alueelliset integraatiot 112 000

Laboratorio ja kuvantaminen (Mkatu), Porin kaupunki indeksikorotukset23 000

Lääkehuolto, Lääkehuollon keskittämisen tuoma säästö-96 000

Muut muutokset rakennusten ja huoneistojen vuokrissa-25 000

Koneiden ja laitteiden vuokrat 9 000

Kuvantaminen, KSTHKY, natiivilaitteen leasing 38 000

Muut muutokset koneiden ja laitteiden vuokrissa-29 000

Muut muutokset muissa toimintakuluissa -48 000

TA 2020 59 814 000
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2.10 Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä 
 

 
  

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2020  (1 000 e)

Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä

SHP SHP SHP

TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2018

Eura 14 944 15 392 16 147 4,9 8,1

Eurajoki 12 638 13 233 13 925 5,2 10,2

Harjavalta 12 721 12 661 13 534 6,9 6,4

Honkajoki 2 128 2 456 2 407 -2,0 13,1

Huittinen 15 367 15 418 16 655 8,0 8,4

Jämijärvi 1 991 2 283 2 294 0,5 15,3

Kankaanpää 14 933 15 589 16 040 2,9 7,4

Karvia 3 056 3 356 3 456 3,0 13,1

Kokemäki 11 145 12 775 12 778 0,0 14,7

Merikarvia 4 515 5 024 5 237 4,2 16,0

Nakkila 8 084 8 211 8 447 2,9 4,5

Pomarkku 2 739 3 143 3 112 -1,0 13,6

Pori 118 540 123 597 129 390 4,7 9,2

Rauma 40 320 41 034 43 222 5,3 7,2

Siikainen 1 833 1 932 2 085 7,9 13,7

Säkylä 8 980 10 133 9 862 -2,7 9,8

Ulvila 19 857 20 599 21 475 4,2 8,1

Yhteensä 293 790 306 837 320 068 4,3 8,9

Vakuutusyhtiöt 1 549 1 956 1 900 -2,9 22,7

Muut maksajat 5 977 5 614 6 000 6,9 0,4

YHTEENSÄ 301 315 314 408 327 968 4,3 8,8

Sivu 79



 

80 

 

2.10.1 Sairaanhoito 
 

 
 

Seuraavilla sivuilla on tarkemmat vertailut erikoissairaanhoidon oman toiminnan, erityistason os-

topalvelujen ja erityisvelvoitteiden osalta. 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus

LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2020  (1 000 e)

Oman toiminnan arviot perustuvat 2017-7/2019 keskiarvoon

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2017-7/2019 tietoja

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2018 asukasluvun mukaan.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Oma Erityis- Palvelujen Kalliiden Ostot

toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2020 tasaus 2020 muutettu ta 2019 20/ta19

Eura 11 479 3 575 553 246 15 853 11 15 863 15 201 4,4

Eurajoki 8 811 2 406 445 198 11 860 60 11 920 11 392 4,6

Harjavalta 9 772 1 652 331 147 11 901 -52 11 849 10 903 8,7

Honkajoki 1 913 388 78 35 2 414 -26 2 388 2 443 -2,3

Huittinen 8 572 5 305 475 211 14 564 27 14 591 13 630 7,0

Jämijärvi 1 629 508 85 38 2 260 16 2 275 2 266 0,4

Kankaanpää 11 266 2 975 540 240 15 021 -3 15 018 14 853 1,1

Karvia 2 214 974 113 50 3 350 -4 3 347 3 275 2,2

Kokemäki 8 576 1 788 340 151 10 856 23 10 878 11 054 -1,6

Merikarvia 3 864 788 147 65 4 864 -5 4 859 4 737 2,6

Nakkila 6 288 749 256 114 7 406 48 7 455 7 283 2,4

Pomarkku 2 628 328 101 45 3 102 -72 3 030 3 071 -1,3

Pori 98 651 15 695 3 976 1 766 120 088 1 120 089 116 008 3,5

Rauma 29 673 9 784 1 854 823 42 134 84 42 218 40 014 5,5

Siikainen 1 520 461 69 30 2 080 -6 2 074 1 924 7,8

Säkylä 5 466 3 086 321 142 9 016 13 9 029 9 335 -3,3

Ulvila 15 215 2 538 613 272 18 639 -115 18 524 17 911 3,4

Yhteensä 227 536 53 000 10 298 4 573 295 408 0 295 408 285 302 3,5

Vakuutusyhtiöt 1 900 1 900 1 900 1 956 -2,9

Muut maksajat 4 425 4 425 4 425 3 964 11,6

YHTEENSÄ 233 861 53 000 10 298 4 573 301 733 0 301 733 291 222 3,6

Erityisvelvoitteet
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Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu 1.1.2017 – 31.7.2019 toteutuneen kuntalasku-

tuksen mukaisesti. 

  

Oma toiminta

TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2018 2019 2020 2019/2018 2019/2017

Eura 10 913 11 090 11 479 3,5 5,2

Eurajoki 7 849 8 499 8 811 3,7 12,3

Harjavalta 9 146 8 950 9 772 9,2 6,8

Honkajoki 1 647 1 801 1 913 6,2 16,1

Huittinen 8 087 7 956 8 572 7,7 6,0

Jämijärvi 1 412 1 710 1 629 -4,7 15,4

Kankaanpää 10 558 11 229 11 266 0,3 6,7

Karvia 2 049 2 119 2 214 4,5 8,0

Kokemäki 7 606 8 512 8 576 0,8 12,8

Merikarvia 3 452 3 754 3 864 2,9 11,9

Nakkila 6 044 6 079 6 288 3,4 4,0

Pomarkku 2 182 2 730 2 628 -3,8 20,4

Pori 90 967 95 209 98 651 3,6 8,4

Rauma 27 641 28 002 29 673 6,0 7,3

Siikainen 1 210 1 436 1 520 5,9 25,6

Säkylä 5 121 5 389 5 466 1,4 6,7

Ulvila 14 230 14 889 15 215 2,2 6,9

Jäsenkunnat yhteensä 210 115 219 354 227 536 3,7 8,3

Vakuutusyhtiöt 1 538 1 956 1 900 -2,9 23,5

Muut kunnat 4 392 3 964 4 425 11,6 0,8

Kuntalaskutus yhteensä 216 045 225 274 233 861 3,8 8,2
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Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1.2017 – 31.7.2019 kuntakohtaiseen toteumaan.  

  

Erityistason ostopalvelut

TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2018

Eura 2 902 3 257 3 575 9,8 23,2

Eurajoki 2 227 2 117 2 406 13,6 8,0

Harjavalta 1 762 1 547 1 652 6,8 -6,2

Honkajoki 321 535 388 -27,5 20,9

Huittinen 5 370 4 989 5 305 6,4 -1,2

Jämijärvi 408 413 508 23,0 24,3

Kankaanpää 2 882 2 833 2 975 5,0 3,2

Karvia 798 1 000 974 -2,6 22,1

Kokemäki 1 363 1 960 1 788 -8,8 31,1

Merikarvia 543 728 788 8,3 45,3

Nakkila 702 786 749 -4,7 6,6

Pomarkku 256 365 328 -10,1 27,9

Pori 15 385 15 547 15 695 1,0 2,0

Rauma 9 018 9 441 9 784 3,6 8,5

Siikainen 498 382 461 20,6 -7,4

Säkylä 2 588 3 410 3 086 -9,5 19,3

Ulvila 2 133 2 340 2 538 8,5 19,0

Jäsenkunnat yhteensä 49 157 51 650 53 000 2,6 7,8

Vakuutusyhtiöt

Muut kunnat 7

Kuntalaskutus yhteensä 49 164 51 650 53 000 2,6 7,8
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Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2018 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2018

Eura 11 748 532 527 553 5,0 4,1

Eurajoki 9 454 425 421 445 5,7 4,8

Harjavalta 7 018 319 317 331 4,4 3,6

Honkajoki 1 666 76 76 78 3,8 3,0

Huittinen 10 091 456 452 475 5,2 4,3

Jämijärvi 1 809 83 83 85 3,1 2,3

Kankaanpää 11 471 517 513 540 5,4 4,5

Karvia 2 390 107 106 113 5,8 5,0

Kokemäki 7 226 329 327 340 4,2 3,3

Merikarvia 3 115 141 140 147 5,0 4,2

Nakkila 5 437 246 244 256 4,8 3,9

Pomarkku 2 146 97 96 101 5,4 4,6

Pori 84 403 3 775 3 745 3 976 6,2 5,3

Rauma 39 360 1 768 1 754 1 854 5,7 4,8

Siikainen 1 458 66 65 69 5,1 4,2

Säkylä 6 811 308 306 321 5,0 4,1

Ulvila 13 021 591 586 613 4,7 3,8

Jäsenkunnat yhteensä 218 624 9 837 9 757 10 298 5,5 4,7

Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2018 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2018

Eura 11 748 199 245 246 0,1 23,3

Eurajoki 9 454 159 196 198 0,8 24,2

Harjavalta 7 018 120 147 147 -0,4 22,7

Honkajoki 1 666 29 35 35 -0,9 22,0

Huittinen 10 091 171 210 211 0,4 23,6

Jämijärvi 1 809 31 38 38 -1,6 21,2

Kankaanpää 11 471 194 239 240 0,5 23,8

Karvia 2 390 40 50 50 1,0 24,4

Kokemäki 7 226 123 152 151 -0,6 22,4

Merikarvia 3 115 53 65 65 0,2 23,4

Nakkila 5 437 92 114 114 0,0 23,1

Pomarkku 2 146 36 45 45 0,6 23,9

Pori 84 403 1 415 1 743 1 766 1,3 24,8

Rauma 39 360 663 816 823 0,9 24,2

Siikainen 1 458 25 30 30 0,3 23,5

Säkylä 6 811 115 142 142 0,2 23,4

Ulvila 13 021 221 273 272 -0,1 23,0

Jäsenkunnat yhteensä 218 624 3 687 4 541 4 573 0,7 24,0
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2.10.2 Yleislääketieteen päivystys 
 

 
 

Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. – 31.7.219 toteumaan. 

  

Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa)

Kuntalaskutus

TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2018

Eura 39 77 90 17,4 128,6

Eurajoki 32 63 82 31,0 152,4

Harjavalta 28 53 68 28,1 145,8

Honkajoki 3 7 9 33,5 167,0

Huittinen 24 48 53 9,8 122,4

Jämijärvi 3 5 4 -13,6 44,7

Kankaanpää 19 37 47 26,6 151,3

Karvia 3 6 7 26,0 124,0

Kokemäki 25 50 51 1,4 102,8

Merikarvia 12 25 32 24,4 167,5

Nakkila 26 50 52 5,6 101,8

Pomarkku 5 10 14 43,6 174,0

Pori 590 1 197 1 328 11,0 125,2

Rauma 33 58 54 -5,3 65,3

Siikainen 2 4 5 43,3 129,4

Säkylä 15 24 31 29,5 102,7

Ulvila 77 158 164 3,6 111,9

Jäsenkunnat yhteensä 937 1 870 2 092 11,9 123,2

Vakuutusyhtiöt 11 -100,0

Muut kunnat 55 150 75 -50,0 37,4

Kuntalaskutus yhteensä 1 003 2 020 2 167 7,3 116,2
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2.10.3 Sosiaalipalvelut 
 

 
 

Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. – 31.7.2019 toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Las-

kelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista. 

 

2.10.4 Peruspääoman korko 

 

Peruspääoman koron määräksi vuonna 2020 arvioidaan 0 % (tilinpäätöksen 2018 toteuma oli 

0,0 % ja tilinpäätöksen 2017 toteuma 0,0 %) 

  

Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa)

Kuntalaskutus  (erityishuolto) 

TP Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2018 2019 2020 2020/2018 2020/2018

Eura 140 114 194 70,3 38,4

Eurajoki 1 898 1 779 1 924 8,2 1,3

Harjavalta 1 657 1 705 1 617 -5,1 -2,4

Honkajoki 5 6 10 64,0 104,9

Huittinen 1 765 1 740 2 011 15,6 14,0

Jämijärvi 16 12 15 20,1 -5,4

Kankaanpää 684 699 975 39,5 42,6

Karvia 88 75 102 35,8 16,1

Kokemäki 1 709 1 671 1 849 10,7 8,2

Merikarvia 282 261 347 32,6 22,8

Nakkila 898 878 940 7,0 4,7

Pomarkku 64 62 67 8,1 5,3

Pori 6 550 6 393 7 973 24,7 21,7

Rauma 1 020 962 950 -1,3 -6,9

Siikainen 3 5 5 11,3 51,4

Säkylä 757 773 801 3,6 5,8

Ulvila 2 521 2 530 2 787 10,2 10,6

Jäsenkunnat yhteensä 20 056 19 665 22 568 14,8 12,5

Muut kunnat 1 524 1 500 1 500 0,0 -1,6

Kuntalaskutus yhteensä 21 580 21 165 24 068 13,7 11,5
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2.10.5 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 

 

 
 

Taulukossa on investointi- ja investointien rahoitussuunnitelman mukaisesti lainojen lyhennykset. 

 

Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä vuonna 2020. 

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh.

Kunta 1.1.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 v.2025

Eura 6,06 233 156 346 282 474 670 613 958 704 193 704 193

Eurajoki 4,55 175 153 260 136 356 584 461 220 529 007 529 007

Harjavalta 3,99 153 487 227 959 312 476 404 170 463 572 463 572

Honkajoki 0,85 32 595 48 410 66 358 85 830 98 445 98 445

Huittinen 2,40 92 290 137 068 187 888 243 022 278 739 278 739

Jämijärvi 1,02 39 333 58 417 80 076 103 573 118 796 118 796

Kankaanpää 4,95 190 705 283 234 388 246 502 173 575 978 575 978

Karvia 1,32 50 764 75 394 103 347 133 673 153 319 153 319

Kokemäki 4,79 184 570 274 123 375 756 486 019 557 450 557 450

Merikarvia 1,69 65 179 96 803 132 693 171 631 196 856 196 856

Nakkila 2,93 112 825 167 568 229 695 297 097 340 762 340 762

Pomarkku 1,15 44 346 65 862 90 281 116 773 133 936 133 936

Pori 36,30 1 397 615 2 075 730 2 845 326 3 680 264 4 221 159 4 221 159

Rauma 18,93 728 922 1 082 592 1 483 973 1 919 433 2 201 535 2 201 535

Siikainen 0,93 35 614 52 894 72 504 93 780 107 563 107 563

Säkylä 2,03 78 299 116 289 159 404 206 180 236 483 236 483

Ulvila 6,11 235 148 349 240 478 724 619 202 710 208 710 208

Yhteensä 100,00 3 850 000 5 718 000 7 838 000 10 138 000 11 628 000 11 628 000

Sairaanhoidon osuus
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Karvian kunta  

Parkanon kaupunki 

_________________________________________________________________________________________ 

  Alkkiantie Parkanossa ja Karviassa vaatii pikaista kunnostamista. 
 
Alkkiantien varrella toimivilla yrityksillä ja turpeen tuottajilla on päivittäin paljon 
raskaita kuljetuksia Vt 3:n suuntaan. Niin näiden yritysten kuin myös alueen näh-
tävyyksien ja virkistäytymismahdollisuuksien tavoitettavuuden kannalta olisi en-
siarvoisen tärkeää, että Alkkiantie olisi koko matkaltaan hyvässä liikennöitävässä 
kunnossa. Parkano ja Karvia kiirehtivät Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen Ely-
keskuksilta tien pikaista kunnostamista. 

 
 
 
 
 

 Alkkiantie välillä Sarvela – Vt 3 
 
 Alkkiantie 13311 muodostaa suoran yhteyden Karviasta Vt 3:lle ja sitä kautta Kihniöön ja 

Parkanoon. Tien palvelee monipuolisesti paikallista yritystoimintaa, matkailua ja vapaa-

ajan viettoa. Tien varrella yritystoimintaa harjoittavat mm. Alvarin Metalli Oy, Skaala Ik-

kunat Production Oy, Finn Metacon, Mustakosken Puutarha Oy ja Suomi peat & Plants 
Oy lisäksi alueella on turvetuotantoa ja useita maa- ja metsätalous yrittäjiä. Näillä yrityk-
sillä on erittäin paljon raskaan liikenteen kuljetuksia. Esim. Mustakosken puutarha on yk-
si Suomen suurimmista tomaatti- ja kurkku kasvihuoneyrityksistä. 
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Karvian kunta  

Parkanon kaupunki 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 Alkkiantie muodostaan tärkeän yhteyden Alkkianvuorelle, joka on kymmenen kunnan 

yhteisen Geopark-hankkeen tärkeimpiä kohteita. Neva-Lylyn pitkospuureitti tarjoaa niin-
ikään loistavan mahdollisuuden retkeilyyn koko perheelle. 

 
 
 Alkkiantien kunto 
 
 Alkkiantie on vähäisiä routavaurioita lukuun ottamatta hyvässä liikennöitävässä kunnos-

sa Sarvelasta itään noin 7,6 kilometrin matkalta. 
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Parkanon kaupunki 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Tästä eteenpäin tien pinta on Vt 3:lle asti suurimmalta osin pahasti routavaurioinen. 

 
 
 
 
 
 Tien poikkileikkaus on monin paikoin muuttunut niin etteivät vedet ohjaudu ojiin vaan 

jäävät tielle ja edesauttavat tien kunnon heikkenemisen entisestään. 
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Lukuisat routavauriot haittaavat merkittävästi liikennettä: 
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Pohjois-Satakunnan MUISTIO 3/2019
vammaisneuvosto

Kokousaika: ma 26.8.2019, klo 14.00

Paikka: Kankaanpää, Tapalan ruokasali

Läsnä:
Hakola Pirkko, Karvian kunnan edustaja
Kuosmanen Riitta, Kpään kaupungin edustaja
Mäkelä Tarja, PoSan edustaja, sihteeri
Saloniemi Konsta, Jamijärven kunnan edustaja
Santahuhta Kirsti, Kpään seudun huonokuuloiset
Starck Sari, Siikaisten kunnan edustaja
Poissa:
Fabig Mari, Honkajoen kunnan edustaja
Karjalainen Maire, Kpään seudun invalidit ry.
Korkiamäki Väinö, Satak. näkövammaiset/Kpään
kerho

1§ Kokouksen avaus
Tarja Mäkelä avasi kokouksen n. klo 14.

2§ Puheenjohtajan valinta kokoukselle
Koska vammaisneuvostolle ei ole edelleenkään pystytty valitsemaan puheenjohtajaa, valittiin tämän
kokouksen puheenjohtajaksi Riitta Kuosmanen.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista pienin muutoksin.

4§ Kokouksien 1/2019 ja 2/2019 muistioiden tarkistaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5§ Piia Riihimaan irtisanoutuminen vammaisneuvoston jäsenyydestä
Todettiin, että Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki ry:n edustajana vammaisneuvostossa ollut
Piia Riihimaa on ilmoittanut, ettei henkilökohtaisiin syihin perustuen voi osallistua enää
vammaisneuvoston toimintaan. Käytännössä hän onkin ollut pois jo noin vuoden verran. Riihimaa ei ole
esittänyt tilalleen ketään muuta edustajaa Kehitysvammaisten tuki ry:stä.

6§ Vammaisneuvoston täydentäminen/onko mahdollista?
Koska vammaisneuvosto on vuodesta 2017 alkaen kuntalain mukainen ja kunnanhallituksen/-hallitusten
asettama, vammaisneuvosto toivoo, että nykyisen vammaisneuvoston yhteistoiminta-alueen kunnat
(Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karviaja Siikainen) ottavat nyt tehtäväkseen lain mukaisesti
varmistaa, että vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan on neuvostossa riittävä edustus. Tällä
hetkellä aktiivisesti osallistuvia, jo aiemmissa vammaisneuvostoissa olleita vammais- tai omaisedustajia
on vain kaksi, kun edellisen toimikauden alkaessa (2013) heitä oli seitsemän.

Toimikaudelle 2017-2020 alueen kunnissa vammaisneuvostosta päätettiin vain niin, että neuvosto jatkaa
entisessä kokoonpanossaan. Vammaisneuvoston tehtävä ei kuitenkaan ole kysellä vammaisjärjestöjen
tai omaisten edustajia joukkoonsa vaan kunnat hoitanevat sen asian parhaaksi katsomallaan tavalla.
Vammaisjärjestöjen ja omaisten edustajien kato liittyy osittain myös siihen, että heille ei mikään taho ole
maksanut/maksa kokouspalkkioita tai matkakustannusten korvauksia.

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostolle on laadittu toimintasääntö 3/2010, jolloin vammaisneuvoston
nimeäminen oli vielä vammaispalvelulaissa mainittu mahdollisuus. Toimintasääntöä ei ole sen jälkeen
päivitetty. Tuolloin toimintasääntöön on kirjattu, että "vammaisneuvostoon kuuluu 10-12 jäsentä ja että
vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaita varajäsenineen 4-6 siten, että jäsenet edustavat mahdollisimman



laajasti erityyppisiä vammaisia henkilöitä, näkövammaisia, kuulovammaisia, liikuntavammaisia ja
monivammaisia. Kuitenkin siten, että näistä yksi edustaa kehitysvamma-alan järjestöä.
Kukin jäsenkunta nimeää yhden luottamushenkilön ja hänelle varajäsenen. PoSa nimeää edustajansa ja
hänelle varajäsenen."

7§ PoSan yhtymähallituksen päätös 11.6.19 koskien vammaisneuvoston kokoonpanoa ja yhdistysten
edustajajäsenien kokouskorvauksia
Merkittiin tiedoksi PoSan yhtymähallituksen päätös nro 97/11.6.2019. Päätöksen mukaan PoSa
ei maksa yhdistysten nimeämille jäsenille matkakorvauksia tai kokouspalkkioita.

8§ Vuosiavustukset kunnista
Keskusteltiin asiasta ja päätettiin muistuttaa tämän muistion välityksellä Pohjois-Satakunnan
vammaisneuvoston alueen kunnanhallituksia vammaisneuvoston toimintaedellytysten turvaamisesta niin
ikään parhaaksi katsomallaan, mutta mahdollisimman selkeällä tavalla. Tähän liittyen vammaisneuvosto
esittää myös rahan varaamista vammaisjärjestöjen ja omaistahojen edustajien kokouspalkkioihin ja
matkakorvauksiin.

9§ Taloustilanne
Todettiin, että vammaisneuvoston omalla hyvin vanhalla pankkitilillä on sama tilanne kuin 2/2019; tilillä
on rahaa n. 360 euroa. Vammaisneuvosto on kokoontunut tänä vuonna ennen tätä kokousta vain kaksi
kertaa eikä tällä kokoonpanolla ole ollut resursseja suunnitella eikä järjestää toimintaa.

10§ Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutustarjous
Kankaanpäästä kotoisin oleva, muualla opiskelu-ja työvuotensa viettänyt Vuokko Vienola on tehnyt
vammaisneuvostolle tarjouksen maksuttomasta 14 tuntia kestävästä Mielenterveyden ensiapu 1
kurssista. Kurssi on rekisteröity MIELI Suomen mielenterveysseura ry:lle. Viime hallituskaudella (2017-
2018) valtio tuki kaikkia Mielenterveyden ensiapukursseja tarjoamalla sekä kurssin että kirjat maksutta.
Kankaanpäässä ei tiettävästi ko. kursseja pidetty.
Kurssiin liittyy siis aina myös kirja, joka maksaa 30 euroa; muuten kursia ei voi suorittaa. Vienola yrittää
saada kirjamaksuun sponsorin. Kurssille mahtuisi kaikkiaan 15 osallistujaa.
Sovittiin, että Sari Starck toimii tässä asiassa yhteyshenkilönä ja selvittää mahdollisen kurssin
järjestelyitä yhdessä Vuokko Vienolan kanssa.

11§ Loppuvuoden toiminta
Apuvälinemessut pidetään taas Tampereella Messu-ja urheilukeskuksessa 7.-9.11.19. Vammaisneu-
vastassa on kiinnostusta osallistua messuille 7.11.19. Oletus on, että pääsylippuja saadaan ilmaiseksi.
Kirsti Santahuhta selvittää Kankaanpään kaupungilta kuljetuskustannusten korvaamista.

Vammaisneuvoston perinteistä kirkkopyhää suunnitellaan vietettäväksi ensimmäisenä adventtina,
1.12.19 Kankaanpään kirkossa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

12§ Muut asiat
Keskusteltiin jälleen kerran Kankaanpään kaupungin katualueiden ja jalkakäytävien esteettömyydestä -
tai sen puutteesta. Murheellista, että vammaisneuvoston näkövammainen jäsen on hiljattain kaatunut
ikävästi törmättyään kadulla olleeseen mainostauluun. Näihin asioihin toivotaan myös kaupungin taholta
puututtavan nyt voimakkaammin.

13§ Seuraava kokous pidetään Kankaanpäässä Tapalan ruokasalissa 29.10.2019 klo 14 alkaen

14§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.



Vammaisneuvoston toimintasääntö

l § Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) jäsenkuntien j a sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja
yhteisöjen pysyväluontoinen yhteistyöelin.

2§ Vammaisneuvosto toimii vammaispalvelulain tarkoittamana

vammaisneuvostona ja sen tehtävänä on;

l. edistää ja seurata eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

näkökulmasta sekä edistää PoSan kuntien sekä vammaisjärjestöjen ja
yhteisöjen välistä toimintaa.

2. vaikuttaa siihen, että kunnat ja kuntayhtymä kehittäessään yleisiä
palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille
ja edistää tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia

3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä,
heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa

4. edistää osaltaan elinolojaanja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa
tiedottamista ja tiedonkulkua.

Lisäksi vammaisneuvoston tehtävänä on vähintään kerran vuodessa kutsua kokoon Pohjois-

Satakunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat.

3 § Vammaisneuvostoon kuuluu 10-12 j äsentä.

Vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaita varajäsenineen 4-6 siten, että jäsenet edustavat

mahdollisimman laajasti erityyppisiä vammaisia henkilöitä, näkövammaisia, kuulovammaisia,
liikuntavammaisiaja monivammaisia. Kuitenkin siten, että näistä yksi edustaa kehitysvamma-

alan järjestöä.

Kukin jäsenkunta nimeää yhden luottamushenkilön ja hänelle varajäsenen.
PoSa nimeää edustajansa ja hänelle varajäsenen.

Lisäksi neuvosto voi kutsua yhteisellä päätöksellä mukaan muita tärkeiksi kokemiaan tahoja
ja kuulla tarvittaessa eri hallintokuntien edustajia asiantuntijoina.

Jäsenten toimikausi on 4 vuotta.

4§ Vammaisneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

5§ Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan tarpeen mukaan ns. työtoimikunnan, jonka

tehtävänä on valmistella vammaisneuvoston käsiteltäväksi tuleva ajankohtainen asia.

6§ Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta vammaisneuvoston päättämässä muodossa.



7§ PoSan johtokunta määrää neuvostolle sihteerin.

Sihteeri huolehtii kokoussihteerin tehtävistä ja on tarvittaessa työtoimikunnan jäsen.

8§ Vammaisneuvoston nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja sihteeri
( kaksi yhdessä). Pöytäkirjat toimitetaan kaupungin- ja kunnanhallituksille tiedoksi.
Lisäksi pöytäkirjat laitetaan Posan internet-sivuille.

9§ Muilta osin noudatetaan kunnallislain säännöksiä ja muita sen nojalla annettuja ohjeita ja
määräyksiä. Toiminta rahoitetaan kuntien maksamilla kuntaosuuksilla.
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