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1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 

 

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 2021 - 2023 ja vuoden 2021 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 1.1.2021 
 

1.1.2021 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 16. 

  

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 Soteuudistus ja Satasote 
 

Satakunnassa käynnistettiin marraskuussa 2019 Satakunnan sote-uudistuksen, Sata-

soten, vapaaehtoinen valmistelu. Osana maakunnallista valmistelua Satakunnassa 

toteutetaan Marinin hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman ja sote-raken-

neuudistuksen valtionavustushankkeet, joiden teknisenä hallinnollisena alustana toi-

mii Satakuntaliitto.  Valtionavustushankkeet käynnistyivät kesällä 2020 ja jatkuvat 

vuosille 2021 ja 2022.  

 

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on  

 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 

jatkuvuuden parantaminen. 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista. 

ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen. 

5. Kustannusten nousun hillitseminen. 

 

Sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta voidaan käyttää 

 

1. palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja 

ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. 

2. palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan 

3. palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn. 

4. palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja 

tiedolla johtamiseen. 

5. tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen. 

6. muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden 

valmisteluun. 

 

Satakunnan hankesuunnitelmat vastaavat em. tavoitteisiin.  

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeisiin osatoteuttajana, mikä edellyttää 

sairaanhoitopiirin henkilöstön työpanosta kehittämistehtäviin. Sairaanhoitopiirin 

osalta hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti yhtenäisten palvelukokonai-

suuksien ja –ketjujen määrittelyyn ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, konsultaation, joh-

tamisen, ohjauksen ja yhteistyömallien kehittämiseen sekä ICT- ja digitaalisten pal-

veluiden kehittämiseen. Kehittämisellä on vaikutuksia palvelutuotannon sekä johta-

misen ja ohjauksen toimintamalleihin.  

 

Sairaanhoitopiirin toiminta jatkuu vähintään nykyisen laajuisena vuonna 2021. 
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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.  
 

1.1.6 Yleiset näkymät 
 

Keväästä 2020 alkaen levinneellä koronapandemialla ja sen vuoksi käyttöönote-

tuilla rajoitustoimilla ympäri maailmaa on ollut merkittäviä vaikutuksia talouskas-

vuun. Kysyntä pysähtyi lähes totaalisesti kuluvan vuoden toisella neljänneksellä mo-

nilla työvoimavaltaisilla palvelualoilla ympäri Eurooppaa. Kuntaliiton talouskatsauk-

sessa elokuussa 2020 todetaan, että ennakoitu maailmantalouden kasvun supistu-

minen on kuluvana vuonna noin 5 prosenttia. Vaikutukset Suomen talouskasvuun 

ovat myös olleet merkittäviä ja näin ollen Suomen kansantalous painui alkuvuonna 

2020 taantumaan. Kesän aikana talous on kuitenkin elpynyt ja kotitalouksien kulutus 

on palautunut lähelle normaalitasoa. Monet talousindikaattorit kertovatkin Suomen 

kansantalouden elpyneen alkuvuoden romahduksesta yllättävänkin nopeasti, ku-

ten Kuntaliiton talouskatsauksessa todetaan. Vuoden 2021 ennusteisiin sisältyy val-

tavasti epävarmuutta, koska pandemian toisen aallon vaikutukset ovat vielä epä-

selviä. 

 

Julkinen talous Satakunnassa 

 

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa 2020-2023 todetaan muun muassa 

seuraavaa: 

 

”Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 

2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Menoja lisäävät 

tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kulu-

vana vuonna. Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokerty-

mää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuo-

delle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi 

vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävar-

muutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosi-

vauhdilla.” 

 

Vuosien 2020-2023 aikana arvioidaan alijäämäisten kuntien lukumäärän kasvavan 

lähes joka vuosi. Arvion mukaan alijäämäisistä kunnista yli puolet tulevat olemaan 

alle 6000 asukkaan kuntia, joka Satakunnan osalta tarkoittaa 41,2 % maakunnan 

kunnista. 
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Tilastokeskuksen syyskuussa 2019 julkaisemassa väestöennusteessa vuosille 2019-

2040 Satakunnan osalta arvio on, että työikäisten 18-64-vuotiaiden määrä vähenee 

14,6 % ja samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa 5,8 %. Tämä asettaa tule-

ville vuosille haasteita niin työvoiman hankkimiseen kuin sosiaali- ja terveysmenojen 

kasvulle. 

 

1.1.7 Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2021 – 

2023 
 

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: 

 

 Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen 

 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  

 Antinkartanon kiinteistöön liittyvä riski; rakenteet ja tekniset järjestelmät ovat 

elinkaaren loppupäässä ja kiinteistöön liittyy jäännösarvoriski. 
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Vuosien 2021 – 2023 riskienhallinnan painopisteet 

 

1. Tiedonhallintaan liittyvät riskit 

 

Tietoturvaan, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien riskien hallintaa tehoste-

taan yhdessä 2M-IT Oy:n kanssa, kiinnittäen huomiota ajantasaisten ohjeiden ja ku-

vausten laadintaan ja olemassa olevien ylläpitoon. Fyysisen verkon parannustyötä 

jatketaan turvallisuuden tehostamiseksi segmentoinnilla. Laaditaan tietotilinpäätös 

vuosittain, kuten tähänkin asti, jossa kuvataan riskejä ja niihin varautumista. Osallis-

tutaan aiempien vuosien tapaan valtakunnalliseen TAISTO-harjoitukseen, jotta ris-

keihin pystytään varautumaan paremmin harjoittelun kautta. 

 

2. Tuottavuuden parantaminen 

 

Sairaanhoitopiirissä on käytössä tuottavuusohjelma, jonka avulla tavoitellaan maltil-

lista kustannuskehitystä, huomioiden kuitenkin laajan päivystyksen sairaalan ja hoi-

totakuun 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 Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2021 

 

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 2021 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. 

 

Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia. 
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Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään yhteistyössä 

peruspalvelujen kanssa.   

 

2. Sosiaalipalvelut: 

  

Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen on 

viivästynyt ja tavoitteena käyttöönotto vuoden 2021 syksyllä 

 

Antinkartanon tilatarveselvitys on meneillään ja vaikutukset vuoden 2021 toimin-

taan ovat vielä epävarmat. 

 

ARA:lle valmistellaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana Poriin rakennettavaa asu-

misyksikköä. 

 

Erityishuollon kuntoutus- ja osaamiskeskuksen tilaratkaisujen osalta aloitetaan erilli-

nen selvitys. Tavoiteaikataulun mukaan valmis vuoteen 2027 mennessä. 

 

3. Muut muutoshankkeet: 

 

Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin toimintoihin 

hoidetaan vuonna 2021 ensisijaisesti sisäisin resurssisiirroin. 

 

Yhtymähallituksen päätöksen 16.12.2019 / 202 § mukaisesti on vuoden 2020 alussa 

käynnistetty sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman suunnittelu käymällä neuvottelut 

omistajakuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa. Tuottavuusohjelma rakennetaan 

vuoden 2020 aikana ja toteutetaan vuosina 2020-2024. Tuottavuusohjelman vaiku-

tukset vuoden 2021 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan tarkentuvat suunnitte-

lun edetessä. 
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1.1.9 Alijäämän kattamissuunnitelma 

 

Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista alijäämää 3,7 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. 

 

Kertynyt kumulatiivinen alijäämä tullaan kattamaan tekemällä vuosille 2021-2023 

ylijäämäiset talousarviot, joille kertynyt alijäämä jaetaan tasaisesti ylijäämätavoit-

teeksi. Em. perusteella vuoden 2021 talousarvio on tehty 1,2 Me ylijäämäiseksi.  

 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ylijäämäinen talousarvio tarkoittaa käytännössä, 

että toimintatuottojen tulee olla ylijäämätavoitteen verran suuremmat kuin toimin-

takulut rahoitus- ja pääomakuluineen. Sairaanhoitopiirin toimintatuotoista palvelu-

maksujen osuus on n. 95 %, joten ylijäämätavoite vaikuttaa vääjäämättä palvelu-

maksujen suuruuteen.  

 

Ylijäämätavoitetta tehdään ensisijaisesti kulusäästöillä tai muita kun kuntatuottoja 

kasvattamalla. Vuonna 2021 em. keinoja ovat mm. 

 

- Sairaanhoidon asiakasmaksut korotetaan ns. maksimitaksoiksi 

 

Asiakasmaksut lisääntyvät n. 0,7 Me ja vähentävät saman verran kuntien mak-

suosuutta. 

 

- K ja O –leikkaussalien yhdistäminen 

 

Mahdollistaa olennaisen lisäyksen leikkaussalisuoritteissa (arvio 600 toimenpi-

dettä/v.) nykykustannuksin. Vaikka muutos ei alenna ainakaan alkuvaiheessa 

kustannuksia, se alentaa suoritteiden yksikköhintoja, eli samalla kustannuksella 

saa enemmän suoritteita.  

 

- Osastonsihteerityövoiman keskittäminen yhteen yksikköön 

 

Mahdollistaa resurssien keskitetyn suunnittelun ja kohdentamisen, ja sitä kautta 

eläkepoistuman hyödyntämisen säästöiksi; vaikutus n. 5 HTV / v.  

 

- Keuhko-osaston toiminnan ja tilojen uudelleenjärjestelyt 

 

Keuhko-osaston nykytoiminta tapahtuu A4 ja B4 osastosiivissä. A4 osaston toi-

minta tullaan siirtämään B4 osastolle. Järjestelyn lopputulemana vähenisi 5 htv 

ja vuodeosaston paikkaluku 20 paikasta 18 paikkaan. 

 

- Liikelaitos SataDiagin palveluverkon arviointi 

 

Laboratorio- ja kuvantamistoiminnan palveluverkon laajuuden arviointi ja muu-

tossuunnittelu. 
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- Erillisen tuottavuusohjelman laatiminen ja käsittely 

 

NHG:n (Nordic Healthcare Group) laatiman tuottavuusohjelman jatkotyöstämi-

nen tuottavuushankkeiksi, joille määritellään tavoitteet ja aikataulu. Tuottavuus-

ohjelmaa käsitellään erillisenä asiana yhtymähallituksessa ja –valtuustossa. 

 
 

1.2 Sairaanhoitopiirin henkilöstö 
 

1.2.1 Henkilöstösuunnittelu ja – tuottavuus 
 

Vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2021-2023 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 laadinnan yhteydessä on laadittu henkilöstöresurssisuunnitelma, jossa näky-

vät toiminannalliset muutokset, kustannusvaikutukset, vaikutus henkilöstötarpeeseen 

(HTV), vuoden 2020 toteuma 1-5 kk. Mukana on myös kahden edeltävän vuoden 

henkilötyövuodet. Taulukkomuotoinen henkilöstöresurssisuunnitelma tiivistettynä tul-

laan esittämään seuraavassa talousarvioehdotuksessa. 

 

Vastuualueet sisällyttävät henkilöstösuunnitelmiinsa henkilöstöpoistuma-ja resursoin-

tisuunnitelmat perusteluineen sekä kustannusvaikutuksineen. 

 

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 ovat pilotoinnin jälkeen laajentuneet koko sairaanhoitopiirin käyttöön.   
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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 2021 

 

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 2021 talousarviossa ns. kilpailukykysopimuksella ei ole enää vaikutusta. 

 

 

 

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 2021 
 

 

Yhtymähallinnon toimialueesta muodostettiin uusi Johtamisen palvelut- toimialue 

yhtymähallituksen päätöksellä 16.12.2019 / 205 § 1.1.2020 lukien. 

 

Muutoin Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio säilyi ennallaan. Or-

ganisaatiokaavio tilanteessa 1.1.2020 on kuvattuna seuraavalla sivulla ja sen arvi-

oidaan olevan sama vuonna 2021. 
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2.1.3 Käyttötalouden määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet 
 

Menot 

 

 

Tavoitteena on, että vuonna 2021 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuo-

tannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi. 

 

 

Henkilöstöbudjetti lasketaan todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, 

että laskelma tehdään todellisen tilanteen 1.3.2020 mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin 

otetaan mukaan vakituiset vakanssit (virat ja toimet) sekä tarvittavat välttämättö-

mät määräaikaiset viran - ja toimenhaltijat.  

 

 

Palkkabudjetti tehdään uusien sopimusten mukaisesti. Niiden vaikutukset vuonna 

2021 ovat: 

- 1.8.2020 lukien 1,22 % yleiskorotus, kuitenkin vähintään 26 euroa (KVTES ja TS), 

1,25 % yleiskorotus (LS) 

- 1.4.2021 lukien 1,0 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS) 

- 1.4.2021 paikallinen järjestelyerä 0,8 % 

- Vuoden 2020 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2021 palkkoja 

budjetoidessa 

 

 

 

Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 20,7 %:n mukaan, ja sairaanhoitoon 

4,9 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 24,2 % palkkasum-

masta. 

 

 

 
 

Sosiaalikuluissa ns. kiky ei enää vaikuta vuonna 2021. 

 

 

Toimialueille ja liikelaitokselle annetaan ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön la-

kisääteiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus (osallistumismaksut, matkat 

ja majoitus), joka on suuruudeltaan enintään vuoden 2020 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 2020 aikana. 

Sivu 18



 

19 

 

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 2021 talousarvioon 

52.200.000 euroa, joka on noin 1,1 prosenttia enemmän kuin 2020 talousarviossa 

ja noin 9,0 prosenttia enemmän kuin tilinpäätöksessä 2019. 

 

Talousarvion laadinnan edetessä ohjeet tarkentuivat ja sairaanhoidon ostopalve-

luihin varataan 50.000.000 euroa. 

 

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 enintään 2 % kasvua vuonna 

2021 esim. 2M-IT Oy ja Satakunnan pelastuslaitos. 
 

 
Tuotot  

 

Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan 

nollatuloksen mukaisesti. 

 

Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenki-

löstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuk-

sia. 
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Asiakasmaksut 

 

Sairaanhoitopiiri ei ole ottanut käyttöön asiakasmaksuasetuksen mahdollistamia 

ns. maksimitaksoja vuonna 2020. Nykytilanteessa sairaanhoidon asiakasmaksu-

taksat ovat noin 9 % alle asetuksen mukaisen maksimihinnoittelun. Sairaanhoi-

dossa maksimitaksojen käyttöönoton arvioitu vuotuinen tuottojen lisäys on noin 

0,7 Me. Sosiaalipalveluissa asiakasmaksut ovat n. 20 % alle asetuksen mukaisen 

maksimihinnoittelun. Sosiaalipalveluissa asiakasmaksujen korottamisen tuottovai-

kutus on huomattavasti pienempi kuin sairaanhoidossa, koska valtaosa sosiaali-

palveluiden asiakasmaksuista on tulosidonnaisia.  

 

Yhtymähallituksen tulee osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua ottaa kantaa 

sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuihin. Asiakasmaksulaki on uu-

distumassa vuoden 2021 alusta lukien ja on lausuntovaiheessa. Lausuntokierrok-

sella oleva lakiluonnos vähentää voimaan astuessaan sairaanhoitopiirin asiakas-

maksutuottoja, koska lakiluonnoksessa mm. luovutaan avohoidon asiakasmaksu-

jen perimisestä alle 18 vuotiailta. Em. kustannusvaikutus huomioidaan talousar-

viovalmistelussa ja sen asiakasmaksuja vähentävä kustannusvaikutus on noin 0,5 

Me. Arvio tarkentuu talousarviovalmistelun myötä. 

  

Vuoden 2021 talousarvion 1. luonnosversio tullaan valmistelemaan nykyisten asia-

kasmaksutaksojen mukaisena ja maksutuottoja on mahdollista tarkistaa talousar-

viovalmistelun edetessä. 

 

Yhtymähallitus 31.8.2020 / 137 § päätti korottaa asiakasmaksut ns. maksimitakso-

jen mukaisiksi. Talousarvioluvut sisältävät näin ollen aiheutuneen korotuksen vai-

kutuksen, noin 0,7 Me. 
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2.1.4 Talousarvioesitys vuodelle 2021 

 

Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2021- raami edellytti, että käyttöta-

lous/kustannusten kasvu on enintään +3,5 %:a verrattuna vuoteen 2020 (todellinen 

kustannusmuutos) 

 

Vuoden 2021 talousarvioehdotus on toimintakuluiltaan 3,0 %:a korkeampi kuin vuo-

den 2020 muutettu talousarvio; so. n. +10,9 Me. 

 

Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: 

 

- sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 5,1 Me 

- sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,0 Me 

- 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me 

- Rauman liikkeenluovutus 1.7.2020 (vaikutus 0,5 vuodelle) 0,6 Me 

- Lääkeostot 0,5 Me 

- Apuvälinetoiminnan laajentuminen 0,2 Me 

- Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me 

- ICT-kustannusten kasvu 1,6 Me; LC vuosijulkaisu, EHP Lifecare käyttöönotto, 

eAsiointi, taloushallinnon järjestelmäuudistus 

- Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,6 Me (omarahoitusosuus ennal-

laan) 

- Sopimusambulanssit 0,4 Me 
 

 

Yhteensä 10,7 Me 

 

Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2021 keskimäärin 3,1 

% verrattuna muutettuun talousarvioon 2020 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 3,6 % 

(vertailukelpoinen prosentti 2,9 % huomioiden YLE –päivystyksen yhdistämisen eri-

koissairaanhoidon päivystykseksi). 

 

 

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. 

 

 

Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua vastuualueen tulosta-

voitteen mukaisesti; kumulatiivisen alijäämän kattaminen suunnitellaan ylijäämä-

tavoitteina vastuualuetasoisesti taloussuunnitelmakaudella.  

 

 

Ulkoinen hinnoittelu 

 

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

hoidon ja päivystyksen, konservatiivisen, operatiivisen ja lasten ja naistentautien 
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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 21.12.2020. 

 

Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset 

 

Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen ta-

lousarvioihin. 

 

Vuonna 2021 vyörytykset sallitaan vain johtamisen palveluille, johtamisen ja kehittä-

misen yksikölle, tarkastustoimelle ja toimialueiden ja liikelaitoksen yhteiskustannus-

paikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä vuoden 2021 

talousarvion perusteella. 

 

Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 

31.12.2020 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. 

 

Laboratoriopalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan tutkimus-

palvelut. Kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen päivystyksellisinä vain ne tut-

kimukset, jotka on tilattu päivystyksellisinä, riippumatta tutkimuksenteon ajankoh-

dasta. 

 

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). 

 

Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (poti-

laan valinvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hin-

nalla (ns. läpilaskutuksena). 
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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 silmätautien poliklinikkapalveluissa, 

fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, ratsastusterapia ja apuvälinepalvelu-

jen ostossa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi. Em. palveluseteli-

käytäntöä jatketaan vuonna 2021. 

 

Erityisvelvoitteet 

 

Talousarviossa erityisvelvoitemaksuosuudella 71,88 euroa/asukas (68,02 

euroa/asukas ta 2020) katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia: 

 

Ensihoito ja päivystys: 

 

- ensihoitopalvelut 10 453 000 euroa (ta 2020 9 998 000 euroa) 

- henkinen hyvinvointi 20 000 euroa (ta 2020 20 000 euroa) 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 199 200 euroa (ta 2020 199 200 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 412 000 euroa (ta 2020 484 000 euroa) 

- valtakunnallinen päivystysnumero 116117 400 000 euroa (ta 2020 300 000 euroa) 

 

Konservatiivinen hoito:  

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 392 500 euroa (ta 2020 392 500 euroa) 

- kuntoutusohjaus 176 500 euroa (ta 2020 181 500 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 276 000 euroa (ta 2020 245 000 euroa) 

 

Operatiivinen hoito: 

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1 378 100 euroa (ta 2020 1 378 100 eu-

roa) 

- kuntoutusohjaus 90 000 euroa (ta 2020 90 000 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 205 000 euroa (ta 2020 152 000 euroa) 

 

Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset: 

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 25 900 euroa (ta 2020 25 900 euroa) 

- kuntoutusohjaus 45 000 euroa (ta 2020 45 000 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 66 500 euroa (ta 2020 38 500 euroa) 

 

Psykiatrinen hoito: 

 

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 4 300 euroa (ta 2020 4 300 euroa) 

- potilassiirtokuljetukset 66 300 euroa (ta 2020 64 000 euroa) 
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Johtamisen palvelut sekä johtamisen ja kehittämisen yksikkö: 

 

- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta 55 000 euroa (ta 2020 

55 000 euroa) 

- osuus professuureista ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen 

258 600 euroa (ta 2020 252 800 euroa) 

- sähköisen reseptin käyttömaksut 100 000 euroa (ta 2020 70 000 euroa) 

- sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut 380 000 euroa (ta 2020 300 000 eu-

roa) 

 

Liikelaitos:  

 

- ruumiinavaukset 230 000 euroa (ta 2020 230 000 euroa) 

- tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 225 000 euroa (ta 2020 225 000 euroa) 

- laadunvarmennus 90 500 euroa (ta 2020 90 500 euroa) 

- lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa 30 000 euroa (ta 

2020 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 2021 talousarviossa 

yhteensä: 15 579 400 euroa (ta 2020 14 871 300 euroa.) 
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2.1.6 Investoinnit vuoteen 2026 ja niiden rahoitus 
 

Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinves-

tointeihin sekä tietojärjestelmähankintoihin. 

 

Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esitettä-

vien investointien lähtökohtina ovat Satasairaalan Tiilimäen sairaala-alueen uusi tarken-

nettu kehittämissuunnitelma, Masterplan, Satasairaala -hankkeen projektisuunnitelma 

sekä yhtymävaltuustolle 11.11.2019 järjestetyssä infotilaisuudessa esitetyt hankkeet vuo-

teen 2025 saakka. 

 

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. Satapsykiatrian suunnittelu on käynnissä. Purku- ja maankai-

vuu-urakan työt ovat alkaneet huhtikuussa 2020. Rakennuksen valmistuminen 

ajoittuu vuoden 2023 alkupuolelle. Hyväksyttyjen L1-vaiheen suunnitelmien mu-

kaan laskettu kustannusarvio hankkeelle on 56,774 M€ RKI 104,5 (2010=100), 

jonka yhtymähallitus on hyväksynyt hankkeen enimmäiskustannuksiksi. Raken-

nuksen laajuus noin 21.577 br-m2. 

 

- ”Satasomatiikka” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja poliklinikkarakennus 

sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, 

sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden 

tarvitsemat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2028. 

 

- Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyt-

tämällä /mahdollistamalla tavalla. 

 

 

 

Em. merkittävät investoinnit tullaan käsittelemään Erva johtoryhmässä ja niihin 

haetaan STM:n poikkeuslupa. 

 

 

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2021. 
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2.1.7 Tilivelvolliset 
 

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

raanhoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2021 ovat: 

 

- yhtymähallituksen jäsenet 

- liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 

- sairaanhoitopiirin johtaja 

- johtajaylilääkäri 

- hallintoylihoitaja 

- talousjohtaja 

- henkilöstöjohtaja 

- toimialueiden johtajat 

- liikelaitoksen johtaja 

- sairaanhoidon toimialueen vastuualuejohtajat 

- toimialueylihoitaja 

 

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. 

 

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. 

 

Seuraavilla sivuilla esitettyjä toiminnallisia tavoitteita tullaan vielä päivittämään syk-

syn aikana ennen talousarvion lopullista hyväksymistä. 
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Tavoite Mittari Tavoitetaso 2021

Ensihoitopalvelun 

saatavuus

Potilaiden tavoittamisajat 

riskialueluokittain

Ensihoidon 

palveutasopäätöksen 

mukaiset tavoittamisajat

Hoidon turvallisuus
Muistutusten ja valitusten sekä 

potilasvahinkojen lukumäärä

Muistutusten ja valitusten 

sekä potilasvahinkojen 

lukumäärä vähenee 

edellisestä vuodesta

Erikoissairaanhoidon 

hoitoonpääsy
THL:n raportointi

- Erikoisalat käsittelevät 

lähetteet 7 vuorokauden 

kuluessa

- Hoitotoimenpiteet 

toteutetaan 6 kuukauden 

kuluessa

- Ns. polikliininen hoitotakuu 

toteutuu 3 kuukauden 

kuluessa

Psykiatrisen 

erikoissairaanhoidon 

saatavuus

Lasten ja nuorten (alle 23 v.) 

henkilöiden psykiatristen 

palvelujen saatavuus

Hoitotakuu toteutuu 3 

kuukauden kuluessa

Sosiaalipalveluiden 

asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskyselyt 

asiakkaille ja asiakkaiden 

läheisille

- asiakkailla kyllä -vastausten 

osuus ≥ 80 %

- asiakkaan läheisillä kyselyn 

tulokset tavoitetasolla ≥ 4,0 

(asteikko 1-5)

Sosiaalipalveluiden 

laatu
ISO9001:2015 laatujärjestelmä

Toteutetaan 

laatujärjestelmää 

auditointisuunnitelman 

mukaisesti

Erikoissairaanhoidon ja 

liikelaitoksen 

asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskyselyt 

asiakkaille

Asiakastyytyväisyys asteikolla 

1-5 ≥ 4,5

Kuvantamispalvelut 

järjestetään ja 

tuotetaan huomioiden 

potilaiden ja kliinisten 

yksiköiden tarpeet

Päivystyspoliklinikan potilaiden 

kuvantamistutkimukset

- Välitöntä 

päivystystutkimusta 

tarv itsevat potilaat 

kuvataan v iivytyksettä 

tunnin kuluessa

- Päivystyspoliklinikan 

potilaiden muut 

päivystykselliset leike- ja 

ultraäänitutkimukset ja niiden 

lausunnot ovat lähettävän 

lääkärin käytettäv issä 

kolmen tunnin kuluessa 

kuvantamislähetteen 

laatimisesta
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Tavoite Mittari Tavoitetaso 2021

Palvelutuotannon 

tuottavuus

Kirurgian ja sisätautien 

erikoisalojen tuottavuus THL:n 

vuotuisessa benchmarking 

selv ityksessä

Vakioitujen episodien 

määräindeksi ja vakioidut 

laskennalliset kustannukset 

asukasta kohden ovat 

paremmat kuin Suomen 

muissa keskussairaaloissa

Päivystyksen 

läpimenoaikojen 

lyhentäminen

NHG:n benchmarking raportti

Läpimenoajat lyhenevät 

edelliseen vuoteen 

verrattuna

Sairaanhoidon 

kokonaistuottavuus 

kasvaa

Sairaanhoitopiirin 

sairaanhoidon DRG- 

tuottavuusseuranta

DRG- pisteen hinta alenee 

edellisestä vuodesta

Tavoite Mittari Tavoitetaso 2021

Henkilöstöohjelman 

toteuttaminen

Hyvinvoiva henkilöstö

Korvaavan työn päiv ien 

määrä suhteessa 

sairauspoissaoloihin, 

sairauspoissaolopäivät ja 

työkyvyttömyyseläkemaksu 

prosentin suuruus

- korvaavan työn päivät 2 % 

sairauspoissaoloista

- sairauspoissaolot 

vähenevät 10  % vuodessa

- työkyvyttömyyseläkemaksu 

enintään 0,80% 

palkkasummasta

Johtaminen on 

vastuullista, 

tavoitteellista, 

arvostavaa ja 

tuloksellista

Henkilöstön osaamista 

kehitetään työn 

vaativuutta vastaavaksi

Koulutukseen osallistuneiden 

ja koulutuspäiv ien lukumäärä

Koulutukseen osallistuneiden 

ja koulutuspäiv ien lukumäärä 

vähintään edellisen vuoden 

tasolla
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Tavoite Mittari Tavoitetaso 2021

Kehittämishankkeiden 

hyödyntäminen 

käytännössä

Kehittämishankkeiden 

projektisuunnitelmat ja raportit

Tavoite Mittari Tavoitetaso 2021

Käyttötalouden sitovan 

menomäärärahan 

riittävyys

Talousarv ion toteuma
Käyttötalouden sitova 

menomääräraha riittää

Investointitalouden 

sitovan 

menomäärärahan 

riittävyys

Talousarv ion toteuma
Investointitalouden 

menomääräraha riittää

Tilikauden tulos Talousarv ion toteuma
Tilikauden tulos talousarv ion 

mukainen

Taseyksiköiden 

tilikauden tulokset
Talousarv ion toteuma

Tilikauden tulokset 

talousarv ion mukaiset

Tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan 

omarahoitusosuuden 

riittävyys

Talousarv ion toteuma Omarahoitusosuus riittää

Kuntayhtymän 

liikelaitoksen tilikauden 

tulos

Talousarv ion toteuma
Tilikauden tulos talousarv ion 

mukainen

Kuntayhtymän 

liikelaitoksen 

investoinnit

Talousarv ion toteuma
Investointitalouden 

menomääräraha riittää
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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. 

 

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. 
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2.4. Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2021 
 

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 käy Rauman kaupungin kanssa kes-

kustelua yhtiön omistusjärjestelyistä. Sairaanhoitopiiri on valmis luopumaan yh-

tiön omistajuudesta kokonaan tai osittain, mikäli kiinteistöyhtiön kehitystarpeet 

sitä puoltavat tai edellyttävät.      

 

- 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 

  

- Satasairaala Holding Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallinnoida Suomen Lähila-

boratorio Oy:n osakkeita  
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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 2021 – 2023 ja vuoden 2021 talousarviosta kokouksessaan 

31.8.2020, 22.9.2020 mennessä.  

Ns. kuntajohtajainfo pidetään 2.9.2020. 

 

Yhtymähallitus esittää suunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion yhtymävaltuustolle 

käsiteltäväksi kokoukseen 9.11.2020.  

 

2.6 Investointisuunnitelma vuosille 2021-2025 
 

2.6.1 Investoinnit vuosina 2021-2026 (Me) 
 

  v. 2021 v.2022 v.2023 v. 2024 v. 2025 v.2026 

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

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

UNA ytimen hankinta 0,20      

SK,Satapsykiatria (kokonais-

kustannusarvio 56,744 M€) 

21,00 26,00 7,00    

SK Satasomatiikka (kokonais-

kustannusarvio 79,5 M€) 

 

0,50 3,50 10,00 27,00 24,00 13,00 

SK, osastojen peruskorjaukset, 

B0, K0, A6, H00, M1 ja M2 

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

Pienet peruskorjaukset; sai-

raanhoito 

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

Pienet peruskorjaukset; sosiaali-

palvelut 

0,40 0,40 0,40 
  

 

Rakentaminen yhteensä                26,90 34,90 22,40 32,00 29,00 18,00 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ   30,60 38,90 26,40 36,00 33,00 22,00 

 

Rakennuskustannukset RKI 104,5 (2015=100) 
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Yleistä 

  

Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueesta tehty kehittämissuunnitelma, joka 

ulottuu vuoden 2019 lopulla ostetulle ns. SAMKin tontille. Kehittämissuunnitelma val-

mistui vuoden 2018 alussa ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa jatkosuunnittelun poh-

jaksi. Suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon erikoissairaanhoidon investointi-

tarpeiden lisäksi myös Sote -uudistuksen investointitarpeiden vaatimat tilavaraukset. 

Suunnitelmassa tarkistettiin myös alueen logistiikka sekä soveltuminen ympäröivään 

kaupunkirakenteeseen. Tulevien rakennusmassojen sijoittelu tapahtuu uuden tarkis-

tetun kehittämissuunnitelman mukaan. Porin kaupungin ja Satakunnan sairaanhoi-

topiirin kuntayhtymän välille on tehty maankäyttösopimus, jonka mukaisesti Satasai-

raalan alueelle on vahvistettu uusi asemakaava. 

 

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 

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. 
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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”. 

 

Rakennukseen sijoittuvat psykiatrian toiminnot Harjavallan sairaalasta sekä Porin 

kaupungilla vuokratiloissa sijaitsevat psykiatrian toiminnot. Toiminnan siirtyessä Harja-

vallan sairaalan tiloista keskussairaalan yhteyteen, voidaan Harjavallan sairaalan 

tiloista luopua kokonaan. 

 

Myönteinen päätös rajoituslain edellyttämästä poikkeusluvasta on saatu sosiaali- ja 

terveysministeriöltä 4.7.2019. Kohteen arkkitehti/pääsuunnittelijana toimii Raami Ark-

kitehdit Oy. Rakennussuunnittelu on käynnissä ja varsinaiset rakennusurakkakilpailut 

käynnistetään loppuvuonna 2020. L- ja S-rakennusten purkutyöt ovat käynnistyneet 

huhtikuussa 2020 ja valmistuvat marraskuun 2020 alussa. Laajennuksen rakentami-

nen ajoittuu vuosille 2021 - 2023 jolloin psykiatrian osastotoiminta voisi käynnistyä uu-

dessa rakennuksessa vuoden 2023 keväällä.   

 

Rakennuksen arvioitu laajuus on 21.577 br-m2 ja kustannukset 56,774 M€ sisältäen 

toimintavarustuskustannukset ja ICT-kustannuksia 0,24 M€. 
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Satasairaalan kehittämishanke, Satasomatiikka 

 

Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset sekä tuottavuustavoitteet ovat: 

1) 450 ss  350 ss, joista max 100 psykiatriaan; hoito yhä polikliinisempaa ja vaikutta-

vampaa 

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

3) tuottavuus lisääntyy vähintään + 7 % /v l. hankkeen toteutuksen myötä investoin-

tikulut voidaan kattaa toiminnan tehostamisella, tuottavuudella ja toimintaku-

lusäästöillä 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 maksavan 

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 2021 talousarviossa on Sata-

sairaalan suunnitteluun varattu 0,50 M€ määräraha. Investointisuunnitelmassa vuo-

sille 2021 -2026 on Satasairaala -hankkeeseen varattu määrärahoja seuraavasti; 

vuosi 2021 0,50 M€, vuosi 2022 3,50 M€, vuosi 2023 10,00 M€, vuosi 2024 27,00 M€, 

vuosi 2025 24,00 M€ ja vuosi 2026 13,00 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. 
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Alustavan toteutusaikataulun mukaan toiminnallinen tarveselvitys laaditaan vuo-

den 2021 loppuun mennessä. Rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2022 ja 

2023 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää vuonna 2023. Laajennuksen rakenta-

minen on ajoitettu vuosille 2024- 2027 jolloin toiminta voisi käynnistyä vaiheittain ra-

kennettavassa uudessa rakennuksessa vuosina 2026 ja 2028.  

 

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, 
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jossa pääasiassa tuotetaan vaativan, määräaikaisen kuntoutuksen ja tutkimuksen 

jaksoja. 

 

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. 
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Osastojen peruskorjaukset 

 

Osastojen peruskorjaukset määräytyvät Satasairaalan suunnitelman mukaan, va-

paaksi jäävien tilojen toiminnallisen muutostarpeen ja teknisen korjaustarpeen mu-

kaan. 

 

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus saattaa loppuun apteekilta vapautuneiden tilojen 

peruskorjaus B-rakennuksen 0.kerroksesta sairaalafysiologialle. Vuoden 2021 aikana 

on tarkoitus peruskorjata K0-poliklinikalle infektiosairaille oma sisäänkäyntilinja, H00 –

kerrokseen rakentaa simulaatiokeskus ja A6-kerrokseen peruskorjataan toimistoti-

loja, jonka jälkeen voidaan luopua tontilla vuokralla olevasta tilaelementistä. 

Vuonna 2023 on tarkoitus siirtää sosiaalipalvelujen toimintaa psykiatrialta vapautu-

viin tiloihin M0- ja P0-kerroksiin ja tehdä kyseisiin kerroksiin tarvittavat toiminnalliset 

peruskorjaukset. 

 

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. 

 

UNA- ytimen hankinta 

 

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

kinnan että Kaari-kilpailutushankkeen kustannukset. Vuoden 2021 kustannus on 0,2 

M euroa. 

 

 

2.6.2 Investointien rahoitus 
 

Investointien rahoitus poistoilla, lainanotolla ja leasing- rahoituksella. 

 

Me v. 2021 v. 2022 v. 2023 v. 2024 v.2025 v. 2026 

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

Suunnitelman 

mukaiset poistot 9,70 10,40 10,70 13,50 13,80 

 

13,00 

Talousarviolaina 20,90 28,50 15,70 22,50 19,20 9,00 

Rahoitus yhteensä 30,60 38,90 26,40 36,00 33,00 22,00 
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2.7 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021 

 

2.7.1 Sairaanhoidon toimialue 

 

Vs. johtajaylilääkäri Sari Sjövall: 

 

Sairaanhoidon toimialue vastaa sairaanhoitopiirin ydintehtävästä: potilaiden tutki-

misesta ja hoidosta. Toimimme laajan päivystyksen opetussairaalana. Potilaat tule-

vat sairaalaan joko lähetteellä tai päivystyksen kautta. Tavoitteena on tutkia ja hoi-

taa potilaat laadukkaasti, turvallisesti ja tehokkaasti vähintään hoitotakuun edellyt-

tämissä aikaikkunoissa sairaalan kaikilla poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Keskittämis-

asetus tuo omat haasteensa Satasairaalan monipuolisen osaamisen säilyttämiselle.  

 

Laatu ja potilasturvallisuus korostuvat kaikessa hoidossa, ja olemme sitoutuneet nou-

dattamaan Satasairaalan laatulupausta. ISO-laatujärjestelmät tulevat toimimaan 

meillä välineinä toiminnan ja prosessien kehittämisessä. Potilaiden palautetta saa-

mastaan hoidosta kerätään eri palautejärjestelmien kautta, ja tavoitteemme on 

tarjota yhä parempaa ja laadukkaampaa hoitoa. 

 

Kaikilla viidellä sairaanhoidon vastuualueella viedään eteenpäin erilaisia kehittämis-

hankkeita ja LEAN-ajattelua. Digitaalisia palveluita, etävastaanottoja ja mobiilipal-

veluita otetaan käyttöön perinteisten toimintojen avuksi. Tarvitsemme aktiivista lää-

kärien rekrytointia, jotta laajan päivystyksen toiminta kaikilla sairaanhoidon erikois-

aloilla voidaan taata. Tavoitteenamme on vähentää vuodeosastohoitoa ja siirtää 

painopistettä avohoitoon. 2020 sairaanhoitopiirille siirtynyt Rauman erikoissairaan-

hoidon poliklinikkatoiminta lisää kaikkien vastuualueiden toimintaa ja käyntimääriä. 

Satapsykiatrian rakennushanke ja Satasairaala uudistuu hanke etenevät suunnitel-

man mukaan. 

 

Koronaepidemian vuonna 2020 tuomat isot haasteet saatavat vaikuttaa sairaan-

hoidon toimialueen toimintaan edelleen huomattavasti varautumisen ja mahdolli-

sesti tarvittavien toimintamuutosten osalta.   
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2.7.1.1 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 

 

Vastuualuejohtaja Vesa Lund: 

 

Toiminta 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue jatkaa maakunnallisen sote-suunnitelman 

merkeissä yhteistyötä eri tahojen kanssa (kunnat, pelastuslaitokset, viranomaiset) 

potilasohjauksen tarkentamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi. Isossa kuvassa tavoit-

teena on, että potilas ja asiakas saavat tarvitsemansa avun oikealla tavalla, oike-

assa paikassa ja oikea-aikaisesti. Päällekkäisyyksiä pyritään purkamaan kaikkien toi-

mijoiden välillä. Tätä ei saavuteta ilman tiivistä yhteistyötä kuntien ja viranomaisten 

välillä.  

 

Yleisenä toisena tavoitteena on em. potilasohjauksen tarkentamisen lisäksi on päi-

vystyksen ja ensihoidon toimintaedellytysten ja johtamistoimintojen ylläpito vähin-

tään nykytasolla, tiedolla johtamisen lisääminen, prosessien tarkentaminen ja näi-

den tavoitteiden tukemiseksi tarvittavien digitaalisten menetelmien hankkiminen ja 

hyödyntäminen (mm. päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmä, viranomaisten yh-

teinen kenttäjohtojärjestelmä, yhteiset tilannekuvajärjestelmät ja analyysijärjestel-

mät ym). 

 

Päivystysosaston ja selviämishoitoyksikön toiminta tulee pitkälti noudattamaan 

aiempia linjoja ja volyymiä. Päivystysosaston toiminnan osalta pyritään viimein va-

kiinnuttamaan toiminta niin, että jatkuva osastoa rasittava muutos rauhoittuu. 

 

Em. tavoitteiden nettohyötynä tulee olemaan pitkällä tähtäimellä tehokkuuden pa-

rantuminen, kustannuskasvun taittuminen ja henkilöstöresurssin parempi hallittavuus. 

Tämä johtaa parempaan mahdollisuuteen osaajien rekrytoinnin suhteen sekä asia-

kas- ja potilastyytyväisyyden parantumiseen mm. lyhentyneinä odotusaikoina sekä 

fokusoidumman ja yksilöllisemmän palvelun tuottamisena ja laadun parantumi-

sena. Samalla nämä tavoitteet tukevat henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksa-

mista. 

 

Lakisääteisinä tehtävinä vastuualue jatkaa viranomaisyhteistyötä eri tasoilla, varau-

tumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä valistustyötä vähintään samalla pa-

nostuksella kuin aiempina vuosina. Vastuualueen osalta varautumistyö suuntautuu 

sekä alueelliseen (maakunta) että kansalliseen toimintaan. Uusi päivitetty varautu-

missuunnitelma otetaan käyttöön 2020 ja sen jalkautusta koulutuksilla ja harjoitte-

lulla jatketaan v. 2021. Koronaviruspandemia oppeja hyödynnetään ja varautu-

mista sen suhteen jatketaan pandemiatilanteesta riippuen. 

 

Hankkeiden osalta maakunnan tilannekeskustoiminta jatkuu v. 2021 samalla volyy-

milla kuin se päästään 2020 aloittamaan. Ensihoitopalvelun osalta toiminnan vo-

lyymi jatkuu entisellään, mutta joitakin muutoksia henkilöstön ja toiminnan järjestelyi-

hin voidaan tehdä ilman merkittäviä muutoksia erityisvelvoitteisiin (liittyen ensisijai-

sesti tilannekeskus- ja combilanssi-toimintaan). Päivystystoiminnan osalta odotetaan 

116117 –päivystysapunumeron aloitettua 5.5.2020 noin 10% pudotusta päivystys-

käynteihin. Loppuvuosi 2020 näyttää suuntaa tähän. Päivystyksen linjauudistuksen 

osalta on tavoite aloittaa uusien linjojen ja uuden lääkärien tasavertaistavan ja oi-

keudenmukaisemman paikallissopimuksen kanssa viimeistään 1.1.2021. Siirtokulje-
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tusten tilanne on avoin toistaiseksi. Vaihtoehdot kiireettömien ambulanssilla tehtä-

vien potilassiirtojen osalta ovat oman toiminnan ja maakunnan palveluntuottajien 

toiminnan jatkaminen entiseen tapaan, tai kilpailuttaminen yhdessä erityisvastuu-

alueiden muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Vastuualue on mukana myös uuden 

simulaatiokeskuksen suunnittelussa. 

 

Laatu- ja Lean-kehitystä jatketaan. Samalla osallistutaan aktiivisesti Satasairaalan 

laajennushankkeen (ns. kuuma sairaala –hanke) suunnitteluun. Työhyvinvointiin pa-

nostetaan entistä paremmin.  

 

Henkilöstö 

Henkilöstön osalta aiempana murheena on ollut lääkärimiehitys. Puuttuvaa omaa 

lääkärityövoimaa on jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla ja keikkalääkärityövoi-

malla. Lääkärien paikallissopimus vuodelta 2011 ei tue nykyistä ajatusta päivystys-

työstä, lääkärien tasavertaista palkkausta ja toimintaa. Omien lääkärien rekrytointia 

jatketaan aktiivisesti eri tavoin (suora rekrytointi, avointen virkojen laittaminen haet-

tavaksi, koulutusvirkojen tarjoaminen määräaikaisina ym). Tavoitteena on vähentää 

ostolääkärien ja keikkalääkärien tarvetta merkittävästi v. 2021 aikana. Em. linjauu-

distus tulee todennäköisesti vähentämään lääkäritarvetta hieman, mutta tuskin 

poistaa kokonaan ulkopuolisten lääkärien tarvetta. 

 

Päivystyksen ja ensihoidon hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan määrä tulee 

pysymään suurin piirtein entisellään. Em. hankkeiden vaikutuksia ei pysty varmuu-

della ennustamaan, mutta vuoden 2020 lopun ja 2021 alkuvuoden aikana näh-

dään vaikutukset käyntimäärään ja ensihoitotehtäviin. Näin ollen muutoksia voi-

daan ajatella tehtäväksi vasta v. 2022. 

 

Päivystysosaston lääkärityövoiman osalta toiminnan luonne huomioiden olisi merkit-

tävää saada lääkärityövoimaa sinne myös ilta-aikaan. Tähän pyritään resurssien 

puitteissa. 

 

Talous 

Päivystystoiminnan ja ensihoidon volyymeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutok-

sia v. 2018-2019. Vuoden 2020 koronapandemia on tehnyt merkittävän notkahduk-

sen molempiin, mutta tämä on suurella todennäköisyydellä ohi menevä ilmiö ja 

vuoden 2021 osalta on varauduttava ns. normaalitilanteeseen. Koska henkilöstö-

määrä ei merkittävästi muutu, kustannukset pysyvät samalla tasolla kuin aiemmin-

kin. Hankkeiden vaikutukset talouteen näkyvät 0.5-1 vuoden aikajaksolla.  
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2.7.1.2 Konservatiivisen hoidon vastuualue 

 

Vastuualuejohtaja Jukka Korpela: 

 

Yleistä: 

Konservatiivisen hoidon vastuualueeseen kuuluvat sisätautien, keuhkosairauksien, 

ihotautien, reumatautien, neurologian, palliatiivisen hoidon, syöpäsairauksien sekä 

fysiatrian ja kuntoutuksen yksiköt ja sydänyksikkö (vuodeosasto, sydänvalvonta ja -

seuranta, poliklinikat ja toimenpidesalit).  Sisätautien yksikköön sisältyvät myös tähys-

tys- sekä dialyysiyksiköt. Uusimpana yksikkönä aloitti päiväsairaala toimintansa vuo-

den 2019 alussa. Vuonna 2020 Rauman erikoissairaanhoidosta siirtyi liikkeenluovu-

tuksen yhteydessä ihotautien, tähystysyksikön ja sisätautiyksikön toimintaa, tiloja, tar-

vikkeita ja henkilöstöresursseja konservatiivisen hoidon vastuualueelle. 

 

Apuvälineyksikön toiminta siirtyi vuonna 2020 Honkaluotoon uusiin tiloihin, jossa se 

aloitti toimintansa maakunnallisena keskuksena. Sänkyhuoltokeskus aloittaa toimin-

tansa omana kustannuspaikkanaan apuvälineyksikössä. 

 

Toiminta: 

Vuodeosastojen hoitojaksojen arvioidaan nousevan 2,7% ja hoitopäivien vähene-

vän 2.2% verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.  Avohoitokäyntien on arvioitu jat-

kavan vuonna 2020 kasvuaan 8.8%.  Erikoistuvien lääkäreiden viikonloppu- ja arki-

pyhäpäivystystä jatketaan, jotta kotiuttaminen osastoilta ja tehokas päivystysosas-

ton toiminta turvattaisiin kaikkina viikonpäivinä. 

 

Vuodeostopaikkoja vähennetään keuhkosairauksien osastolta 20 paikasta 18 paik-

kaan ja vuodeosasto- ja uniapneatoiminta siirtyvät kokonaisuudessaan osaston B-

siipeen. Käytössä ollut osastosiipi A vapautuu sairaanhoitopiirin muuhun käyttöön. 

 

Sairaanhoitopiirin potilassängyt siirtyvät apuvälineyksikköön perustettavaan kustan-

nuspaikkaan. Sänkyjen hankinta, rekisteröinti, huolto ja puhdistus tapahtuvat keski-

tetysti apuvälineyksikön toimesta.  

 

Konservatiivisen hoidon vastuualueella edellytetään laajan päivystyssairaalan val-

miutta sisätautien lisäksi neurologian ja kardiologian erikoissaloilla.  Sisätautien laaja 

päivystys toteutuu asetusten mukaisesti. Neurologian ympärivuorokautisen vapaa-

muotoisen viikonloppupäivystyksen tueksi aivoveritulppien välitöntä liuotushoitoa 

ajatellen on käytössä Telestroke-toiminta (liuotushoito tapahtuu etäyhteyden 

avulla).  Kardiologiassa ympärivuorokautiseen päivystysvalmiuteen ei ole vielä 

mahdollisuuksia kardiologivajeen vuoksi. Akuutit päivystysaikaiset sydäntoimenpi-

teet toteutetaan aiempaan tapaan virka-ajan ulkopuolella hälytystyönä. 

 

Rauman erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksena siirtyneet toiminnat toteutetaan 

sairaanhoitopiirin vastuuyksikköjen toimintana joko Raumalla tai Satasairaalassa.  

Liikkeenluovutuksena siirtynyt gastroenterologia (tähystystoiminta), ihotautien valo-

hoidot ja diabetespoliklinikan toiminta jatkuvat Raumalla. 
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Konservatiivisen hoidon vastuualueella toteutetaan terveydenhuollon koulutusta. 

Sisätautiosastoilla toimii ns. minisairaalatoiminta TYKS:ssa opiskeleville lääketieteen 

kandidaateille. Kliinistä opetusta järjestetään monipuolisesti sekä lääketieteen että 

sairaanhoidon opiskelijoille eri erikoisalojen poliklinikoilla ja osastoilla.   Opetuksesta 

vastaavat professori, kliiniset opettajat, erikoislääkärit sekä hoitohenkilökunta kaikilla 

osastoilla yhdessä TYKS:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

Henkilökunta: 

Rauman erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus lisäsi henkilökunnan määrää 8 sai-

raanhoitajalla, 1 jalkaterapeutilla, 1 osastosihteerillä ja 1 lääkärillä. Myös uuden hen-

gityshalvaus-teamin muodostaminen lisää henkilöstöä 5 hengityshalvaushoitajalla. 

Talousarvioon sisältyvät uusina toimina puheterapeutti (ostopalvelutoiminnan si-

jaan) kuntoutusosastolle ja sydänyksiköön jonohoitaja (sh). Apuvälinekeskukseen 

tulee lisäyksenä sänkyhuoltokeskukseen 1 laitoshoitaja. Kaksi ammattimiestä siirtyy 

tekniikan ja huollon puolelta apuvälinekeskukseen. 

 

Erikoislääkärivajetta on usealla erikoisalalla (kardiologia, syöpätaudit, keuhkosairau-

det, nefrologia, endokrinologia, gastroenterologia, hematologia) joka aiheuttaa 

tarvetta ostopalveluihin ja lisätyöjärjestelyihin.  Tyks:n kanssa on sovittu järjestelyistä, 

jotka helpottavat erikoislääkärivajetta. TYKS:ssa on sovittu paikallisella virkaehtosopi-

muksella tapahtuvasta työstä Satakunnan keskussairaalassa ja tätä sopimusta so-

velletaan tarpeen mukaan vuonna 2021 mm kardiologian, keuhkosairauksien ja 

syöpätautien yksikössä. Myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä on paikallisesti sovittu 

eri ammattiryhmiä koskevista ehdoista, joilla lisätyötä voidaan tarvittaessa tehdä 

työajan ulkopuolella potilashoidon turvaamiseksi henkilöstöresurssipulan aikana. 

 

Talous: 

Talousarviossa 2021 konservatiivisen vastuualueen ulkoiset kulut on arvioitu noin 60,0 

milj. euroksi, joka on noin 1,9 milj. euroa (-3,1%) vähemmän kuin vuoden 2020 muu-

tetussa talousarvioissa.   Muutos selittyy osaltaan Raumalta liikkeenluovutuksena siir-

tyneillä vakinaisilla työntekijöillä (554 300 euroa), sijaisten määrärahojen realistisem-

malla budjetoinnilla (lisäystä 275 000 euroa), palveluiden ostojen vähentymisellä 

(ICT kustannukset siirtyvät sisäiseksi kustannukseksi 3,1 Me) sekä tarvikehankintojen 

lisääntyneistä kustannuksista (220 000 euroa). 

 

Erityistason ostopalvelut (yht. 21.0 milj. euroa) on arvioitu 7,5% pienemmiksi kuin 

edellisessä talousarvioissa. (TP 2019 19,0 milj. euroa).  Ne muodostuvat pääosin 

TYKS:n, HUS:n ja TAYS:n hoitojaksoista.  Merkittävimmät kustannuksia aiheuttavat 

hoitojaksot liittyvät hematologisiin hoitoihin luuydinsiirtoineen sekä neurologian 

(neurokirurgia) ja kardiologin toimenpiteisiin. Noin 13% (2,7 milj. euroa) konservatiivi-

sen vastuualueen erityistason ostopalveluista on seurausta potilaiden hoitopaikan 

vapaan valinnan käytöstä. Rauman erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksen joh-

dosta Raumalta tulevat erikoissairaanhoidon ostopalvelukustannukset loppuvat 

(200 000-300 000 euroa/vuosi) 
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2.7.1.3 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 

 

Vastuualuejohtaja Anssi Luoma: 

 

Toiminta: 

Vuonna 2021 lasten- ja naisten vastuualueella ei ole suunnitteilla mitään erityisen 

suuria toiminnan muutoksia. Toki yleisten trendien mukaisesti osastojen hoitopäivien 

ja – hoitojaksojen määrän odotetaan hieman laskevan hoidon muuttuessa koko 

ajan avohoitopainotteisemmaksi. Avohoitokäyntien määrän odotetaan sen sijaan 

hieman kasvavan, mutta yhä enemmän näistä pyritään suorittamaan etävastaan-

ottoina hoidon laadun siitä kärsimättä. 

 

Synnytysten määrän lasku näyttäisi tasaantuvan, mutta mitään merkkejä synnytys-

ten määrän kasvusta ei kuitenkaan ole. 

 

Henkilöstö: 

Henkilöstön määrä pysynee vuonna 2021 jotakuinkin ennallaan. Näköpiirissä on ai-

kaisempaakin suurempia hankaluuksia rekrytoida lastenneurologian ja lastenkirur-

gian erikoislääkäreitä ja hyvin paljon mahdollista on, että näiden erikoisalojen toi-

minnan varmistamiseksi joudumme käyttämään yhä enemmän ostopalvelulääkä-

reitä. Sen sijaan gynekologian ja lastentautien erikoislääkäritilanne vaikuttaa erin-

omaiselta. 

 

Hoitohenkilöstöä on edelleen ollut varsin hyvin saatavilla eikä erityistyöntekijöiden 

tai sihteerien kohdallakaan näyttäisi olevan työvoimapulaa. 

 

Vastuualueen talous: 

Vuoden 2021 ulkoisen budjetin loppusumma 23,71 Me on hieman alle miljoona eu-

roa pienempi kuin vuoden 2020 talousarvio. Suurin selittävä tekijä on ICT-kustannus-

ten siirto ulkoisista kustannuksista sisäisiksi kustannuksiksi. Kustannuksia lisäävät henki-

löstön palkankorotukset, jotka kattavat kulujen kasvusta hieman alle puolet.  Loput 

kulujen kasvusta johtuu lähinnä sijaismäärärahojen ja ostopalvelulääkäreiden kus-

tannusten realistisesta budjetoinnista. 

 

Tulopuolella vastuualueen talouteen tuo haasteensa mahdollinen uusi laki, jonka 

myötä asiakasmaksut poistuvat alle 18- vuotiailta. Tämän vaikutus vähentää tulo-

puolta noin puoli miljoonaa euroa. 

 

Kaiken kaikkiaan talousarvion ensi vuodelle voi todeta tässä vaiheessa olevan rea-

listinen ja suurimmat uhkakuvat sen toteutumiseksi on erityistason ostopalvelujen 

suuri sattumasta johtuva vuosittainen vaihtelu ja Covid-19 pandemian mahdolliset 

yllättävät vaikutukset. 
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2.7.1.4 Operatiivisen hoidon vastuualue 
 

vs. Vastuualuejohtaja Merja Lähteenmäki: 

 

Operatiivisen hoidon vastuualueen tehtävä on tuottaa päivystyksellinen, kiireellinen 

ja lakisääteinen kiireetön operatiivinen hoito vähintään hoitotakuun edellyttämässä 

ajassa. Vastuualueen ydintoimintaa ovat polikliininen sekä leikkaus- ja vuodeosasto-

hoito kirurgian, silmätautien, korva-, nenä ja kurkkutautien sekä suuhammassairauk-

sien erikoisaloilla.  

 

Toiminnan muutokset 

Poliklinikkatoiminta lisääntyy Rauman erikoissairaanhoidon siirryttyä liikkeenluovutuk-

sena sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti Satasai-

raalassa, mutta valikoitua poliklinikkatoimintaa tehdään Rauman tiloissa sinne suun-

nitellulla kokonaisuudella ja rajatulla henkilöstöllä. Poliklinikalla tehtävien ns. POKI-

toimenpiteiden määrää ja kirjoa (knk, käsikirurgia) Satasairaalassa lisätään, mikä 

vapauttaa leikkaussaliresurssia vaativampaan kirurgiaan. 

 

Leikkaustoiminnassa yhdistetään K-leikkausyksikkö ja O-päiväkirurginen yksikkö yh-

deksi hallinnolliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolla tavoitellaan enemmän 

leikkauksia entisellä henkilökuntamäärällä yhdenmukaisin hiotuin prosessein ja pie-

nemmillä kokonaiskustannuksilla. Yhtenäiset prosessit lisäävät tuottavuutta ja päivä-

kirurgisen hoitomuodon osuutta kaikista leikkauksista. Digitaalisen hoitopolun käyt-

töä laajennetaan kaikille erikoisaloille. 

 

Leikkausjonojen purku ja hoitotakuussa pysyminen ovat edelleen merkittävät ope-

ratiivisen toiminnan haasteet erityisesti ortopediassa ja silmätaudeilla. Ortopedialle 

lisätään leikkaussaliresurssia, jotta kasvatetaan proteesileikkausten määrää ja pysty-

tään lyhentämään proteesijonoa. Se mahdollistaisi proteesileikkaukseen tulevien 

potilaiden leikkausajan saamisen jo pkl-käynnillä. Tällä mahdollista vähentää ”valin-

nanvapaus” potilaiden hakeutumista proteesileikkaukseen Satasairaalan ulkopuo-

lelle pitkien jonotusaikojen takia. Ortopediassa hiotaan myös proteesileikkauspotilai-

den prosessia yhdessä perusterveydenhuollon kanssa tavoitteena entistä sujuvampi 

toiminta ja vuodeosastohoitojaksojen lyhentyminen. 

 

Silmätaudeilla toimintaa kehitetään mm. nopeuttamalla kaihileikkaukseen pääsyä 

esitutkimuskäyntijärjestelyjen muutoksella. 

 

Kirurgisten potilaiden osastohoito toteutetaan 2 kirurgisella vuodeosastolla sekä tar-

vittaessa teho/tehovalvonta-osastolla, jossa hoidetaan myös muita sairaanhoidon 

toimialueen kriittisesti sairaita potilaita. Teho-osaston kuormitus vaihtelee, mutta 

kuormituslukujen perusteella paikkalukua voidaan vähentää 2-3 paikalla. Pienten 

operatiivisten erikoisalojen leikkauspotilaita (KNK, silmät) hoidetaan myös muiden 

vastuualueiden osastoilla. 
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Henkilöstö 

Rauman erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksen myötä henkilöstöä siirtyi sairaan-

hoitopiiriin 2 lääkäriä (KNK ja kirurgia), 6 sairaanhoitajaa, 1 osastosihteeri ja 1 urote-

rapeutti. 

 

Leikkaustoimintojen yhdistyessä päiväkirurgian yksikön henkilökunta yhdistyy leik-

kausosaston, leikkaushoitokeskuksen ja joustavan kotiutuksen henkilökuntaan. Työn-

kiertoa lisätään erityisesti teho- ja leikkausosastojen/heräämön välillä. Lisäresurssia 

suunnataan yksiköihin, joissa toiminta lisääntyy, sekä sijaisresurssia kuormitushuipputi-

lanteisiin. 

 

Erikoislääkäripula on ollut ongelma lähes kaikilla erikoisaloilla erityisesti ortopediassa, 

yleis- ja plastiikkakirurgiassa. Korvataudeilla ja hammassuusairauksien yksikössä saa-

taneen erikoislääkärivajetta korvatuksi ainakin 1-2 osa-aikaisella erikoislääkärillä. Ak-

tiivista rekrytointia jatketaan ja panostetaan erityisesti erikoistuvien lääkäreiden si-

touttamiseen, jotta he valmiina erikoislääkäreinä palaavat Satasairaalaan. 

 

Talous 

Henkilöstökustannusten nousu on maltillinen ylittäen vain niukasti yleisistä palkanko-

rotuksista johtuvan nousun. Erityistason ostopalveluissa sekä tarvikemenoissa on 

odotettavissa pientä laskua. Lisätyön ja ostolääkäripalveluille on edelleen tarvetta, 

mutta käyttöä pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään. Covid- vaikutuk-

set tulevan vuoden toimintaan ja talouteen eivät ole vielä arvioitavissa. 
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2.7.1.5 Psykiatrisen hoidon vastuualue 

 

Vastuualuejohtaja Ulla Saxen: 

 

Yleistä 

Psykiatristen palvelujen tarve Satakunnassa on jatkunut suurena. Aiempina vuosina 

lähetemäärät kasvoivat, mutta vuonna 2019 aikuis- ja nuorisopsykiatrian lähete-

määrät pysyivät vuoden 2018 tasolla ja lastenpsykiatrian lähetemäärä väheni hie-

man. Osastokuormitukset ovat edelleen olleet korkeat, vaikka avohoidon toiminta-

malleja on kehitetty. Erityisen hankala tilanne on ollut nuorisopsykiatriassa, jossa pit-

kiä aikoja on toimittu vaikeassa ylikuormitustilanteessa. Psykiatriatalon suunnittelu 

jatkuu intensiivisenä. 

 

Toiminta 

Psykiatrian vastuualueen lähivuosien toiminnan suuntaa määrää sopeutuminen 

niukkoihin osastopaikkoihin ja valmistautuminen muuttoon uuteen Satapsykiatria –

rakennukseen vuonna 2023. Tämä edellyttää systemaattista ja määrätietoista toi-

minnan muutosta kaikissa vastuuyksiköissä. 

 

Osastopaikkojen vähentymisen seurauksena hoitojaksot ovat lyhentyneet. Viimei-

simpänä 14 sairaansijan supistuksena suljettiin kesällä 2020 yksi kuntoutusosastoista. 

Osastohoitoon voidaan ottaa vain kaikkein vaikeimmin oireilevat potilaat ja osasto-

jaksojen kesto on tullut entistä lyhyemmäksi.  Osastohoitoa on välttämätöntä kehit-

tää strukturoidummaksi ja fokusoidummaksi potilas- ja työturvallisuusnäkökohtia 

unohtamatta. Osasto- ja avohoidon välimaastossa aloittaa uutena toimintamuo-

tona vuonna 2020 kuntoutuksen liikkuva työ ja sen kehittämistä jatketaan.  Samalla 

uudistetaan kuntoutusosastojen työtapoja. 

 

Osastopaikkojen vähenemisen seurauksen paine avohoidossa on kasvanut ja va-

pautuneet muutamat vakanssit on sijoitettu avohoitoa vahvistamaan. Aluepolikli-

nikkojen toimintaa yhtenäistetään ja uusia hoitointerventioita luodaan. Päiväosas-

tojen toimintaa viedään entistä akuutimpaan suuntaan.  Tavoitteena on aloittaa 

psykiatrian ympärivuorokautinen palveluneuvonta ja digitaalisten menetelmien 

käyttöä lisätään entisestään. Nuorisopsykiatriassa digitaalisten menetelmien käyt-

töönottoon ja etähoitojen kehittämiseen keskittyvä sairaanhoitajatyöparin toimin-

taa jatketaan. 

 

Perustason toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä mm. koulutuksen, erilaisten 

hankkeiden ja työryhmien muodossa sekä käytännön yhteistyönä potilaiden hoi-

dossa. 

 

Henkilöstö 

Henkilöstön kokonaismäärän on tarkoitus pysyä ennallaan ja toiminnan muutokset 

toteutetaan sisäisin resurssisiirroin. Joidenkin vapautuvien vakanssien ammattinimik-

keissä tehdään muutoksia koulutustason noston suuntaan. Erikoislääkärivaje on vuo-

sia ollut vaikea niin aikuis- nuoriso- kuin lastenpsykiatriassakin ja tilanne jatkuu toden-

näköisesti saman kaltaisena vuonna 2021. Myös muiden ammattiryhmien työnteki-

jöiden saatavuudessa on vaikeuksia.  Lääkäritilanteen korjaamiseksi tehdään jatku-

via ponnisteluja. Henkilöstön osaamisesta ja työssä jaksamisesta on huolehdittava 

mm riittävillä mahdollisuuksilla kouluttautumiseen ja työnohjaukseen. Uudet toimin-

tamallit edellyttävät henkilöstön kouluttamista uusiin menetelmiin. 
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Talous 

Vuoden 2021 talousarviossa pyritään hillittyyn kustannuskasvuun, jonka taustalla on 

lähinnä virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja muutokset päivys-

tysjärjestelyissä.  Psykiatrian vastuualueen tavoitteena on tarjota satakuntalaisille 

laadukasta psykiatrista erikoissairaanhoitoa kustannustehokkaasti pitäen ulkopuolis-

ten ostojen määrä edelleen pienenä. 
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2.7.2 Sosiaalipalvelujen toimialue 
 

Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola: 

 

Asumispalvelut 

Eurajoen 8-paikkainen pienryhmäkoti (Jokitupa) ja osa rivitaloista otetaan käyttöön 

syksyllä 2021.  

 

Merikarvialle rakennettavat rivitaloasunnot vv 2021-2022? 

 

Uusi ARA-hakemus valmistellaan nuorten ja nuorten aikuisten asumisyksikön raken-

tamiseksi vuosina 2021-2022. 

 

Porin kaupungin perusturvan vammaispalvelujen kanssa neuvotellaan vammaisten 

asumisen siirtämisestä sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille vuoden 2022 alusta. 

 

Rauman Kamu-Tuvan iltapäivätoimintaa laajennetaan kysyntää vastaavaksi. 

 

Selvitetään yhteistyössä kuntien kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen tar-

vetta ja niiden järjestämistä tulevaisuudessa.  

 

Laitoskuntoutus 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on vuonna 2021 kolme (3) kehitysvammaista 

pitkäaikaisasukasta (KEHAS) 

 

Keskeisenä tavoitteena on estää uudet pitkäaikaissijoitukset ja vastaavasti kehittää 

ja lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. 

 

Laitoskuntoutus keskittyy vaativaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen kuntoutukseen ja tutki-

mustoimintaan sekä akuuttitarpeeseen ja kriisivalmiuteenvastaamiseen. 

 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksen kolmen ympärivuorokautisen kuntoutusyksikön 

yhteisen paikkaluvun tavoitellaan olevan n.30 paikkaa. Palveluyksikkö Helmiinan 

edelleen kehittäminen palvelurakennemuutoksen myötä kuntoutusyksiköksi. Muutos 

edellyttää mm. henkilöstön täydennyskouluttamista vastaamaan tutkimus- ja arvi-

ointijaksoilla vaadittavaa osaamista. 

 

Erityisenä haasteena on kuntoutuskeskuksen tilat. Antinkartanon toimitilat ovat pää-

sääntöisesti yli 60 vuotta vanhoja eivätkä vastaa tämän päivän asiakkaiden kun-

toutuksen toteuttamiseen asianmukaisesti ja turvallisesti. Mittavat rakenteisiin ja si-

säilmaan liittyvät ongelmat muodostavat sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan koh-

dentuvan erittäin merkittävän turvallisuusriskin.  Myös taloudelliset riskit sekä palve-

luntuottajien kilpailutilanteessa uhkaava maineriski (mm. muiden maakuntien uudet 

kuntoutuskeskukset) ovat muodostumassa mittaviksi. 

 

Akuutteihin tilakysymyksiin etsitään vastauksia vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, 

että erityishuollon vaativan kuntoutuksen osaamiskeskus (EHKO / Sataerityishuolto) 

siirtyisi Satasairaalan yhteyteen Tiilimäelle lasten psykiatrian ja yleissairaalapsykiat-

rian vapautuviin tiloihin (P-rakennus ja M0) Satapsykiatrian uuden rakennuksen val-

mistuttua v. 2023. 

  

Sivu 50



 

51 

 

Asiantuntijapalvelut 

Asiantuntijapalveluihin sisältyvät erityisosaamiskeskuksen palvelut sekä sosiaali-

asiamiestoiminta. Kuntien palvelutarpeet liittyvät mm. erityisen tuen tarpeessa ole-

vien, psyykkisesti oireilevien asiakkaiden palveluihin sekä neuropsykiatrian ja autis-

min kirjon asiakkaiden kuntoutukseen.  

 

Selkeä tarve on lisätä menetelmällisen ohjauksen tukea liittyen asiakkaiden haasta-

vaan käytökseen. Tavoitteena on liikkuvan asiantuntijatyön lisääminen lähipalve-

luna eri toimintaympäristöihin, esim. haastavaan käyttäytymiseen ja kommunikaati-

oon liittyen sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa mm. erilaisissa moniam-

matillisissa työryhmissä. 

 

Myös sairaanhoitopiirin sisäisen yhteistyön mahdollisuuksia eri toimialueiden kanssa 

selvitetään ja hyödynnetään entistä aktiivisemmin. 

 

Erityisosaamiskeskuksen työntekijöiden osaamista vahvistetaan tulevina vuosina 

neuropsykologisen ja -psykiatrisen osaamisen suuntaan sekä perhetyöhön ja kom-

munikaatio-osaamiseen. Erityisenä haasteena yksikössä on uusien erityistyöntekijöi-

den rekrytoinnin onnistuminen. 

 

Laatu ja kehittäminen 

Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2015 standardiin perustuvan laadunhallinta-

järjestelmän sisäinen ja ulkoinen auditointi toteutetaan erillisen suunnitelman mu-

kaan vuosittain. 

 

Laatutavoitteet vuodelle 2021 laaditaan ja raportoidaan erikseen. 

 

 Selvitetään uusien mittarien käyttöönottoa (kykyviisari, RAI) 

 Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään joustavammaksi ja toimivammaksi. 

 Hankkeisiin osallistuminen (IMO, Sataduunia, Satakulttuuria, kehitysvammais-

ten työllistäminen). 

 Hyvinvointiteknologian edelleen hyödyntäminen ja lisääminen. 

 Kehittämisen painopisteitä ovat mm. näyttöön perustuva toiminta, johtami-

nen ja osaaminen. 

 

Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaiden itsemääräämisen tukemiseen sekä haas-

tavaan käyttäytymiseen ja sen hallintaan. Suunnittelun ja toimintojen integrointi 

osana Satasote suunnittelua ja toimintaa. 

 

Henkilöstö 

vakanssit Täyttämättömät virat / toimet 

- osastonhoitaja -> vakanssin vaihtaminen rekrytoijaksi 

- 2 osastonhoitajaa -> ei palkkavarausta 

 

Toimet: 

- hoitaja (Helmiina) -> siirto Katajan sh 

- hoitaja (Helmiina) -> siirto sh (Naskali 50% + Nahkuri 50%) 

- kouluttaja (Toiku) -> laitoshuoltaja (Länsiliina 50% + Varpu 50%) 
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Uudet vakanssit: 

- hoitaja (Kajastus) 

- laitoshuoltaja (Akkuna 50% + Huhkolankoto 50%) 

 

Muut: 

- laatupäällikkö 100% -> 50% 

- ompelija 100% -> 50% 

- asumisyksikön esimies -> 100% -> 50% (laatupäällikkö 50%) 

- ohjaaja (Toiku) -> ei palkkavarausta 

 

Jokitupaan (Eurajoki) v. 2020 saatujen vakanssien täyttämisen siirtyminen vuodelle 

2021 (50% esimies ; 50% Joenhelmi, sairaanhoitaja, 5 ohjaajaa, 9 hoitajaa, 50% lai-

toshuoltaja ; 50% Joenhelmi). 

 

Pormestariin mahdollisesti perustettavan nuorten ja nuorten aikuisten yksikön va-

kanssit vuodelle 2022. 

 

Talous 

Vuoden 2021 suoritteiden arvioidaan kasvavan 2,4 % kuluvaan vuoteen verrattuna. 

Tavoitteen mukaisesti laitoshoito vähenee (-22,6%) ja vastaavasti asumispalveluiden 

osuus lisääntyy (+7,2%) uusien asumisyksiköiden myötä. Oleellinen lisäys arvioidaan 

olevan Kamu-tupatoiminnassa (+42,8%) mm. iltapäivähoidon ja itsenäistymiskurssi-

toiminnan lisääntyessä. Asiantuntijapalveluiden ulkoisten suoritteiden kokonaismää-

rän arvioidaan vähenevän (-8,8%) poliklinikkamuotoisten moniammatillisten vas-

taanottojen vähentymisen myötä.  

 

Antinkartanon alueen tasearvo tilinpäätöksessä 2019 oli 5,5 Me. Laitoskuntoutuksen 

siirtyminen tulevien vuosien aikana Tiilimäelle aiheuttaa sosiaalipalvelujen tasee-

seen merkittävän poistokirjauksen Antinkartanon kiinteistöjen jäädessä pois käy-

töstä.  Kiinteistöratkaisuista aiheutuvaa taseen alijäämää ei voida kattaa palvelu-

hinnaston korotuksilla. 
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2.7.3 Huoltokeskus 

 

Huollon johtaja Tapio Kallio: 

 

Huoltokeskus 

Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina rakennut-

taminen, ruokapalvelukeskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen teh-

tävänä on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat huoltokeskuksen toimialaan kuuluvat 

palvelut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyvät myös kuntayhtymän kiinteistövaralli-

suuden kunnosta ja sen arvon säilymisestä huolehtiminen sekä tarpeettoman omai-

suuden realisointi ja rakennusinvestointien toteutus. 

 

Rakennuttaminen 

Rakennuttamisen tehtäviin sisältyy rakennuttajatehtävien hoitaminen. Rakennutta-

jaorganisaatio vastaa myös rakennusten käyttöönotosta, henkilökunnan koulutta-

misista uusien rakennusten käyttöön sekä rakennusten varustamisesta. 

 

Satapsykiatrian uudisrakennuksen rakennustyöt ovat alkaneet vanhojen S- ja L-ra-

kennusten purkamisella sekä maankaivuutöillä. Rakennusurakoiden kilpailutus käy-

dään vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa rakennustyöt on tarkoitus käynnistää maalis-

kuussa 2021. Rakennuksen valmistuminen ajoittuu vuoden 2023 alkuun ja toiminta 

voi käynnistyä uudessa rakennuksessa keväällä 2023. Rakennukseen tulevat sijoittu-

maan tällä hetkellä Harjavallan sairaalassa ja useissa Porin kaupungin alueella sijait-

sevista vuokratiloissa olevat psykiatrian toiminnot, jolloin Harjavallan sairaalasta ja 

kaupungilla olevista vuokratiloista voidaan luopua vuonna 2023.  

 

Satasomatiikka-hankkeen toiminnallisen tarveselvityksen laadintaa jatketaan koko 

vuoden 2021 ajan. 

 

Osastojen peruskorjauksia jatketaan Satasairaalasuunnitelman mukaan. Vuoden 

2021 alussa valmistuu sairaalafysiologialle tilat B-rakennuksen 0-kerrokseen. Osasto-

jen peruskorjauksia tehdään A6:lla, K0:lla ja H00 –kerrokseen rakennetaan tilat simu-

laatiokeskukselle. 

 

Ruokapalvelukeskus 

Ruokapalvelukeskuksen toimintaan kohdentuu vuosittain supistumista mm. sosiaali-

palvelujen sisäisten asiakkaiden osalta. Vastuualue sopeuttaa ja tehostaa omaa 

toimintaansa ja henkilöstöresurssiaan koko ajan tähän suhteuttaen. 

 

Ruokapalvelukeskuksessa pandemiatilanteen vuoksi viivästynyt ja odottamaan jä-

tetty nykyinen Aromi tuotannonohjausjärjestelmän päivittämisen uuteen Aromiin 

aloittaminen ajoittunee käytännössä vasta alkuvuoteen 2021. 

 

Samoin kuin tuotantokeittiön astianpesukoneen vuodelle 2020 päätetty investointi-

hankinta, joka keskeytyi pandemian vuoksi, tulee myös uudelleen käynnistää vuo-

den 2021 investointihankkeeksi, jotta se voidaan käytännössä toteuttaa 2021 al-

kuneljänneksellä. 

 

Tarvittaessa vuoden 2021 aikana ruokapalvelukeskuksessa uudelleen käynnistetään 

mahdolliset yhteistyökuviot ja niiden suunnittelut Porin Palveluliikelaitoksen kanssa. 
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Muuttuneissa tilanteissa aikaisemmat suunnitelmat edellyttävät kuitenkin ensin eri-

laisten pohjatietojen päivityksiä. 

 

Teknisen keskus 

Teknisen keskuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan selvitystyö jat-

kuu. Tavoitteena on uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 

aikana. 

 

Porin perusturvan lääkintälaitteiden huollon liikkeenluovutuksen suunnittelua sai-

raanhoitopiirin toiminnaksi jatketaan 

  

Siivouskeskus 

Selvitetään puhtaanapitopalvelujen yhdistymistä Porin kaupungin sekä muiden 

maakunnan kuntien kanssa. 

 

Laitoshuollon työalueiden laajentaminen siten, että alueille saadaan mitoituksen 

mukaiset henkilöstöresurssit ja työntekijöiden ammatillinen osaaminen lisääntyy.  

 

Siivouskeskus tulee käynnistämään laitoshuoltajille Työhön opastamisen –verkkokou-

lutuksen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Tavoitteena on, että vuosien 2020-2022 

aikana 150-200 laitoshuoltajaa tulee suorittamaan tämän verkkokoulutuksen. 
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2.7.4 Johtamisen palveluiden toimialue 

 

Toimialuejohtaja Tero Mäkiranta: 

 

Johtamisen palveluiden toimialue sisältää seuraavat toiminnot/vastuualueet: 

 

 Konsernipalvelut 

 Hallintopalvelut 

 Henkilöstöpalvelut 

 Talouspalvelut 

 Tietohallintopalvelut 

 Logistiikka- ja hankintapalvelut 

 

Johtamisen palveluiden toimialue on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alusta lu-

kien, kun yhtymähallinnon toimintoja organisoitiin uudelleen. Samassa yhteydessä 

logistiikka- ja hankintapalveluiden taseyksikkö siirtyi huollon toimialueelta johtamisen 

palveluihin. Johtamisen palveluiden toimialueen yleisenä tehtävänä on tuottaa sai-

raanhoitopiirille keskitetysti yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluita sekä 

huolehtia maakunnan terveydenhuollon materiaalihankinnoista ja toimituksista siltä 

osin, kun jäsenkunnat sitoutuvat niitä sairaanhoitopiiriltä hankkimaan. 

 

Yksiköiden hankkeita ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2021: 

 

Hallintopalvelut 

Osa läheteistä on tarkoitus siirtää vuoden 2021 alusta lukien hallintopalveluiden vas-

tuualueelta logistiikka- ja hankintapalveluiden vastuualueelle. Muutoksella tavoitel-

laan synergiaetuja logistiikka- ja hankintapalveluissa ulkoisen ja sisäisen kuljetuspal-

velun yhdistämisellä/yhteistyöllä. Muutokseen liittyvät yt-menettelyt on tarkoitus 

käynnistää syksyllä 2020. 

Tietosuojaan liittyvät vastuut ja työtehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti viime 

vuosina uuden sääntelyn johdosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri on viimeisiä sai-

raanhoitopiirejä, joissa ei ole päätoimista tietosuojavastaavaa. Myös tarkastuslauta-

kunta on kiinnittänyt asiaan huomiota arviointikertomuksessa. Hallintopalveluiden 

vastuualueelle on suunniteltu rekrytoitavaksi päätoiminen tietosuojavastaava, mikä 

osaltaan vapauttaa resurssia tiedonhallintaan ja arkistointiin liittyviin muihin tehtä-

viin, sekä varmistaa organisaation lakisääteisten, tietosuojaan liittyvien tehtävien 

asianmukaisen hoitamisen. 

 

Henkilöstöpalvelut 

Joulukuussa 2019 on hyväksytty henkilöstöohjelma vuosille 2020 -2022.  Henkilöstöoh-

jelmasta poimitaan vuosittain kehittämiskohteita. Kehityskeskusteluiden osalta ta-

voite on ollut, että jokaisen henkilön kanssa kehityskeskustelut käydään ja keskuste-

lut koetaan hyödyllisiksi. Käytössä oleva kehityskeskustelun lomakepohjaa on päivi-

tetty vuonna 2016. Vuonna 2021 uudistetaan kehityskeskusteluprosessi ja koulute-

taan niin esimiehet kuin henkilöstö sen käyttöön. 

 

Henkilöstöpalvelut on ottanut käyttöön sähköisen ohjelman perehdytykseen ja 

vuonna 2020 ohjelma on ollut käytössä piloteilla.  Vuonna 2021 perehdytysohjelman 

käyttö laajenee koskemaan koko sairaanhoitopiiriä.  
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Kunta-alan sopimusratkaisuissa on vuodelle 2021 paikallisesti jaettavaa järjestelyva-

raerää. Järjestelyvaraerä mahdollistaa palkkausjärjestelmien kehittämisen. Työ teh-

dään yhteistyössä ammattijärjestöjen edustajien kanssa. 

 

Talouspalvelut 

Talouspalveluissa otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen uudet taloushallinnon tietojär-

jestelmät. Järjestelmäuudistus antaa mahdollisuuden tarkastella sekä laskentapal-

veluiden että potilaslaskutuksen henkilöstön toimenkuvia ja samassa yhteydessä 

voidaan kehittää mm. laskutusprosessia kahden yksikön välillä. Henkilöstöresurssin 

tarvetta tullaan arvioimaan vuoden 2021 aikana, kun vanhoista järjestelmistä on 

luovuttu ja järjestelmäuudistuksen hyödyt on saatu jalkautettua. 

Laskentapalveluiden ja potilaslaskutuksen yhteistyön tehostamiseksi tavoitellaan yh-

teisiä työtiloja. 

 

Tietohallintopalvelut 

Vuoden 2021 painopiste on alueellisen LifeCare-järjestelmän pakolliset päivitykset ja 

yhteisen kehittämistoiminnan organisointi.  Lisäksi panostetaan potilastietojärjestel-

mien jatkuvuuden varmistamiseen ja sähköisen asiointiin. Sähköisen asioinnin kehit-

tämisellä tavoitellaan kustannussäästöjä. Toiminnanohjausjärjestelmää pilotoidaan 

yhteishankkeessa neljän sairaanhoitopiirin kesken. Taustalla tehdään pakolliset tek-

niset päivitykset. 

 

2M-IT Oy:n henkilötyö- ja suoritekohtaiset hinnat eivät nouse vuonna 2021. Kasva-

vasta palvelutarpeesta johtuen jatkuvien palveluiden kokonaiskustannusten arvioi-

daan kasvavan noin 3,6 prosenttia verrattuna vuoden 2020 arvioituihin jatkuvien 

palveluiden kustannuksiin. Tämän lisäksi talousarvio sisältää pakollisia uusia hankin-

toja lähinnä potilasjärjestelmien ja tietoliikenneverkon osalta. Budjettiin verrattuna 

kasvu on suurempi, laskennallisesti noin 10 %. Kuluvan vuoden ja aikaisempien vuo-

sien budjetissa ei ole kaikkia kulukasvuun vaikuttavia eriä pystytty täysimääräisenä 

huomioimaan. Vuoden 2021 budjetti on karkeasti todellisen kulurakenteen mukai-

nen. 

 

Logistiikka- ja hankintapalvelut  

Vuoden 2020 aikana valmistellut uusi hankintastrategia ja hankintaohjeistus jalkau-

tetaan käytäntöön sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena on lisäksi perustaa hankintojen 

johtoryhmä ohjaamaan sairaanhoitopiirin strategista hankintatoimea. Edellä maini-

tuilla toimenpiteillä tavoitellaan proaktiivisempaa otetta hankintoihin ja sitä kautta 

kustannussäästöjä. 

 

Osana sairaanhoitopiirin sopeuttamisohjelmaa toimeksi annettua hoitotarvikevali-

koiman harmonisointia edistetään logistiikka- ja hankintapalveluiden ja sairaanhoi-

don toimialueen sekä Porin perusturvakeskuksen hoitotarvikejakelun yhteisprojek-

tilla. Tavoitteena on ottaa käyttöön yhteinen tuotevalikoima HTJ-tarvikkeissa ja 

luoda uusia logistisia toimintamalleja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. 

 

Logistiikka- ja hankintapalveluiden käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän 

käytöntuki päättyy syksyllä 2021. Tavoitteena on valmistella ja hankkia käyttöön uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä liitännäisjärjestelmineen siten, että uuden järjestelmän 

käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2022 ensimmäisellä neljännekselle. 
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Osa läheteistä on tarkoitus siirtää vuoden 2021 alusta lukien hallintopalveluiden vas-

tuualueelta logistiikka- ja hankintapalveluiden vastuualueelle. Muutoksella tavoitel-

laan synergiaetuja logistiikka- ja hankintapalveluissa jo tällä hetkellä toimivien lähet-

tien ja hallinnon lähettien työtehtävien osalta. Muutokseen liittyvät yt-menettelyt on 

tarkoitus käynnistää syksyllä 2020. 

 

Talous: 

Ulkoisten toimintakulujen kasvu on 44,4 % verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. 

Korkeata kasvuprosenttia selittää tietohallinnon ostopalveluiden siirtäminen keskite-

tysti johtamisen palveluihin (tietohallintopalvelut). Tietohallinnon ostot (2M-IT OY:ltä) 

on aiemmin budjetoitu alueiden ulkoisiksi kuluiksi. Määrärahojen keskittämisellä ta-

voitellaan parempaa kustannusseurantaa. Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu 

verrattuna vuoden 2020 talousarvioon on 0,5 %. 

 

Henkilöstö: 

Johtamisen palveluihin perustetaan tietosuojavastaavan tehtävä. Perusteluna on 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) aiheuttama työmäärä. Tietosuojavastaavan teh-

täviä on hoidettu tähän asti oman toimen ohella, ja lisääntynyt työmäärä ja vastuu 

edellyttävät kokoaikaisen toimen perustamista. Potilaslaskutuksessa sekä asianhal-

linta ja arkistopalvelussa vähennetään kummassakin yksi HTV eläköitymisten seu-

rauksena. Logistiikka ja hankintapalveluihin lisätään 2 toimea kuljetuspalveluihin toi-

mintansa alittaneen alueellisen apuvälinekeskuksen lisääntyneen kuljetustarpeen 

vuoksi. 
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2.7.5 Johtamisen ja kehittämisen yksikkö 

 

Vs. johtajaylilääkäri Sari Sjövall ja hallintoylihoitaja Paula Asikainen: 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa toimivaan johtamisen ja kehittämisen yksik-

köön on koottu johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan alaisuudessa toimiva tutki-

mus-, kehitys- ja opetustyö. Yksikön esimiestehtävissä toimivat johtajaylilääkäri, hal-

lintoylihoitaja, hallintoylilääkäri ja hankejohtaja, hanketoiminnan päällikkö. Lisäksi 

yksikössä työskentelee kehittämisylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori, selkokie-

likoordinaattori, laatupäällikkö sekä eri suunnittelijoita ja hanketyöntekijöitä. 

 

Yksikkö vastaa potilaiden lääketieteellisen hoidon ja hoitotyön valvonnasta, ohjauk-

sesta ja kehittämisestä siten, että potilaiden hoito toteutuu lakien ja asetusten mu-

kaisesti noudattaen käypähoito -suosituksia sekä turvallisia ja potilaslähtöisiä menet-

telytapoja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yksikön suurimmat vastuualueet 

ovat tutkimus- ja kehittämistoiminta (nettobudjetoitu yksikkö), perusterveydenhuol-

lon yksikkö ja tieteellinen kirjasto. 

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta pyrkii turvaamaan tieteellisen tutkimuksen ja tieteelli-

sen jatkokoulutuksen Satasairaalassa. Tähän liittyy tiivis opetus- ja koulutusyhteistyö 

eri koulutusorganisaatioiden kanssa sekä yliopistoyhteistyö. Tutkimustoiminnan ta-

voitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, parantaa terveydenhuollon 

laatua ja potilasturvallisuutta sekä tuottaa uutta tietoa. Satasairaala tukee sekä tie-

teellistä tutkimustyötä että opinnäytetöiden tekemistä, mikä osaltaan helpottaa 

osaavan henkilöstön rekrytointia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvälle tieteelli-

selle tutkimukselle jaetaan vuosittain erillistä tutkimusrahoitusta, jonka arvioinnista 

vastaa Satasairaalan tutkimushanketyöryhmä. Satasairaala saa tieteelliseen tutki-

muksen tueksi myös ulkoista rahoitusta.  

 

Sairaanhoitopiirin sisäiset hankkeet sekä maakunnan tai maakuntien yhteiset hank-

keet muodostavat suuren osan kehittämistoiminnasta. Useisiin kehittämishankkeisiin 

saadaan ulkoista rahoitusta. Sairaanhoitopiirissä toteutetaan sisäisesti mm. Leanista 

käytäntöön-ja Satasafety toiseen -hankkeita sekä tuottavuusohjelman muutoshank-

keita. Maakunnallisista hankkeista meneillään on mm.  SATADUUNIA- ja Satakulttuu-

ria-hankkeet. Lisäksi v. 2020 käynnistyvät maakunnalliset Satasote-hankkeet sekä 

mahdolliset erillishankkeet, joihin Satasairaala on hakenut rahoitusta. Myös hyvin-

vointianalytiikkaan pohjautuvaa hanketta on tarkoitus viedä eteenpäin. 

 

Yhtenä johtamisen ja kehittämisen yksikön tehtävänä on tarkoitus tuottaa potilaille 

ja asiakkaille selkokielellä ymmärrettävässä muodossa informaatiota ja käytetyim-

piä potilasohjeita, myös verkkosivuilla. Lisäksi johtamisen ja kehittämisen yksiköllä on 

tärkeä rooli sairaalan potilastietojärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän kehit-

tämisessä sekä lukuisissa IT-hankkeissa. 

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus 

 

- kokonaiskustannukset (brutto): 1 984 000 euroa 

- ulkopuolinen rahoitus: 1 285 000 euroa 

- omarahoitusosuus (netto): 699 000 euroa 

- hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden 

aikana rahoituspäätöksen mukaan omarahoitusosuuden puitteissa 
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Vuoden 2021 alustavat tutkimus- ja kehittämishankkeet 

 

 
  

VUOSI 2021

Kustannukset 

yht                   

BRUTTO

Ulkopuol 

rahoitus

Kuntien 

rahoitus  =       

NETTO

Vuosi 2021 

BRUTTO

Vuosi 2021 

NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 1 984 000 1 285 000 699 000 1 159 000 699 000

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

Hankehallinnointi (sis. Kehittämisylihoitaja, hoitotyösensitiivinen 

mittarityö)

70 000 70 000

Näyttöön perustuva toiminta (NPT kartoitus ja arviointi, potilasohjaus, 

JBI yhteistyö, tiedolla johtaminen)

45 000 45 000

Asiakaspalvelu (asiakkuuden hallinta, asiakassegmentointi, etähoito)
17 000 17 000

Osaamisen kehittäminen (osaamisen hallinta, työnjako, 

hoitajakonsultaatiot, urakehitys)

25 000 25 000

Opiskelijaohjaus (simulaatio, moniammatillinen ohjaus) 3 000 3 000

Opinnäytetyöt 10 000 10 000

Hoitotieteen opinnot (osallistumismaksut laskutetaan opiskelijoilta) 0 0

B02 SATSHP tai maakunnalliset hankkeet / jyl 309 000 15 000 294 000 364 000 332 000

Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 18 000 0 18 000

Leanista käytäntöön-hanke 65 000 0 65 000

Hyvinvointianalytiikka 

Työhyvinvoinnin ja -suojelun kehittäminen (Keva, TSR) 30 000 15 000 15 000

Tuottavuusohjelman muutoshankkeet 100 000 0 100 000

Hallinnointi (sis. hanketoiminnan päällikkö) 96 000 0 96 000

B03 Sairaanhoitopiirien tai maakuntien väliset hankkeet / jyl 1 070 000 935 000 135 000 393 000 97 000

Sataduunia (ESR) 270 000 200 000 70 000

Satakulttuuria (TE) 160 000 135 000 25 000

Sote-rakenneuudistuksen ja muut yhteistyöhankkeet 640 000 600 000 40 000

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 2021/ jyl 35 000 35 000 0          35 000   

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

Käyttötalous

Sivu 59



 

60 

 

2.7.6 Liikelaitos SataDiag 

 

Liikelaitoksen johtaja Harri Hagman 24.6.2019: 

 

Liikelaitostasoinen yhteenveto koostuu talous- ja toimintasuunnittelun premisseistä, 

keskeisistä tavoitteista sekä toimenpiteistä. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) kuntayhtymän sairaanhoidollisten palvelui-

den liikelaitos SataDiagin keskeisimpään asiakaskuntaan kuuluvat kliinikot, satakun-

talaiset potilaat sekä kuntaomistajat. Diagnostisia sekä lääke- ja välinehuollon pal-

veluita tarjotaan seitsemältä vastuualueelta: infektioyksikkö, kliinisen kemian ja mik-

robiologian laboratoriot, kuvantaminen, lääkehuolto, sairaalafysiologia (= kliininen 

fysiologia ja isotooppilääketiede, PET/TT-kuvantaminen sekä kliininen neurofysiolo-

gia), patologia sekä välinehuolto.  

 

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

peet ja -tasot kartoitettiin pääasiassa statistisia volyymi/ennustetietoja sekä palvelu-

aluekohtaisia asiantuntija-arvioita hyödyntäen. Palvelukysynnän ja -volyymien arvi-

oidaan kasvavan talousarvioon 2020 nähden kaikilla palvelualueilla; kuvantamis-

palveluiden osalta noin +3 % (TOT2019 / TA2021 +6,3 %) ja laboratoriopalveluiden 

osalta lähes +4 % (TOT2019 / TA2021 -2,3 %). Minkään palvelun osalta ei ole näky-

vissä supistumistarpeita. 

 

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa (tilanne 19.8.2020 nykymuotoisella liikelaitok-

sen toiminnallisuudella ja organisaatiolla) ilman tulevia alueellisia integraatioita ul-

koisten kulujen kasvu on +2,0 M€, joka on +3,3 % vuoden 2020 talousarvioon verrat-

tuna. Ulkoisten kulujen kasvu vuoden 2019 toteumaan verrattuna on +1,4 M€ eli +2,3 

%. Huomattava on, että myöskään vuoden 2020 talousarviossa ei integraatioiden 

kustannusvaikutuksia huomioitu. 

 

Suurimmat kuluja kasvattavat tekijät ovat tieto- ja hallintopalvelut (+0,6 M€), lääke-

huollon apteekkivalmisteiden ostot (+0,5 M€), palkat ja palkkiot (+0,5 M€) sekä ku-

vantamis- ja laboratoriotarvikkeiden ostot (+0,2 M€). Tieto- ja hallintopalvelut kirja-

taan 2021 talousarviossa aiemmasta tavasta poiketen sisäisiin kuluihin. Tämä muu-

tos vähentää liikelaitoksen ulkoisia kuluja -0,6 M€, mutta vastaavasti lisää sisäisiä ku-

luja +0,6 M€. Tässä toimintasuunnitelmassa käytetyissä laskelmissa tieto- ja hallinto-

palvelut on sisällytetty selkeyden vuoksi ulkoisiin kuluihin. 

 

Tavoitteeksi vuodelle 2021 on asetettu henkilöstömäärän vähentyminen kahdella (-

2) henkilöllä, kun mahdollisia toteutuvia integraatioita ei oteta huomioon. 

 

Liikelaitoksen toimintatuotoista ulkoisia on tyypillisesti noin 25 % ja loput noin 75 % si-

säisiä. Vuoden 2021 sisäisten tuottojen määrä lasketaan taloussuunnittelukierroksen 

”sisäisten erien vyörytykset”-vaiheessa lokakuussa. Jo tehtyjen integraatioiden ja 

muun toiminnan aiheuttama ulkoisen myynnin kasvun arvioidaan lisäävän ulkoisia 

myyntituottoja +0,9 M€. Vastaavasti Rauman aluesairaalasta suunniteltu toiminnan-

siirto vähentää ulkoisia myyntituottoja -0,9 M€. Ulkoisten myyntituottojen määrän ar-

vioidaan siis pysyvän vuoden 2020 talousarvion tasolla. 
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Alueellinen laajentuminen ”viimeistellään” SataDiagin strategian mukaiseen lopulli-

seen muotoonsa vuoden 2020 - 2021 kuluessa sillä edellytyksellä, että nykyiset väli-

nehuollon ja laboratorion omistajat ovat halukkaita liikkeenluovutuksin siirtymään 

SataDiagin asiakkaiksi. Mikäli vielä integroimattomat toiminnallisuudet (Säkylän kun-

nan laboratoriotoiminta sekä välinehuollon kolme aluepistettä) otetaan huomioon 

vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa, ulkoisten kulujen kasvu on +2,7 M€, joka on 

+4,4 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. 

 

Em. talousarviovaihtoehdossa on otettu huomioon vain integraatiosta aiheutuvat 

henkilöstömäärän ja sitä kautta henkilöstökulujen sekä vuokra- että ICT-kulujen 

kasvu. 

 

Palveluhinnoittelu vuodelle 2021 tehdään edelleen volyymiennusteiden ja kulubud-

jetin mukaisesti aiheuttamis- ja omakustannusperiaatetta noudattaen siten, ettei 

alijäämää kerry. 

 

Edellisvuosien tapaan liikelaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus laa-

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

vastuut ja velvoitteet em. ehdotusten laadinnassa. Keskeisinä tavoitteina näiden 

määrittelyssä ovat olleet vaikuttavuus asiakaspalveluun sekä toiminnan tuottavuu-

den kasvattaminen. Kehittämishankkeet on kuvattu ja koottu erilliseen tavoite- ja 

seurantatiedostoon, joka on liitteenä. 

 

Pääministeri Sanna Marinin 10. joulukuuta 2019 aloittaneen hallituksen ja sen halli-

tusohjelman toteuttaminen sote-uudistuksen osalta keskeytyi heti alkuvuodesta; 

maailman terveysjärjestö WHO julisti Covid19-epidemian pandemiaksi 11. maalis-

kuuta 2020 – sote-uudistus jäi pandemiatoimenpiteiden ”jalkoihin” ja on käytän-

nössä tätä kirjoitettaessa edelleen ”tauolla”. Covid19-pandemian suorat ja välilliset 

vaikutukset sairaanhoitopiireihin loppuvuonna 2020 ja vuonna 2021 ovat kokonai-

suudessaan hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa to-

teutettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että pelkästään Covid19-näytteiden 

analysointi SataDiagin laboratoriossa, esimerkiksi 300 näytettä/vrk vuoden ajan tu-

lee maksamaan reagenssien, tarvikkeiden ja laitevuokrien osalta noin 4,5 M€. Näitä 

mahdollisia, mutta todennäköisesti toteutuvia ulkoisia kustannuksia ei ole sisälly-

tetty talousarvioon. Valtionneuvosto on tosin tänään jälleen korostanut, että päivi-

tetyn koronastrategian noudattamisesta aiheutuneet testaus- ja analysointikustan-

nukset korvataan sairaanhoitopiireille. 

 

Sairaanhoidollisten palveluiden strategia ja organisaatio SATSHP:ssä sekä Satakun-

nan maakunnassa jatkuvat toistaiseksi nykyisten linjausten ja päätösten mukaisesti.  
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Strategian II vaiheen merkittävät infrastruktuuriin liittyvät kehitystehtävät (operatiivi-

nen tehokkuus, prosessit ja laatu, asiakaspalvelu sekä henkilöstön osaaminen) koh-

dentuvat erityisesti välinehuollon sekä kuvantamis- ja laboratoriotoiminnan alueellis-

tamisen ja keskittämisen mukanaan tuomien synergioiden realisoimiseen seuraa-

vien 2 – 3 vuoden kuluessa. Liikelaitoksen tuotantotaloudellisia tarpeita palvelee 

edelleen aktiivinen yhteistyö operatiivisessa toiminnassa muiden toimijoiden kanssa 

sekä tarvittavat alihankintaverkostot. 
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2.8 Tuloslaskelmaosa 
 

 
 

2.8.1 Palvelumaksut 

 

 
 

Sisältää erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelut. 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 sisältää liikelaitos SataDiagin TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 344 485 901 358 530 455 359 429 454 96 210 600 -73,2

Maksutuotot 13 595 032 13 701 700 13 901 700 14 024 900 0,9

Tuet ja avustukset 1 506 853 1 262 300 1 262 300 2 795 000 121,4

Muut toimintatuotot 2 337 154 2 336 014 2 336 014 2 626 600 12,4

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 361 924 939 375 830 469 376 929 468 115 657 100 -69,3

Kulut

Palkat 147 920 550 152 142 800 152 825 300 157 678 400 3,2

Henkilösivukulut 34 736 571 36 568 600 36 735 100 38 543 600 4,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65 499 336 63 926 700 64 126 700 65 372 700 1,9

Palvelujen ostot 96 533 648 101 980 300 101 980 300 105 359 700 3,3

Tuet ja avustukset 154 426 164 700 164 700 119 900 -27,2

Muut kulut 10 451 429 10 790 100 10 840 100 10 486 800 -3,3

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 355 295 960 365 573 200 366 672 200 377 561 100 3,0

                               Toimintakate 6 628 980 10 257 269 10 257 269 -261 904 000 -2653,4

Rahoitustuotot ja -kulut 224 219 -3 100 -3 100 92 000 -3067,7

Rahoitustuotot 535 803 349 500 349 500 273 000 -21,9

Rahoituskulut -311 584 -352 600 -352 600 -181 000 -48,7

                               Vuosikate 6 853 199 10 254 169 10 254 169 -261 812 000 -2653,2

Suunnitelman mukaiset poistot -9 336 280 -10 254 169 -10 254 169 -9 709 500 -5,3

                               Tilikauden tulos -2 483 081 0 0 -271 521 500

KOKO PIIRI

TP TA Muutettu TA TA Muutos

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2019 2020 2020 2021 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 242 306 581 252 665 856 254 084 856 264 821 500 4,2

Erityisvelvoitemaksut 12 895 704 14 871 300 14 871 300 15 579 400 4,8

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 10 202 842 9 998 000 9 998 000 10 453 000 4,6

  josta muut 2 692 862 4 873 300 4 873 300 5 126 400 5,2

Erityistason ostopalvelut 39 093 094 43 100 000 43 100 000 41 200 000 -4,4

Ulkopuoliset ostopalvelut 8 817 864 8 550 000 8 550 000 8 800 000 2,9

Jäsenkunnat yhteensä 303 113 242 319 187 156 320 606 156 330 400 900 3,1

Täyskustannusmaksut 1 462 140 1 900 000 1 900 000 1 900 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 5 699 843 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0,0

Palvelumaksut yhteensä 310 275 226 327 087 156 328 506 156 338 300 900 3,0
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pl. sosiaalipalvelut (25,0 Me). Yleislääketieteen päivystys on huomioitu osana erikoissairaanhoi-

don päivystystä. Vertailukelpoinen prosentti erikoissairaanhoidon jäsenkuntaosuuksien kasvussa 

on 2,9 %. 

 

2.9 Käyttötalousosa 

 

2.9.1 Sairaanhoidon toimialue 

 

 

SAIRAANHOITO

TP TA Muutettu TA TA Muutos Luvut Muutos %

Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2019 2020 2020 2021 % ilman YLE-päiv. ilman YLE-päiv.

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 219 363 164 228 224 281 229 643 281 241 331 000 5,1 239 156 800 4,1

Erityisvelvoitemaksut 12 895 704 14 871 300 14 871 300 15 579 400 4,8 15 579 400 4,8

  josta ensihoidon palvelutasopäätös 10 202 842 9 998 000 9 998 000 10 453 000 4,6 10 453 000 4,6

  josta muut 2 692 862 4 873 300 4 873 300 5 126 400 5,2 5 126 400 5,2

Sairaanhoidon ostopalvelut 47 910 958 51 650 000 51 650 000 50 000 000 -3,2 50 000 000 -3,2

   josta erityistason ostopalvelut 39 093 094 43 100 000 43 100 000 41 200 000 -4,4 41 200 000 -4,4

   josta ulkopuoliset ostopalvelut 8 817 864 8 550 000 8 550 000 8 800 000 2,9 8 800 000 2,9

Jäsenkunnat yhteensä 280 169 825 294 745 581 296 164 581 306 910 400 3,6 304 736 200 2,9

Täyskustannusmaksut 1 438 530 1 900 000 1 900 000 1 900 000 0,0 1 900 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 217 798 4 425 000 4 425 000 4 500 000 1,7 4 425 000 0,0

Palvelumaksut yhteensä 285 826 154 301 070 581 302 489 581 313 310 400 3,6 311 061 200 2,8

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 288 089 528 303 925 720 305 344 719 65 450 600 -78,6

Maksutuotot 11 909 379 12 120 600 12 320 600 12 272 100 -0,4

Tuet ja avustukset 130 622 138 200 138 200 895 000 547,6

Muut toimintatuotot 53 743 34 414 34 414 116 400 238,2

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 300 183 272 316 218 934 317 837 933 78 734 100 -75,2

Kulut

Palkat 95 523 388 98 160 100 98 827 100 101 702 300 2,9

Henkilösivukulut 22 629 245 23 966 100 24 128 800 25 114 400 4,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 106 592 6 101 300 6 101 300 6 340 200 3,9

Palvelujen ostot 71 965 089 77 674 000 77 674 000 66 310 000 -14,6

Tuet ja avustukset 89 655 83 000 83 000 83 400 0,5

Muut kulut 1 077 549 1 277 100 1 277 100 1 670 200 30,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 197 391 519 207 261 600 208 091 300 201 220 500 -3,3

                               Toimintakate -592 412 1 867 802 1 867 801 -122 486 400 -6657,8

Rahoitustuotot ja -kulut -17 0 0 0

Rahoitustuotot 7 0 0 0

Rahoituskulut -24 0 0 0

                               Vuosikate -592 429 1 867 802 1 867 801 -122 486 400 -6657,8

Suunnitelman mukaiset poistot -2 009 707 -1 867 801 -1 867 801 0 -100,0

                               Tilikauden tulos -2 602 136 1 0 -122 486 400
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Suoritteet

Oma tuotanto TP TA TA Muutos

Ensihoito ja päivitys 2019 2020 2021 %

Hoitopäivät 10 834 11 400 9 440

Hoitojaksot 6 764 8 300 6 300 -24,1

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 44 953 46 500 53 360 14,8

Konservatiivinen

Hoitopäivät 38 139 38 700 37 850 -2,2

Hoitojaksot 7 551 7 300 7 500 2,7

Pkl-käynnit 173 047 165 150 179 700 8,8

Toimenpidekäynnit 929 1 000 950 -5,0

Naiset ja lapset

Hoitopäivät 13 857 13 900 13 500 -2,9

Hoitojaksot 5 045 4 950 4 900 -1,0

Pkl-käynnit 57 083 57 200 57 900 1,2

Operatiivinen

Hoitopäivät 25 360 26 820 24 520 -8,6

Hoitojaksot 8 075 8 390 8 080 -3,7

Pkl-käynnit 98 185 97 800 100 850 3,1

Päiväkirurgia 7 224 6 850 7 600 10,9

Psykiatria

Hoitopäivät 35 712 37 000 31 900 -13,8

Hoitojaksot 1 656 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 86 009 91 590 96 050 4,9

Päivätoimintakäynnit 2 736 2 700 2 500 -7,4

Päiväosastopäivät 7 887 8 150 8 150 0,0

Kuntoutuskotipäivät 1 440 1 400 1 400 0,0

Yhteensä

Hoitopäivät 123 902 127 820 117 210 -8,3

Hoitojaksot 29 091 30 490 28 330 -7,1

Pkl-käynnit 472 565 471 240 488 810 3,7

Päivätoimintakäynnit 2 736 2 700 2 500 -7,4

Päiväosastopäivät 7 887 8 150 8 150 0,0

Kuntoutuskotipäivät 1 440 1 400 1 400 0,0

Sivu 65



 

66 

 

2.9.1.1 Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 
 

 
 

 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 35 041 911 39 991 902 39 991 902 11 581 400 -71,0

Maksutuotot 1 832 267 1 713 400 1 713 400 1 977 500 15,4

Tuet ja avustukset 11 486 11 000 11 000 895 000 8036,4

Muut toimintatuotot 18 040 2 500 2 500 2 500 0,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 36 903 704 41 718 802 41 718 802 14 456 400 -65,3

Kulut

Palkat 12 437 440 12 076 600 12 076 600 12 401 400 2,7

Henkilösivukulut 2 980 088 2 948 300 2 948 300 3 062 900 3,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 202 433 173 200 173 200 192 600 11,2

Palvelujen ostot 7 920 526 7 829 000 7 829 000 7 486 400 -4,4

Tuet ja avustukset 4 000

Muut kulut 142 433 296 800 296 800 303 900 2,4

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 23 686 920 23 323 900 23 323 900 23 447 200 0,5

                               Toimintakate -3 769 834 179 513 179 513 -8 990 800 -5108,4

Rahoitustuotot ja -kulut 7 0 0 0

Rahoitustuotot 7

Rahoituskulut

                               Vuosikate -3 769 827 179 513 179 513 -8 990 800 -5108,4

Suunnitelman mukaiset poistot -162 121 -179 513 -179 513 0 -100,0

                               Tilikauden tulos -3 931 948 0 0 -8 990 800

Suoritteet TP TA TA Muutos

Oma tuotanto 2019 2020 2021 %

Hoitopäivät 10 834 11 400 9 440

Hoitojaksot 6 764 8 300 6 300 -24,1

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 44 953 46 500 53 360 14,8

Suoritteet TP TA TA Muutos

Yleislääketieteen päivystys 2019 2020 2021 %

Lääkärikäynnit 0 2 600 0 -100,0

Hoitajakäynnit 0 4 600 0 -100,0

Puhelinkonsultaatiot 0 4 800 0 -100,0

Pkl-käynnit yht 12 359 12 000 0 -100,0

 - yleislääketiede sisältyy 2021 erikoissairaanhoidon toimintalukuihin
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020

Tulot

 - erityisvelvoitteet 483 000

 - potilaan kotimatkaraha 4 000

 - todistuspalkkiot 2 000

 - korvaukset siirtokuljetuksista yht 116 500

 - asiakasmaksujen nousu 210 100

Menot

 - päivystysapu 116117 / Luona 100 000

 - lääkäreiden erilliskorvaukset 172 800

 - potilaskuljetusten vähennys -45 000

 - vähennetty 3 sh (puhelinpalvelu) -130 200

 - sh sijaiset 80 900

 - sh erilliskorvaukset 113 000

 - neljän uuden auton huoltosopimukset 9 200

 - kahdelle leasing-autolle vakuutukset 4 400

 - lisätty yksi sh ensihoitokeskukseen 43 400

        ESA tilennekeskus

 - sopimusambulanssit (sis satpe) 400 000

 - loppu lisäys sopimuksen mukaisista

   palkankorotuksista
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2.9.1.2 Konservatiivisen hoidon vastuualue 
 

 
 

 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 101 195 875 103 119 654 103 705 453 22 207 200 -78,6

Maksutuotot 3 645 390 3 707 100 3 817 100 3 584 700 -6,1

Tuet ja avustukset 32 354 25 200 25 200 0 -100,0

Muut toimintatuotot 691 5 000 5 000 30 400 508,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 104 874 309 106 856 954 107 552 753 25 822 300 -76,0

Kulut

Palkat 23 159 525 23 754 900 24 053 900 25 060 600 4,2

Henkilösivukulut 5 433 261 5 800 000 5 872 900 6 188 300 5,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 134 164 3 700 900 3 700 900 3 928 600 6,2

Palvelujen ostot 24 248 584 27 512 500 27 512 500 23 889 500 -13,2

Tuet ja avustukset 85 523 83 000 83 000 83 400 0,5

Muut kulut 630 675 701 600 701 600 874 600 24,7

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 57 691 732 61 552 900 61 924 800 60 025 000 -3,1

                               Toimintakate 3 895 405 565 706 565 706 -34 202 700 -6146,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut

                               Vuosikate 3 895 405 565 706 565 706 -34 202 700 -6146,0

Suunnitelman mukaiset poistot -623 760 -565 706 -565 706 0 -100,0

                               Tilikauden tulos 3 271 644 0 0 -34 202 700

Suoritteet TP  TA TA Muutos

Oma tuotanto 2019 2020 2021 %

Hoitopäivät 38 139 38 700 37 850 -2,2

Hoitojaksot 7 551 7 300 7 500 2,7

Pkl-käynnit 173 047 165 150 179 700 8,8

Toimenpidekäynnit 929 1 000 950 -5,0
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Henkilöstökulut: 1 289 400

Uusi/Lääkinnällinen kuntoutus/ puheterapeutti 44 100

Uusi/Hengityshalvauspotilaat/5 henkilön tiimin lisäys 141 900

Uusi/Apuvälinekeskus/ laitoshuoltaja 27 000

Sis.osasto 2/ os.siht. siirto sanelukeskukseen -32 800

Muu henkilöstö/sijaiset 18 700

Muu henkilöstö/erilliskorv (5 hlön tiimin lisäys 50.400) 45 600

Uusi/Sydäntoimenpidesali/ 1 sh Jonohoitaja kardiologia (toiminut jatkuvasti) 34 900

Raumalta siirtyvien vaikutus talousarvioiden välillä:

    Sisätautien pkl / 3 sh ja 1 jalkareap 71 100

    Tähystystoiminta/ 3 sh 53 700

    Sisätautien pkl/ os.siht 16 300

    Reumapkl/ os.hoitaja 23 000

    Sydänvalvomo ja -os./ 1 sh 17 900

    Ihopkl/ 1 sh 17 900

   Tähystystoiminta/ erikoislääkäri 43 200

Hoitohenkilöstö/sijaiset 274 700

Hoitohenkilöstö/erilliskorvaukset 42 700

Lääkärit, palkkojen nousu 92 400

Lääkärit, siirto ostopalveluihin ja konsultaatioihin -401 700

Lääkäreitten konsultaatiot 51 500

Lääkäreitten erilliskorvaukset -22 900

Korotukset 426 200

Henkilösivukulut 24,7% 304 000

Palvelujen ostot -3 624 500

Erityistason ostopalvelut  19316800>> 18369500 -947 300

Vapaavalinnan ostopalvelut  2805500>> 2700200 -105 300

2M-IT / ICT-palvelujen siirto Johtamisen palveluihin -3 118 800

Huoltosopimukset:

Sädeyksikkö  (180000>>360000) 180 000

Sydänsali Oct-laite 10 000

Ihotaudit, Raumalta valohoitolaite 15 000

Apuvälinekeskus/Porin perusturvakeskus. Henkilöstön siirto liikkeenluovutuksella -79 000

Sänkyhuoltokeskus/Koulutus 2 000

Laboratoriopalvelut (ostopalvelut) -19 500

Hh-potilaiden asumispalvelut 50 400

Hh-potilaiden lääkinn.kunt.ostot 34 000

Syöpätautien pkl /Benchmarking 12 000

Lääkäripalvelujen  ostot 352 000

Potilaskuljetukset -10 000

Aineet ja tarvikkeet 221 100

Sisäpkl/ Instrumentit ja apuvälineet/Medtronic 50 000

Sisäpkl/ HUS lääkehankinta -30 000

Lääk kuntoutuksen apuvälineet

     Keuhko-osasto 120 000

    Apuvälinekeskus 100 000

Varaosat ja korjaustarvikkeet

     Keuhko-osasto -70 000

    Apuvälinekeskus -20 000

    Sädeyksikkö/ Laitevaraosat, jotka yksikkö maksaa 50 000

Sänkyhuoltokeskus 21 100

Muut toimintakulut

Koneiden ja laitteiden vuokrat: 177 000

       Sydänyksikkö/ Angiolaite (leasing 77 000

       Sädeyksikkö/ Uusi sädehoitolaite (leasing) 100 000

Kulut yhteensä -1 937 000
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2.9.1.3 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 
 

 
 

 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 35 568 805 38 221 974 38 431 474 8 397 200 -78,2

Maksutuotot 1 530 557 1 802 000 1 822 000 1 233 000 -32,3

Tuet ja avustukset 19 702 25 000 25 000 0 -100,0

Muut toimintatuotot 22 365 13 714 13 714 30 200 120,2

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 37 141 428 40 062 688 40 292 188 9 660 400 -76,0

Kulut

Palkat 10 635 170 11 089 900 11 173 900 11 505 400 3,0

Henkilösivukulut 2 529 401 2 707 700 2 728 200 2 841 100 4,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 210 475 145 000 145 000 194 200 33,9

Palvelujen ostot 10 192 682 10 504 400 10 504 400 9 145 500 -12,9

Tuet ja avustukset

Muut kulut 38 824 24 500 24 500 26 400 7,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 23 606 552 24 471 500 24 576 000 23 712 600 -3,5

                               Toimintakate -1 072 204 286 207 286 207 -14 052 200 -5009,8

Rahoitustuotot ja -kulut -7 0 0 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -7

                               Vuosikate -1 072 211 286 207 286 207 -14 052 200 -5009,8

Suunnitelman mukaiset poistot -457 730 -286 207 -286 207 0 -100,0

                               Tilikauden tulos -1 529 941 0 0 -14 052 200

Suoritteet TP TA TA Muutos

Oma tuotanto 2019 2020 2021 %

Hoitopäivät 13 857 13 900 13 500 -2,9

Hoitojaksot 5 045 4 950 4 900 -1,0

Pkl-käynnit 57 083 57 200 57 900 1,2

* Lastenneurologian osastotoiminta lopetettu 13.5.2019.
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Asiakasmaksut (asiakasmaksuasetuksen muutos) -645 000

Asiakasmaksujen korotus 95 000

Tuotot yhteensä -550 000

Henkilöstökulut 586 090

Lääkäripalkat erikoistuva naistentaudit 47 000

Hoitajien sijaismääräraha nostettu toteuman tasolla naistentaudit 90 000

Lääkäreiden erilliskorvaus lastenkirurgia 30 000

Palkankorotukset hoitajat (2,6 %) 170 000

Palkankorotukset lääkärit (2,62 %) 100 000

Palkankorotukset muu henkilökunta (2,6 %) 33 000

Sivukulut edellisiin (24,7%) 116 090

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 000

Insuliinipumput lastentaudit 50 000

Palvelujen ostot -1 403 700

Potilaskuljetukset lastentaudit 30 000

2M-IT / ICT-palvelujen siirto Johtamisen palveluihin -1 415 000

Kuntoutuksen ostopalvelut lastentaudit 25 000

Ostolääkärit lastenkirurgia 137 000

Ulkopuoliset ostopalvelut 288 000

Erityistason ostopalvelut -468 700

Kulut yhteensä -767 610

Sivu 71



 

72 

 

2.9.1.4 Operatiivisen hoidon vastuualue 

 

 
 

 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 77 192 852 80 380 147 81 003 847 21 039 700 -74,0

Maksutuotot 4 039 584 4 012 200 4 082 200 4 534 500 11,1

Tuet ja avustukset 32 384 37 200 37 200 0 -100,0

Muut toimintatuotot 12 648 13 000 13 000 44 500 242,3

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 81 277 468 84 442 547 85 136 247 25 618 700 -69,9

Kulut

Palkat 24 344 580 25 151 800 25 420 300 26 072 800 2,6

Henkilösivukulut 5 781 870 6 140 900 6 206 500 6 438 100 3,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 453 809 1 950 700 1 950 700 1 893 500 -2,9

Palvelujen ostot 23 945 285 25 782 900 25 782 900 22 420 900 -13,0

Tuet ja avustukset 132

Muut kulut 197 777 175 500 175 500 384 000 118,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 55 723 452 59 201 800 59 535 900 57 209 300 -3,9

                               Toimintakate 1 195 296 832 770 832 770 -31 590 600 -3893,4

Rahoitustuotot ja -kulut -16

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -16

                               Vuosikate 1 195 281 832 770 832 770 -31 590 600 -3893,4

Suunnitelman mukaiset poistot -763 346 -832 770 -832 770 0 -100,0

                               Tilikauden tulos 431 934 0 0 -31 590 600

Suoritteet TP TA TA Muutos

Oma tuotanto 2019 2020 2021 %

Hoitopäivät 25 360 26 820 24 520 -8,6

Hoitojaksot 8 075 8 390 8 080 -3,7

Pkl-käynnit 98 185 97 800 100 850 3,1

Päiväkirurgia 7 224 6 850 7 600 10,9
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Asiakasmaksut 180 000

Asiakasmaksujen korotus 370 000

Tuotot yhteensä 550 000

Henkilöstökulut 1 376 100

Sairaanhoitaja teho -33 000

Hoitajien erilliskorvaus (lisätyöt) silmätaudit 45 000

Lääkäreiden erilliskorvaukset teho 40 000

Lääkärikoulutuksen palkat 28 000

Lääkäripalkkiot kirurgia -50 000

Hoitajien erilliskorvaukset nostettu lähemmäs toteumaan kirurgia 130 000

Hoitajien sijaismääräraha nostettu lähemmäs toteumaan kirurgia 178 000

Muun henkilöstön sijaismääräraha kirurgia 10 000

Erikoislääkäri 60 % korvataudit 50 000

Sairaanhoitajien ja muun henkilöstön erilliskorvaukset (lisätyöt) korvataudit 12 000

Sairaanhoitajien sijaismääräraha korvataudit 12 000

Palkankorotukset hoitajat (2,6 %) 360 600

Palkankorotukset lääkärit (2,62 %) 262 900

Palkankorotukset muu henkilökunta (2,6 %) 58 000

Sivukulut edellisiin (24,7%) 272 600

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 000

Hoitotarvikkeet, leikkaus ja anestesia 15 000

Verikaasuanalyysi kasetit teho 20 000

Kuulokojeet -40 000

Kuulokojeiden varaosat -20 000

Palvelujen ostot -3 380 000

Tyksin opettajien laskutus 28 000

Ostolääkärit kirurgia 150 000

2M-IT / ICT-palvelujen siirto Johtamisen palveluihin -3 294 800

Erityistason ostopalvelut -312 100

Ulkopuoliset ostopalvelut 48 900

Muut kulut 225 000

Korvalaserin leasing leikkaussali 25 000

Ortopedisen leikkausrobotin vuokra 200 000

Kulut yhteensä -1 803 900
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2.9.1.5 Psykiatrisen hoidon vastuualue 

 

 
 

 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 39 090 085 42 212 043 42 212 043 2 225 100 -94,7

Maksutuotot 861 582 885 900 885 900 942 400 6,4

Tuet ja avustukset 33 876 39 800 39 800 0 -100,0

Muut toimintatuotot 200 200 8 800 4300,0

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 39 985 543 43 137 943 43 137 943 3 176 300 -92,6

Kulut

Palkat 21 419 453 22 352 100 22 352 100 22 807 600 2,0

Henkilösivukulut 5 067 189 5 457 300 5 457 300 5 632 000 3,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102 640 129 500 129 500 129 300 -0,2

Palvelujen ostot 5 471 584 5 702 000 5 702 000 3 333 400 -41,5

Tuet ja avustukset

Muut kulut 60 313 68 700 68 700 71 300 3,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 32 121 179 33 709 600 33 709 600 31 973 600 -5,1

                               Toimintakate -841 075 3 605 3 605 -28 797 300 -798915,5

Rahoitustuotot ja -kulut -1 0 0 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -1

                               Vuosikate -841 076 3 605 3 605 -28 797 300 -798915,5

Suunnitelman mukaiset poistot -2 750 -3 605 -3 605 0 -100,0

                               Tilikauden tulos -843 826 0 0 -28 797 300

Suoritteet TP TA TA Muutos

Oma tuotanto 2019 2020 2021 %

Hoitopäivät 35 712 37 000 31 900 -13,8

Hoitojaksot 1 656 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 86 009 91 590 96 050 4,9

Päivätoimintakäynnit 2 736 2 700 2 500 -7,4

Päiväosastopäivät 7 887 8 150 8 150 0,0

Kuntoutuskotipäivät 1 440 1 400 1 400 0,0
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon:

Palkat ja palkkiot 455 578      

Palkkojen korotukset 542 700      

Vuodeosasto 23 hoitajan muunto sh 6 000          

Harjavallan pkl hoitajan muunto sh 6 000          

Kankaanpään pkl hoitajan muunto sh 6 000          

Vuodeosasto 21 hoitajan muunto sh 6 000          

Vuodeosasto 25 3 x hoitajan muunto sh 18 000        

Vuodeosasto 61  2x hoitajan muunto sh 12 000        

Lastenpsykiatrian pkl, psykologi (palannut vapaalta) 49 900        

Nuorten pkl hoitajan muunto sh 6 000          

Lääkäreiden palkkojen vähennys (siirretty palveluiden ostoihin) 248 000-      

Muut sijaiset 7 826-          

Sairaanhoitajien sijaiset 195 566      

Erilliskorvaukset 136 762-      

Sivukulujen muutos 174 700      

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200-            

Ostopalvelulääkärit 308 100      

ICT-palvelut, siirto sisäisiin kuluihin 2 527 200-   

Ulkopuoliset ostopalvelut 18 400        

Erityistason ostopalvelut 171 900-      
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2.9.1.6 SHTA hallinto 

 

 
 

 
  

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 820

Muut toimintatuotot 

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 820 0 0

Kulut

Palkat 3 527 220 3 734 800 3 750 300 3 854 500 2,8

Henkilösivukulut 837 437 911 900 915 600 952 000 4,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 071 2 000 2 000 2 000 0,0

Palvelujen ostot 186 428 343 200 343 200 34 300 -90,0

Tuet ja avustukset

Muut kulut 7 528 10 000 10 000 10 000 0,0

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 4 561 684 5 001 900 5 021 100 4 852 800 -3,4

                               Toimintakate 0 1 0 -4 852 800

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut

                               Vuosikate 0 1 0 -4 852 800

Suunnitelman mukaiset poistot -1 -1

                               Tilikauden tulos 0 0 -1 -4 852 800

Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Henkilöstökulut 129 800

   Sopimusten mukaiset korotukset 40 000

   JYL palkasta 50 % konsernihallintoon -71 200

   Osa-aikaisuuksien vaikutukset -57 000

   Os. sihteerin siirto sanelujen käsittelykeskukseen 32 800

   4 sh vakanssia Rauman liikkeenluovutus 144 000

   1 os vakanssi Rauman liikkeenluovutus (lisäys 0,5 htv vrt. TA 2020 15 500

   Sivukulut 25 700

Palvelujen ostot -300 000

  Tietohallintopalvelut johtamisen palveluihin -300 000

  

Yhteensä -170 200
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2.9.2 Sosiaalipalvelujen toimialue 

 

 
 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 23 481 360 23 872 235 23 872 235 6 000 -100,0

Maksutuotot 1 673 772 1 572 100 1 572 100 1 752 800 11,5

Tuet ja avustukset 17 648 1 000 1 000 0 -100,0

Muut toimintatuotot 1 427 927 1 625 000 1 625 000 1 671 300 2,8

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 26 600 707 27 070 335 27 070 335 3 430 100 -87,3

Kulut

Palkat 14 948 508 15 156 500 15 156 500 15 446 500 1,9

Henkilösivukulut 3 197 503 3 122 200 3 122 200 3 419 600 9,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 309 062 380 400 380 400 388 200 2,1

Palvelujen ostot 2 028 034 2 139 300 2 139 300 2 794 300 30,6

Tuet ja avustukset 30 814 31 700 31 700 1 500 -95,3

Muut kulut 2 283 427 2 496 700 2 496 700 1 950 400 -21,9

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 22 797 348 23 326 800 23 326 800 24 000 500 2,9

                               Toimintakate 290 043 448 900 448 900 -20 570 400 -4682,4

Rahoitustuotot ja -kulut 112 753 5 000 5 000 30 000 500,0

Rahoitustuotot 130 135 23 000 23 000 48 000

Rahoituskulut -17 381 -18 000 -18 000 -18 000 0,0

                               Vuosikate 402 796 453 900 453 900 -20 540 400 -4625,3

Suunnitelman mukaiset poistot -451 009 -453 900 -453 900 -450 100 -0,8

                               Tilikauden tulos -48 213 0 0 -20 990 500

Suoritteet TP  TA TA Muutos

2019 2020 2021 %

Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) 19 868 14 770 11 430 -22,6

Ryhmäkodit (Asumispalvelut) 66 438 77 593 83 153 7,2

Tuettu asuminen 15 609 17 536 15 364 -12,4

Perhehoito 16 972 19 136 19 484 1,8

Kamu-Tupa 7 134 6 105 8 719 42,8

126 021 135 140 138 150 2,2

Asiantuntijapalvelujen suoritteet 562 678 618 -8,8

Työ- ja päivätoiminta 9 069 8 965 9 430 5,2

Yhteensä 135 652 144 783 148 198 2,4
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Merkittävimmät muutokset vrt  v2020 talousarvioon

Henkilöstökulut 290 220    

Palkkojen korotukset 208 000    

Erilliskorvausten nousu 480 606    

Sijaismäärärahojen lasku 235 662 -   

Lääkärien palkat siirretty palvelujen ostoihin 132 000 -   

Laatupäällikkö 100% ->50% 22 200 -     

Helmiina hoitajan muunto sh ja uusi sijainti Kataja 6 000        

Helmiina hoitajan muunto sh ja uusi sijainti Nahkuri 50% ja Naskali 50% 6 000        

Toiku -50% ompelija 14 800 -     

Toiku vähennetään ohjaaja (opintovapaa) 35 400 -     

Kajastus uusi hoitaja 31 200      

Huovi -50% esimies 22 100 -     

Jokitupa palkat, vakituiset (toiminnan muutos) 84 676      

Merihelmi palkat, vakituiset (toiminnan muutos) 89 300 -     

Huhkolankoto 50% laitoshuoltaja lisäys 12 600      

Akkuna 50% laitoshuoltaja lisäys 12 600      

Sivukulujen kasvu 297 700    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 800        

Ostopalvelulääkärit 159 300    

ICT- kulujen siirto sisäisiin 400 900 -   

Perhehoidon kulukorvaukset 198 000    

Huoltopalvelujen ostot 48 000      

Matkustus ja kuljetuspalvelut 40 500      

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 14 200      

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 36 900      

Muut vuokrat 12 200 -     

Avustukset 30 200 -     

Sivu 78



 

79 

 

2.9.3 Huoltokeskus 

 

 
 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Myyntituotot 11 798 489 2 328 000 2 328 000 2 222 000 -4,6

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 9 060 40 000 40 000 0 -100,0

Muut toimintatuotot 662 384 578 400 578 400 563 400 -2,6

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 12 469 933 2 946 400 2 946 400 2 785 400 -5,5

Kulut

Palkat 14 244 388 12 196 000 12 196 000 12 450 400 2,1

Henkilösivukulut 3 377 257 2 978 100 2 978 100 3 074 700 3,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 509 098 7 402 300 7 402 300 7 630 400 3,1

Palvelujen ostot 5 992 518 5 428 100 5 428 100 5 012 800 -7,7

Tuet ja avustukset

Muut kulut 4 114 588 3 537 900 3 587 900 3 521 900 -1,8

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 61 237 848 31 542 400 31 592 400 31 690 200 0,3

                               Toimintakate 5 665 890 6 542 500 6 542 501 -28 904 800 -541,8

Rahoitustuotot ja -kulut -1 284 0 0 0

Rahoitustuotot 133 0 0

Rahoituskulut -1 416 0 0

                               Vuosikate 5 664 606 6 542 500 6 542 501 -28 904 800 -541,8

Suunnitelman mukaiset poistot -5 652 824 -6 542 500 -6 542 500 -9 259 400 41,5

                               Tilikauden tulos 11 782 0 1 -38 164 200
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Tuotot -161 000

Ruokapalvelukeskus, tuottojen lisäys, alibudjetointi 15 500

Tekninen keskus, toimintatuottojen vähennys: Koy Rauman Sairaalan palvelusopimuksen hinnan tarkastus -> hlökunta vähentynyt -140 000

Siivouskeskus, oppisopimuskorvaukset -36 500

Henkilöstökulut 350 973

Tekninen keskus: palkkojen lasku ennen korotuksia 2.371.000 €-> 2.292.700 € => -78 300

78.300 € eli 3.3 %, kahta vakanssia ei täytettä

Muu nousu 17 000

Palkkojen nousu korotuksista johtuen 2,6 % 315 673

sivukulut 96 600

Palveluiden osto 255 690

43490 ICT-palvelut 27 400

Ruokapalvelukeskus: ravitsemispalvelut, alibudjetointi, TOT2019 191 t€, Rauma & Pikantti hinnankorotukset 16 290

Tekninen keskus, rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , alibudjetointi, 120 000

(TA19  2.241 t€, TOT19  2.313 t€, TA20 2.362 t€)

Siivouskeskus: siivous- ja puhtaanapitopalvelut, sis Rauma 40.000 €, vaateuudistus 20.000 € 92 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 220 000

Ruokapalvelukeskus: elintarvikeostojen nousu, 15 t€ vararuoka ja 25 t€ ruokalujen lisääntyminen 40 000

Tekninen keskus lisäys: lämmitys,  alibudjetointi 50 000

(TA19 4.059 t€, TOT19  4.312 t€, TA20 4.066 t€)

Tekninen keskus: varaosat ja korjaustarvikkeet, alibudjetointi 130 000

(TA19 1.498 t€, TOT19  1.854 t€, TA20 1.528 t€)

Muut toimintakulut -21 100

Tekninen keskus: vuokrien nousu Rauma 77 000

Tekninen keskus 493 verot ja veroluonteidet maksut, S- ja L-raknnukset, vähennys -98 100
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2.9.4 Johtamisen palveluiden toimialue 

 

 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 893 380 8 793 200 8 543 200 9 002 400 5,4

Maksutuotot 1 365

Tuet ja avustukset 1 340 308 750 000 750 000 750 000 0,0

Muut toimintatuotot 51 237 0 0 100 000

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 2 286 289 9 543 200 9 293 200 9 852 400 6,0

Kulut

Palkat 5 502 652 6 731 100 6 731 100 7 159 500 6,4

Henkilösivukulut 1 267 523 1 643 600 1 643 600 1 768 200 7,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 91 828 25 195 400 25 395 400 25 393 500 0,0

Palvelujen ostot 5 997 823 5 807 900 5 807 900 23 167 800 298,9

Tuet ja avustukset 33 957 50 000 50 000 35 000 -30,0

Muut kulut 569 921 774 400 774 400 820 700 6,0

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 13 463 704 40 202 400 40 402 400 58 344 700 44,4

                               Toimintakate -281 840 -160 900 -160 900 -48 492 300 30038,2

Rahoitustuotot ja -kulut 281 840 160 900 160 900 62 000 -61,5

Rahoitustuotot 405 528 326 500 326 500 225 000 -31,1

Rahoituskulut -123 689 -165 600 -165 600 -163 000 -1,6

                               Vuosikate 0 0 0 -48 430 300

Suunnitelman mukaiset poistot 0

                               Tilikauden tulos 0 0 0 -48 430 300
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Henkilöstökulut 434 100

  Sopimusten mukaiset palkkojen korotukset 150 000

  JYL palkasta 50 % konsernihallintoon 71 000

  1 htv vähennys potilaslaskutuksessa -31 600

  0,5 htv vähennys asianhallinta- ja arkistointipalveluissa -15 600

  Tietosuojavastaava 44 500

  Osa-aikaiset luottamusmiehet 15 300

  Satatyö 24 500

  Apuvälinekeskuksen lisääntynyt kuljetustoiminta 2 hlö 60 000

  Eri osastojen lisäarvopalvelut 1 hlö 30 000

  Sivukulut 86 000

Palvelujen ostot 17 159 500

   Tietohallintopalveluiden siirto vastuualueilta 17 159 500

Muut kulut 65 000

  Logistiikka- ja hankintapalveluiden vuokrakustannukset 65 000

Yhteensä 17 658 600
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2.9.5 Johtamisen ja kehittämisen yksikkö 

 

 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 1 012 800 1 012 800 926 600 -8,5

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 328 000 328 000 1 150 000 250,6

Muut toimintatuotot 0 0 47 000

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 0 1 340 800 1 340 800 2 123 600 58,4

Kulut

Palkat 1 330 500 1 330 500 1 831 800 37,7

Henkilösivukulut 324 900 324 900 452 500 39,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 400 15 400 17 500 13,6

Palvelujen ostot 1 428 200 1 428 200 1 708 800 19,6

Tuet ja avustukset 0 0 0

Muut kulut 327 000 327 000 201 500 -38,4

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 0 3 426 000 3 426 000 4 212 100 22,9

                               Toimintakate 0 0 1 -2 088 500

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut

                               Vuosikate 0 0 1 -2 088 500

Suunnitelman mukaiset poistot 0

                               Tilikauden tulos 0 0 1 -2 088 500
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Merkittävimmät muutokset vrt 2020 talousarvioon

Henkilöstökulut 49 900

  Sopimusten mukaiset palkkojen korotukset 40 000

  Sivukulut 9 900

Palvelujen ostot 135 000

  E-aineistojen ja virtuaalikirjaston kustannuskasvut 25 000

  E-resepti ja sähköinen arkisto 110 000

Yhteensä 184 900

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toimintakulut 621 600

  Huom! nettobudjetoitu yksikkö

  omarahoitusosuus  699.000 euroa (TA 2020: 699.000 euroa)

Kaikki yhteensä 806 500
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2.9.6 Liikelaitos SataDiag 

 

 
 

 

 

TP TA Muutettu TA TA Muutos

2019 2020 2020 2021 %

Tuotot

Myyntituotot 20 223 145 18 598 500 18 328 500 18 603 000 0,0

Maksutuotot 10 516 9 000 9 000 0 -100,0

Tuet ja avustukset 9 215 5 100 5 100 0 -100,0

Muut toimintatuotot 141 863 98 200 98 200 128 500 30,9

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 20 384 738 18 710 800 18 440 800 18 731 500 0,1

Kulut

Palkat 17 701 614 18 568 600 18 584 100 19 087 900 2,8

Henkilösivukulut 4 265 043 4 533 700 4 537 500 4 714 200 4,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25 482 756 24 831 900 24 831 900 25 602 900 3,1

Palvelujen ostot 10 550 185 9 502 800 9 502 800 6 366 000 -33,0

Tuet ja avustukset

Muut kulut 2 405 943 2 377 000 2 377 000 2 322 100 -2,3

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 60 405 541 59 814 000 59 833 300 58 093 100 -2,9

                               Toimintakate 1 547 299 1 558 966 1 558 966 -39 361 600 -2624,9

Rahoitustuotot ja -kulut -169 074 -169 000 -169 000 0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut -169 074 -169 000 -169 000 0

                               Vuosikate 1 378 225 1 389 966 1 389 966 -39 361 600 -2931,8

Suunnitelman mukaiset poistot -1 222 740 -1 389 967 -1 389 967 0 -100,0

                               Tilikauden tulos 155 485 0 0 -39 361 600

TOT TA TA

2019 2020 2021

KUVANTAMISTUTKIMUKSET 147 647 152 400 157 000

Natiivi 96 160 98 000 98 000

Tietokonetomografia 22 391 24 000 26 000

Ultraääni 16 446 18 000 20 000

Magneettitutkimukset 8 296 8 000 8 500

Muut radiologiset tutkimukset 4 354 4 400 4 500

LABORATORIOT 3 101 836 2 819 600 3 030 000

Kl kemia 2 966 112 2 800 000 2 900 000

Kl mikrobiologia 135 724 125 000 130 000

KFI 21 978 20 600 22 000

PET-tutkimukset 606 600 600

KNF 4 459 3 900 4 600

PATOLOGIA 22 723 22 000 22 000

SUORITEMÄÄRÄT
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Merkittävimmät muutokset TA2020 vs TA2021, tilanne 19.8.2020 Ulk. kulut, €

TA 2020                             59 814 000

Palkat ja palkkiot 519 000

KVTES-korotukset 480 000

Henkilöstömitoituksen tarkastaminen -150 000

Uudet toimet; osastofarmasia ja sairaalasolubiologi + TA% tarkistukset 140 000

Toiminnan tehostuminen; mm. lääkehuolto, kuvantaminen ja laboratorio -290 000

Alueelliset integraatiot 52 000

Välinehuolto; Säkylä ja maantiekadun hammashuolto 52 000

Erilliskorvaukset budjetoitiin vuoden 2019 tasolle 110 000

Muut muutokset palkoissa 27 000

Henkilösivukulut 181 000

Aineet tarvikkeet ja tavarat 771 000

Lääkehuolto, Apteekkivalmisteiden ostot 500 000

Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet, reagenssikulut; tutkimusvalikoiman kasvu 150 000

Lääkehuollon varaston hävikki (oli aiemmin muissa toimintakuluissa) 110 000

Huoltotarvikkeet, lääkehuollon annostelijalaite 11 000

Palvelujen ostot 566 000

Tieto- ja hallintopalvelut (NÄMÄ KULUT SIIRRETÄÄN SISÄISEEN BUDJETTIIN) 602 000

Laboratorio, (kl kemia) my+ analysaattoriliitynnät ja itseilmoittautuminen 157 000

Kuvantaminen, radu radimetrics
 (jaksotettu 3v) 134 000

Patologia, digipatologia ja liitännät + QPati korvaaja 122 000

Laboratorio (kl mikrobiologia), uusi järjestelmä (jaksotettu 3 v.) 72 000

Sairaalafysiologia, laadunvarmistuksen hallintaohjelmisto 59 000

Lääkehuolto, Marela Antwerben versio ja fokus-ominaisuus 40 000

Välinehuolto, T-DOC moduulit 23 000

Muut muutokset tieto- ja hallintopalveluissa -5 000

Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostot -57 000

Osa sairaalafysiologian ostopalvelukuluista kohdistettiin palkkoihin -57 000

Huoltopalvelujen ostot -84 000

Sairaalafysiologian huoltopalvelukulut vuoden 2019 tasolle 60 000

Porin kaupungille takautuvasti maksettavat siivouskulut (päättyy 31.12.2020) -200 000

Muut muutokset huoltopalvelujen ostoissa mm. kuvantamisen ja Sata-EKG-laitteet 56 000

Muut muutokset palvelujen ostoissa 105 000

Muut toimintakulut -55 000

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 58 000

Alueelliset integraatiot 24 000

Muut muutokset rakennusten ja huoneistojen vuokrissa 34 000

Koneiden ja laitteiden vuokrat -73 000

Leasing- ja muut koneiden ja laitteiden vuokrat -73 000

Lääkehuollon varaston hävikki (siirtyy aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin) -40 000

TA 2021 61 796 000
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2.10 Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä 

 

 
  

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2021  (1 000 e)

Erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä

SHP SHP SHP SHP

TP TA Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2019 2020 2020 2021 2021/2020 2021/2019

Eura 14 924 16 090 16 160 16 131 -0,2 8,1

Eurajoki 13 745 13 872 13 942 14 227 2,0 3,5

Harjavalta 12 518 13 505 13 505 13 695 1,4 9,4

Huittinen 15 154 16 526 16 526 16 619 0,6 9,7

Jämijärvi 2 308 2 287 2 287 2 337 2,2 1,2

Kankaanpää 17 482 18 397 18 397 18 897 2,7 8,1

Karvia 3 423 3 439 3 439 3 472 1,0 1,4

Kokemäki 11 772 12 741 12 741 12 325 -3,3 4,7

Merikarvia 4 986 5 225 5 225 5 590 7,0 12,1

Nakkila 8 167 8 439 8 439 8 989 6,5 10,1

Pomarkku 3 024 3 111 3 111 3 261 4,8 7,8

Pori 122 792 129 198 129 198 135 244 4,7 10,1

Rauma 41 819 43 055 44 335 46 083 3,9 10,2

Siikainen 2 064 2 077 2 077 2 166 4,3 4,9

Säkylä 8 864 9 801 9 801 9 457 -3,5 6,7

Ulvila 20 070 21 427 21 427 21 906 2,2 9,1

Yhteensä 303 113 319 187 320 607 330 401 3,1 9,0

Vakuutusyhtiöt 1 462 1 900 1 900 1 900 0,0 29,9

Muut maksajat 5 700 6 000 6 000 6 000 0,0 5,3

YHTEENSÄ 310 275 327 087 328 507 338 301 3,0 9,0
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2.10.1 Sairaanhoito 
 

 
 

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

topalvelujen ja erityisvelvoitteiden osalta. Taulukko sisältää vuonna 2021 myös yleislääketieteen 

päivystyksen, joka yhdistetään sairaanhoitoon 2021 alusta lukien. Vertailukelpoinen sairaanhoi-

don maksuosuuksien muutos on +2,9 %.  

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus

LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2021  (1 000 e)

Oman toiminnan arviot perustuvat 2018-7/2020 keskiarvoon

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2018-7/2020 tietoja

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2019 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 2021 tasaus 2021 muutettu ta 2020 ta21/ta20

Eura 12 214 3 001 561 275 16 051 -80 15 971 15 878 0,6

Eurajoki 9 540 2 209 453 222 12 425 7 12 431 11 954 4,0

Harjavalta 10 200 1 487 334 164 12 185 -97 12 088 11 835 2,1

Huittinen 8 842 5 008 484 238 14 571 -266 14 305 14 481 -1,2

Jämijärvi 1 611 511 84 41 2 247 36 2 284 2 268 0,7

Kankaanpää 13 855 3 302 622 305 18 085 130 18 216 17 365 4,9

Karvia 2 342 860 113 55 3 370 -7 3 364 3 330 1,0

Kokemäki 8 757 1 423 343 168 10 691 -54 10 637 10 858 -2,0

Merikarvia 4 002 938 148 73 5 160 -23 5 138 4 850 5,9

Nakkila 6 696 781 257 126 7 860 87 7 947 7 455 6,6

Pomarkku 2 617 406 101 49 3 174 2 3 176 3 030 4,8

Pori 104 743 15 201 4 048 1 985 125 976 118 126 094 119 978 5,1

Rauma 32 641 9 290 1 891 927 44 749 192 44 942 43 339 3,7

Siikainen 1 594 437 69 34 2 134 27 2 162 2 066 4,6

Säkylä 5 857 2 583 324 159 8 923 2 8 925 8 976 -0,6

Ulvila 15 820 2 563 621 304 19 308 -76 19 232 18 502 3,9

Yhteensä 241 331 50 000 10 453 5 126 306 910 0 306 910 296 166 3,6

Vakuutusyhtiöt 1 900 1 900 1 900 1 900 0,0

Muut maksajat 4 500 4 500 4 500 4 425 1,7

YHTEENSÄ 247 731 50 000 10 453 5 126 313 310 0 313 310 302 491 3,6

Erityisvelvoitteet
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Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu 1.1.2018 – 31.7.2020 toteutuneen kuntalasku-

tuksen mukaisesti. Sisältää myös aiemmin erikseen esitetyn yleislääketieteen päivystyksen. 

  

Oma toiminta

TP TA Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2019 2020 2020 2021 2021/2020 2021/2019

Eura 10 968 11 513 11 583 12 214 5,4 11,4

Eurajoki 8 921 8 837 8 907 9 540 7,1 6,9

Harjavalta 9 368 9 801 9 801 10 200 4,1 8,9

Huittinen 8 268 8 598 8 598 8 842 2,8 6,9

Jämijärvi 1 516 1 634 1 634 1 611 -1,4 6,2

Kankaanpää 12 639 13 219 13 219 13 855 4,8 9,6

Karvia 2 207 2 220 2 220 2 342 5,5 6,1

Kokemäki 8 024 8 602 8 602 8 757 1,8 9,1

Merikarvia 3 605 3 875 3 875 4 002 3,3 11,0

Nakkila 5 949 6 307 6 307 6 696 6,2 12,6

Pomarkku 2 467 2 636 2 636 2 617 -0,7 6,1

Pori 95 239 98 950 98 950 104 743 5,9 10,0

Rauma 29 529 29 762 31 042 32 641 5,1 10,5

Siikainen 1 570 1 525 1 525 1 594 4,5 1,5

Säkylä 5 304 5 483 5 483 5 857 6,8 10,4

Ulvila 13 790 15 261 15 261 15 820 3,7 14,7

Jäsenkunnat yhteensä 219 363 228 224 229 644 241 331 5,1 10,0

Vakuutusyhtiöt 1 439 1 900 1 900 1 900 0,0 32,1

Muut kunnat 4 218 4 425 4 425 4 500 1,7 6,7

Kuntalaskutus yhteensä 225 020 234 549 235 969 247 731 5,0 10,1
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Arvio perustuu 1.1.2018 – 31.7.2020 kuntakohtaiseen toteumaan.  

  

Erityistason ostopalvelut

TP TA Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2019 2020 2020 2021 2021/2020 2021/2019

Eura 3 001 3 485 3 485 3 001 -13,9 0,0

Eurajoki 2 244 2 344 2 344 2 209 -5,8 -1,6

Harjavalta 1 247 1 608 1 608 1 487 -7,6 19,2

Huittinen 4 982 5 170 5 170 5 008 -3,1 0,5

Jämijärvi 657 495 495 511 3,3 -22,2

Kankaanpää 3 067 3 282 3 282 3 302 0,6 7,6

Karvia 905 951 951 860 -9,5 -4,9

Kokemäki 1 487 1 741 1 741 1 423 -18,3 -4,3

Merikarvia 884 767 767 938 22,2 6,1

Nakkila 881 730 730 781 6,9 -11,3

Pomarkku 329 320 320 406 27,1 23,5

Pori 13 832 15 286 15 286 15 201 -0,6 9,9

Rauma 8 830 9 535 9 535 9 290 -2,6 5,2

Siikainen 363 448 448 437 -2,4 20,4

Säkylä 2 285 3 017 3 017 2 583 -14,4 13,0

Ulvila 2 917 2 470 2 470 2 563 3,7 -12,1

Jäsenkunnat yhteensä 47 911 51 650 51 650 50 000 -3,2 4,4
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Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP TA Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2019 2019 2020 2020 2021 2021/2020 2021/2019

Eura 11 632 548 537 537 561 4,4 2,3

Eurajoki 9 402 441 432 432 453 4,9 2,8

Harjavalta 6 931 328 321 321 334 4,1 2,1

Huittinen 10 044 471 461 461 484 5,0 2,9

Jämijärvi 1 739 84 83 83 84 1,4 -0,7

Kankaanpää 12 906 613 601 601 622 3,6 1,5

Karvia 2 342 112 109 109 113 3,3 1,3

Kokemäki 7 103 337 330 330 343 3,7 1,6

Merikarvia 3 067 145 142 142 148 3,8 1,7

Nakkila 5 329 254 249 249 257 3,4 1,3

Pomarkku 2 089 100 98 98 101 2,7 0,6

Pori 83 934 3 939 3 860 3 860 4 048 4,9 2,8

Rauma 39 205 1 837 1 800 1 800 1 891 5,0 2,9

Siikainen 1 437 68 67 67 69 3,9 1,8

Säkylä 6 721 318 311 311 324 4,1 2,0

Ulvila 12 871 608 595 595 621 4,2 2,1

Jäsenkunnat yhteensä 216 752 10 203 9 998 9 998 10 453 4,6 2,5

Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP TA Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2019 2019 2020 2020 2021 2021/2020 2021/2019

Eura 11 632 145 262 262 275 5,1 90,1

Eurajoki 9 402 116 211 211 222 5,5 91,0

Harjavalta 6 931 86 156 156 164 4,8 89,6

Huittinen 10 044 124 225 225 238 5,6 91,1

Jämijärvi 1 739 22 40 40 41 2,0 84,6

Kankaanpää 12 906 162 293 293 305 4,2 88,6

Karvia 2 342 29 53 53 55 4,0 88,2

Kokemäki 7 103 89 161 161 168 4,3 88,7

Merikarvia 3 067 38 69 69 73 4,5 89,1

Nakkila 5 329 67 121 121 126 4,0 88,2

Pomarkku 2 089 26 48 48 49 3,3 86,9

Pori 83 934 1 040 1 881 1 881 1 985 5,5 90,9

Rauma 39 205 485 877 877 927 5,7 91,3

Siikainen 1 437 18 32 32 34 4,6 89,2

Säkylä 6 721 84 152 152 159 4,7 89,5

Ulvila 12 871 160 290 290 304 4,9 89,8

Jäsenkunnat yhteensä 216 752 2 693 4 873 4 873 5 126 5,2 90,4
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2.10.2 Sosiaalipalvelut 
 

 
 

Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. – 31.7.2020 toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Las-

kelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista. 

 

2.10.3 Peruspääoman korko 

 

Peruspääoman koron määräksi vuonna 2021 arvioidaan 0 % (tilinpäätöksen 2019 

toteuma oli 0,0 % ja tilinpäätöksen 2018 toteuma 0,0 %) 

  

Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa)

Kuntalaskutus 

TP TA Muutettu TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2019 2020 2020 2021 2021/2020 2021/2019

Eura 188 192 192 160 -16,6 -14,9

Eurajoki 1 869 1 906 1 906 1 796 -5,8 -3,9

Harjavalta 1 547 1 603 1 603 1 607 0,3 3,9

Huittinen 1 861 1 993 1 993 2 314 16,1 24,3

Jämijärvi 19 15 15 53 264,6 175,9

Kankaanpää 915 976 976 682 -30,2 -25,5

Karvia 98 101 101 109 7,3 10,9

Kokemäki 1 731 1 832 1 832 1 688 -7,9 -2,5

Merikarvia 367 343 343 453 31,8 23,5

Nakkila 946 932 932 1 042 11,8 10,1

Pomarkku 65 67 67 85 27,0 31,3

Pori 7 819 7 900 7 900 9 150 15,8 17,0

Rauma 1 071 941 941 1 142 21,3 6,6

Siikainen 5 5 5 4 -22,3 -23,8

Säkylä 708 794 794 532 -33,0 -24,9

Ulvila 2 676 2 761 2 761 2 674 -3,2 -0,1

Jäsenkunnat yhteensä 21 886 22 362 22 362 23 491 5,0 7,3

Muut kunnat 1 424 1 500 1 500 1 500 0,0 5,3

Kuntalaskutus yhteensä 23 310 23 862 23 862 24 991 4,7 7,2
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2.10.4 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin 

 

 
 

Taulukossa on investointi- ja investointien rahoitussuunnitelman mukaisesti lainojen lyhennykset. 

 

Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä vuonna 2021. 

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh.

Kunta 1.1.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 v.2025 v.2026

Eura 6,06 336 247 344 898 456 194 571 258 634 645 725 485

Eurajoki 4,55 252 597 259 096 342 704 429 143 476 761 545 002

Harjavalta 3,99 221 352 227 047 300 314 376 061 417 788 477 588

Huittinen 2,40 133 096 136 521 180 575 226 120 251 210 287 167

Jämijärvi 1,02 56 724 58 184 76 959 96 370 107 063 122 388

Kankaanpää 5,80 322 032 330 318 436 909 547 109 607 815 694 815

Karvia 1,32 73 209 75 092 99 324 124 376 138 177 157 955

Kokemäki 4,79 266 178 273 027 361 131 452 217 502 395 574 305

Merikarvia 1,69 93 997 96 416 127 528 159 694 177 414 202 808

Nakkila 2,93 162 711 166 898 220 754 276 434 307 107 351 065

Pomarkku 1,15 63 953 65 599 86 767 108 652 120 708 137 985

Pori 36,30 2 015 573 2 067 432 2 734 577 3 424 309 3 804 266 4 348 791

Rauma 18,93 1 051 217 1 078 264 1 426 212 1 785 940 1 984 106 2 268 101

Siikainen 0,93 51 361 52 682 69 682 87 258 96 940 110 816

Säkylä 2,03 112 919 115 824 153 200 191 841 213 127 243 633

Ulvila 6,11 339 119 347 844 460 091 576 138 640 066 731 682

Yhteensä 100,00 5 552 286 5 695 143 7 532 921 9 432 921 10 479 587 11 979 587

Sairaanhoidon osuus

Sivu 93



LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) 
 
1.9.2020 

 
 

 

 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset 
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta 
 
 
 
Viite: Yhtymähallitus 31.8.2020 
 
 

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2021 
- 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 
2021 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUON-
NOKSESTA VUOTEEN 2026 
 
 

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 2021 - 2023 ja vuoden 2021 talousarvioksi 
sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2026. 
 
Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sai-
raanhoitopiirin yhtymähallitukselle 22.9.2020 mennessä.  
 
Lausunnon voi toimittaa paperiversiona osoitteella: Satakunnan sairaanhoi-
topiiri / kirjaamo, Sairaalantie 3, 28500 Pori  
 
tai 
 
sähköisesti osoitteella: kirjaamo@satasairaala.fi. 
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3. Lisätiedot 
 
Lisätietoja tarvittaessa antavat: 
 
- sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto (toiminta- ja taloussuunnitelma 

2021–2023, puhelin 02 627 7782, 044 707 7782 
 
- talousjohtaja Tero Mäkiranta (talousarvio 2021 ja investointiosa), 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 31.8.2020 § 138 pöytäkirjanote 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 ja talousarvio 2021 sekä 
investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2026  

 
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/556/02.02.00/2020

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 JA VUODEN 
2021 TALOUSARVION SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN VUOTEEN 2026 
LUONNOKSET

Yhtymähallitus
31.8.2020 / 138 § 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. 

138 §

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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2. Suunnitteluohjeet / vuoden 2021 talousarvion raami

Yhtymähallituksen 27.4.2020 / 78 § hyväksymän vuoden 2021 
talousarvion laadintaohjeen mukaisessa raamissa edellytettiin, että 
käyttötalous/kustannusten kasvu on enintään +3,5 %:a verrattuna 
vuoteen 2020 (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 2021 
tilanteen 1.1.2020 mukainen.

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

Palkkabudjetti tehdään uusien sopimusten mukaisesti. Niiden 
vaikutukset vuonna 2021 ovat:

- 1.8.2020 lukien 1,22 % yleiskorotus, kuitenkin vähintään 26 euroa 
(KVTES ja TS), 1,25 % yleiskorotus (LS)

- 1.4.2021 lukien 1,0 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS)
- 1.4.2021 lukien paikallinen järjestelyerä 0,8 %
- Vuoden 2020 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2021 

palkkoja budjetoidessa

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja 
tulevien maksusitoumusten mukaan.

Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei suunnitella
maksujen korotuksia 1.1.2021 alkaen. 

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilikauden tulostavoite on +1 200 000 
euroa.

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

Investoinnit vuoteen 2026 ja niiden rahoitus

Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2026 asti ovat tavoitteellisina 
seuraavat:

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020

PÖYTÄKIRJANOTE
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- Satapykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta 
ja Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen 
edellyttää laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. Satapsykiatrian 
suunnittelu on käynnissä. Purku- ja maankaivuu-urakan työt ovat 
alkaneet huhtikuussa 2020. Rakennuksen valmistuminen ajoittuu 
vuoden 2023 alkupuolelle. Hyväksyttyjen L1-vaiheen 
suunnitelmien mukaan laskettu kustannusarvio hankkeelle on 
56,774 M€ RKI 104,5 (2010=100), jonka yhtymähallitus on 
hyväksynyt hankkeen enimmäiskustannuksiksi. Rakennuksen 
laajuus noin 21.577 br-m2.

- ”Satasomatiikka” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja 
poliklinikkarakennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä 
käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, sekä alueelle 
mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden
tarvitsemat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2028.

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

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella
vuonna 2021.

3. Vuoden 2021 talousarvion laadintavaiheet

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 talousarvion laadinta aloitettiin 
toukokuussa 2020, jolloin ensimmäinen luonnosversio laadittiin toimi- 
ja vastuualueilla. Ensimmäinen luonnosversio käytiin läpi 10.6.2020 
budjettiseminaarissa. Kustannusmuutokset vrt. TA2020 olivat 
seuraavat:

toimintakulut +5,2 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht.  +6,1 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +6,2 %

Budjettiseminaarin käsittelyn perusteella toimi- ja vastuualueille 
annettiin ohjeet säästötoimenpiteistä, joiden perusteella jäsenkuntien 
maksuosuuksia saatiin pienennettyä 6,7 Me.

Yhtymähallitus käsitteli vuoden 2021 talousarvioluonnosta 
ensimmäisen kerran suunnitteluseminaarissa, joka pidettiin Yyterissä 
13.-14.8.2020. 

Seminaarissa käsittelyssä oli 2. luonnosversio, jonka 
kustannusmuutokset vrt. muutettu TA2020 olivat seuraavat:

toimintakulut +3,1 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht.  +3,5 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +4,1 %

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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Yhtymähallitus kävi talousarvioluonnoksen seminaarissa 
perusteellisesti läpi. Seminaarissa yhtymähallitus kävi läpi 
toimenpiteitä/vaihtoehtoja, joiden avulla jäsenkuntien maksuosuuksia 
saataisiin edelleen karsittua. 

Seminaarin jälkeen ICT –kustannukset käytiin vielä tarkasti läpi. 
Vuoden 2021 talousarviossa ICT-kulut on budjetoitu yhdelle 
kustannuspaikalle, jotta niiden seuranta olisi mahdollisimman 
yksinkertaista ja läpinäkyvää. ICT-kulut kohdistetaan palveluiden 
hintoihin sisäisinä erinä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

4. Vuoden 2021 talousarvioluonnos tilanteessa 31.8.2020

Yhtymähallituksen vuodelle 2021 hyväksymä raami oli enintään +3,5 
prosentin nousu verrattuna vuoteen 2020 (todellinen 
kustannusmuutos). Tilanteessa 31.8.2020 kustannusmuutokset 
verrattuna vuoden 2019 talousarvioon (muutettu talousarvio) ovat 
seuraavat:

toimintakulut +3,0 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht. +3,3 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +3,9 %*)

*) vertailukelpoinen sairaanhoidon muutosprosentti on 3,2 %; yllä 
oleva prosenttimuutos sisältää yleislääketieteen päivystyksen 
yhdistymisen sairaanhoitoon. 

Tilikauden tulostavoite on +1 200 000 euroa. 

Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 10,9 Me verrattuna 
2020 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:

- sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 5,1 Me
- sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,0 Me
- 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me
- Rauman liikkeenluovutus 1.7.2020 (vaikutus 0,5 vuodelle) 0,6 Me
- Lääkeostot 0,5 Me
- Apuvälinetoiminnan laajentuminen 0,2 Me
- Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me
- ICT-kustannusten kasvu 1,6 Me; LC vuosijulkaisu, EHP Lifecare 

käyttöönotto, eAsiointi, taloushallinnon järjestelmäuudistus
- Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,6 Me 

(omarahoitusosuus ennallaan)
- Sopimusambulanssit 0,4 Me

Em. yhteensä 10,7 Me

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuoden 2021 
talousarvioon:
 
Satasairaala

Satakunnan keskussairaalaa kehitetään laajan päivystyksen 
sairaalana ja opetussairaalana. Vuosien 2019–2027 aikana 
Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on Satasairaala-hankkeen 
toteutuksella pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta 
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 erikoissairaanhoidon konsultaatioita alueen 
terveyskeskuksiin. Päiväsairaalatyyppistä toimintaa laajennetaan 
edelleen sekä konservatiivisessa että operatiivisessa hoidossa.

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoksia vuoden 2021 talousarvioon

1. Sairaanhoito:

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

Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation 
mahdollisuuksia.

Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään 
yhteistyössä peruspalvelujen kanssa.  

2. Sosiaalipalvelut:

Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) 
rakentaminen on viivästynyt ja tavoitteena käyttöönotto vuoden 2021 
syksyllä

Antinkartanon tilatarveselvitys on meneillään ja vaikutukset vuoden 
2021 toimintaan ovat vielä epävarmat.

ARA:lle valmistellaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana Poriin 
rakennettavaa asumisyksikköä.

Erityishuollon kuntoutus- ja osaamiskeskuksen tilaratkaisujen osalta 
aloitetaan erillinen selvitys. Tavoiteaikataulun mukaan valmis vuoteen 
2027 mennessä.

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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3. Muut muutoshankkeet:

Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin 
toimintoihin hoidetaan vuonna 2021 ensisijaisesti sisäisin 
resurssisiirroin.

Yhtymähallituksen päätöksen 16.12.2019 / 202 § mukaisesti on 
vuoden 2020 alussa käynnistetty sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman
suunnittelu käymällä neuvottelut omistajakuntien ja sote-
kuntayhtymien kanssa. Tuottavuusohjelma rakennetaan vuoden 2020 
aikana ja toteutetaan vuosina 2020-2024. Tuottavuusohjelman 
vaikutukset vuoden 2021 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 
tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Investoinnit 2021-2026 (Me)

 v. 2021 v.2022 v.2023 v. 2024 v. 2025 v.2026

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

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

UNA ytimen hankinta 0,20

SK,Satapsykiatria 
(kokonaiskustannusarvio 
56,744 M€)

21,00 26,00 7,00

SK Satasomatiikka 
(kokonaiskustannusarvio 79,5 
M€)

0,50 3,50 10,00 27,00 24,00 13,00

SK, osastojen peruskorjaukset, 
B0, K0, A6, H00, M1 ja M2

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

Rakentaminen yhteensä               26,90 34,90 22,40 32,00 29,00 18,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ  30,60 38,90 26,40 36,00 33,00 22,00

Kunnallisjohtajille järjestetään 2.9.2020 erillinen informaatio- ja 
keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi keskeisiä kohtia 
talousarvioluonnoksesta.

Luonnos sairaanhoitopiirin vuosien 2021–2023 toiminta- ja 
taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2021 sekä 
investointisuunnitelmaksi vuoteen 2026 on esityslistan liitteenä. 

TM

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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LIITE NRO 9

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 24.8.2020, eikä 
johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

hyväksyä oheisen liitteen nro 9 mukaisen luonnoksen 2021–2023 
sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2021 
talousarvioksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2026 
 
pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 
viimeistään 22.9.2020

todeta, että vuoden 2021 talousarvion toteuttaminen edellyttää 
sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja,

oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 
2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden 
2021 talousarvioluonnokseen hallintolain mukaisia oikaisunluonteisia 
tarkistuksia.

Päätös Yhtymähallitus päätti 31.8.2020 / 137 § korottaa sairaanhoidon 
asiakasmaksuja 1.1.2021 lukien. Asiakasmaksujen korottaminen 
lisätään osaksi alijäämän kattamissuunnitelmaa vuonna 2021. 
Korotuksen vaikutus on n. 0,7 Me vuonna 2021, ja se vähentää 
sairaanhoidon jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavalla summalla. 
Em. vaikutusta ei ollut huomioitu esityslistan liitteenä olevassa 
talousarvioluonnoksessa, joten pöytäkirjaan liitetään 
talousarvioluonnos tältä osin muutettuna. 

Yhtymähallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen edellä 
päätöksessä todetulla muutoksella yksimielisesti. 

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

Lisätiedot suunnitelmavuodet 2021–2023:
-  sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto
   puhelin 02 627 7782, 044 707 7782

investoinnit vuoteen 2026:
-  huollon johtaja Tapio Kallio
   puhelin 02 627 7750, 044 707 7750

talousarvio 2021: 

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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-  talousjohtaja Tero Mäkiranta
   puhelin 02 627 7790, 044 707 7790

sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 1.9.2020

Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
31.08.2020
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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 133 25.08.2020

Osavuosiraportti 1.1. - 30.6.2020

10/02.02.00/2019

Yhtymähallitus 25.08.2020 § 133

Valmistelija: vt. talousjohtaja Marika Valkama

Kuntayhtymän talousjohtajan vaihtumisen vuoksi talousseuranta ei ole ol-
lut aikaisempien vuosien mukaisessa aikataulussa. Esimerkiksi en sim mäi-
sen neljänneksen osavuosikatsaus on jäänyt tekemättä. Lisäksi ta lous hal-
lin non palvelutuottaja vaihtui 1.1.2019. Yhteistyö uuden palvelutuottajan
kans sa järjestelmien ja toimintaprosessien suhteen hakee vielä paik kaan-
sa. Ongelmia on ollut erityisesti tiedonsaannissa, sillä vastausviiveet koe-
taan ajoittain pitkiksi. Muutos on ollut haastava ja lisännyt merkittävästi or-
ga ni saa tion työmäärää ja tehtäviä sekä tilapäisesti, että myös py sy väis-
luon toi ses ti.

Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 49,3% ja ulkoisista kuluista
47,0%. Virallisessa tuloslaskelmassa toimintatuotot kasvoivat 0,2% ver rat-
tu na edelliseen vuoteen ja vastaavasti toimintakulut kasvoivat 0,5% ver rat-
tu na edelliseen vuoteen. Toimintakulujen kehitykseen on vaikuttanut mer-
kit tä väs ti keväällä 2020 puhjennut koronaviruspandemia. Toimintoja ja toi-
min ta ta po ja on jouduttu muuttamaan lyhyellä varoitusajalla, ja esimerkiksi
hoi to tar vi ke kus tan nuk set ovat kasvaneet merkittävästi (15,2%) edel lis vuo-
teen verrattuna.

Virallinen tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää
1 550 245,91 euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Kuntakohtaisessa palvelutarpeessa on ollut alkuvuoden aikana vaihteluita.
Ylei ses ti voidaan havaita palvelutarpeen reiluakin laskua, mikä johtuu suu-
ril ta osin alkuvuoden koronaviruspandemiasta.
Kuntakohtaiset suoritteisiin ja tuotehintoihin perustuvat palveluiden käytön
eu ro mää räi set muutokset vuodentakaiseen verrattuna:

Honkajoki -2,0% -42 621 €
Jämijärvi -17,7% -409 519 €
Kankaanpää -3,3% -413 716 €
Karvia +2,2% +66 645 €
Siikainen -6,7% -116 155 €
Pomarkku +0,1% +2 067 €
Merikarvia +20,0% +9 792 €

Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti  liitteenä.

Valmistelijan esitys Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti 1.1. -
30.6.2020 merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille ja yh ty-
mä val tuus tol le.

Esittelijän ehdotus Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti 1.1. -
30.6.2020 merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille ja yh ty-
mä val tuus tol le.
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Yhtymähallitus § 133 25.08.2020

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Vt. talousjohtaja Marika Valkama, puh. 044 577 3203, etu ni-
mi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oi keaksi to dis taa:

Kankaanpäässä 9.9.2020

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet 1 Osavuosiraportti 1.1. - 30.6.2020
2 PoSa tuotetoteuma 1-6 / 2020

Jakelu Jäsenkunnat
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Yhtymähallitus § 133 25.08.2020

Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä  Pykälät

25.8.2020  § 130 - 144

Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-
sen järjestäytymistä:
§ 130 - 133, 135 - 137, 139 - 144

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla:
§ 134, 138

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu-
vottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 134, 138

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu-
vaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§

Viranomainen, jolle valitus tehdään:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin  029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä

Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 9.9.2020.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan
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PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2020 

 

Talouden seuranta vuonna 2020 

Kuntayhtymän talousjohtajan vaihtumisen vuoksi talousseuranta ei ole ollut aikaisempien vuosien 
mukaisessa aikataulussa. Esimerkiksi ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on jäänyt tekemättä. 
Lisäksi taloushallinnon palvelutuottaja vaihtui 1.1.2019. Yhteistyö uuden palvelutuottajan kanssa 
järjestelmien ja toimintaprosessien suhteen hakee vielä paikkaansa. Ongelmia on ollut erityisesti 
tiedonsaannissa, sillä vastausviiveet koetaan ajoittain pitkiksi. Muutos on ollut haastava ja lisännyt 
merkittävästi organisaation työmäärää ja tehtäviä sekä tilapäisesti, että myös pysyväisluontoisesti. 

 

Kustannuskehitys  

Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 49,3% ja ulkoisista kuluista 47,0%. Virallisessa tuloslaskelmassa 
toimintatuotot kasvoivat 0,2% verrattuna edelliseen vuoteen ja vastaavasti toimintakulut kasvoivat 0,5% 
verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulujen kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi keväällä 2020 
puhjennut koronaviruspandemia. Toimintoja ja toimintatapoja on jouduttu muuttamaan lyhyellä 
varoitusajalla, ja esimerkiksi hoitotarvikekustannukset ovat kasvaneet merkittävästi 15,2% edellisvuoteen 
verrattuna. 

 

Toiminta   

Kuten koko yhteiskunnan, myös kuntayhtymän ensimmäisen vuosipuolisko on ollut poikkeuksellinen 
koronaviruspandemian vuoksi. Maalis-huhtikuun aikana jouduttiin kuntayhtymässä tekemään nopeita 
ratkaisuja, joiden tarkoituksena oli suojata erityisesti ikääntyvää ja sairasta väestöä virustartunnalta. 
Muuttuvassa tilanteessa ratkaisujen taloudellisia vaikutuksia ei ehditty tarkemmin arvioimaan, vaan 
syntyviä kustannuksia päädyttiin seuraamaan avatun hankkeen avulla.  

 

Suurimman toiminnalliset muutokset tehtiin erityispalveluissa, jossa valmistauduttiin eristyspotilaiden 
vastaanottoon ja perustettiin erityinen flunssapoliklinikka koronavirusnäytteenottoa varten. Lisäksi 
kiireetöntä vastaanottotoimintaa supistettiin ja tilaratkaisuja sovellettiin tarpeiden mukaan, esimerkiksi 
Kankaanpään neuvolatoiminta siirrettiin väistötiloihin. Suojavarusteiden saatavuudessa oli keväällä 
hankaluuksia, mutta potilaskontakteissa pystyttiin käyttämään tarvittavaa suojausta viruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi. Laajasti palvelutoiminnassa panostettiin erityisen paljon hygieniaan ja työntekijöiden 
suojautumiseen. Perhe- ja aikuispalveluissa peruttiin vastaanottoaikoja ja muutettiin vastaanottoa 
etävastaanotoksi mahdollisuuksien rajoissa.  

 

Poikkeuksellisen kevään lisäksi kuntayhtymässä on olut käynnissä suuria rakenteellisia muutoksia. 
Toiminnassa ja talouden hoidossa jatkettiin Yhtymävaltuustossa 2.5.2019 hyväksyttyjen 
toimialuekohtaisten esitysten tasapainotustoimenpiteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi Kankaanpään 
kaupungin teettämässä 6.2.2020 hyväksytyssä Perlaconin raportissa esitettiin kuntayhtymälle useita 
sopeuttamistoimenpiteitä. Raportissa esitettyjä muutoksia on tehty jo alkuvuodesta erityispalveluiden 
sairaalan osastotoiminnassa siten, että vuodepaikkoja on vähennetty asteittain vuoden alusta 45:stä 
35:een. Sopeuttamisohjelmaan sisältyy myös organisaation rakenneuudistus, jonka suunnittelu aloitettiin 
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yhdessä henkilöstön kanssa keväällä. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin 4.6.2020, jossa suunniteltuja 
organisaatio- ja toimintamuutoksia vietiin eteenpäin.  

 

Ensimmäinen puolivuotiskausi on kulunut yhtymähallinnossa haasteellisten muutosten keskellä. 
Talousjohtajan virka on ollut täyttämättä aikaan, jolloin on tehty edellisen vuoden tilinpäätöstä, päätetty 
uudisrakennukseen tulevista hankinnoista sekä toteutettu ja suunniteltu talouden sopeuttamistoimia. 
Talousjohtajan tehtäviä on jaettu useammalle henkilölle, jotka ovat hoitaneet tehtäviä oman perustyönsä 
ohella. Lisäksi yhtymähallintoa on työllistänyt tuleva organisaatiomuutos, jonka vuoksi on käynnistetty 
yhteistoimintaneuvotteluja ja päivitetty tehtäväkuvia.  

 

Tukipalveluissa rakenneuudistus realisoitui jo kesäkuussa, kun puhtauspalvelut ja toimistopalvelut liitettiin 
samaan tulosalueeseen. Puhtauspalveluissa organisaatiomuutoksen myötä sairaalan laitoshuoltajat 
siirtyivät puhtauspalvelupäällikön alaisuuteen. Organisaatiossa tapahtuneet rakenne- ja toimitilamuutokset 
ovat aiheuttaneet toimintojen uudelleenjärjestelyitä puhtauspalveluissa. Toimistopalveluissa 
rakenneuudistus näyttäytyi kesäkuussa esimiehen vaihdoksena, jolloin aloitettiin työ toimintojen 
yhtenäistämisestä.  

Ruokapalveluissa suurin muutos tapahtui 1.6.2020, kun Tapalan keittiön toiminta henkilökuntineen siirtyi 
Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Kuntayhtymän tukipalveluihin jäi ainoastaan Karviassa sijaitsevan 
keittiön toiminta. Tietojärjestelmäpalveluissa edellisvuoden järjestelmävaihdokset aiheuttivat lisätyötä 
erityisesti laskutuksen kanssa.  

 

Perhe- ja aikuispalveluissa alkuvuosi on ollut muutoksia täynnä. Toimipisteet ovat muuttaneet useassa 
palvelussa uusiin toimitiloihin, perhepalveluissa on toteutettu laaja ulkopuolisen konsultin tekemä 
selvitystyö ja toimialue on saanut kesäkuussa uuden sosiaali- ja perhepalvelujohtajan. Alkuvuoden ajan 
sosiaalipalvelupäällikkö on hoitanut aiempaa perhe- ja aikuispalvelujohtajan tehtävää oman 
virkatehtävänsä ohella. Myös uuden organisaatiorakenteen mukainen perhepalvelupäällikön virka on 
täytetty kesäkuussa, vaikkakin aloitus on siirtynyt vasta kesälomien jälkeiselle ajalle. Henkilöstön 
vaihtuvuus erityisesti lastensuojelussa sekä niukka esimiesresurssi koko toimialueella ovat aiheuttaneet 
haasteita kevään aikana. Poissaolojen ja vuosilomien osalta virkoja ja toimia on sijaistettu sisäisesti. 
Suoritemäärät ovat laskeneet sekä perhepalveluiden että aikuispalveluiden kohdalla. Suurimpana syynä 
tähän oli koronaviruspandemia, joka vaikutti mm. asiakaskäyntien perumisiin. 

  

Vanhuspalveluissa alkuvuosi on sujunut pääasiassa suunnitelmien mukaisesti. Kotihoidon suoritemäärät 
ovat kasvaneet 3,8% viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Kasvua on tapahtunut kaikissa muissa 
jäsenkunnissa paitsi Karviassa ja Pomarkussa. Vuodeosaston paikkojen vähentäminen entisestään lisää 
painetta kotihoidon resurssien kasvattamiselle ja myös kotihoidon siirtyminen ympärivuorokautiseen 
palvelutuotantoon on tulossa ajankohtaiseksi. Asumispalveluissa ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on 
pyritty vähentämään, mutta kaikilta osin palvelutarpeen kasvu ei ole tätä mahdollistanut. Kokonaisuutena 
suoritemäärä on pudonnut 5,7%, kun huomioidaan sekä oma että ostopalvelutuotanto. 
Intervallihoitojaksot vähennettiin minimiin pääosin maalis-kesäkuussa ja päivätoiminta on myös ollut 
tauolla koronapandemian vuoksi. Kiinteät kustannukset Kankaanpään päivätoimintatilan osalta ovat 
kuitenkin toteutuneet. 
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Erityispalveluissa toiminta on ollut muutoksen keskellä, sillä koronaviruspandemia on vaikuttanut eniten 
erityispalveluiden toimintaan. Tämän lisäksi osaston paikkalukua on supistettu ja yhteistoimintaneuvottelut 
ovat kohdistuneet suurelta osin osastohenkilöstöön. Suoritemäärät ovat vähentyneet 11,4%. On kuitenkin 
huomioitava, että suorite ei ole yksiselitteinen toiminnan tehokkuuden ja laadun mittari, koska 
potilaskäynteihin käytetty aika vaihtelee. Määrien laskuun on myös osin vaikuttanut koronapandemiasta 
johtuvat kiireettömien hoitojen lykkääminen sekä ajoittainen niukempi lääkäritilanne kiireettömällä 
ajanvarausvastaanotolla, jolloin on ollut vähemmän vastaanottoaikoja tarjolla.   

 

Suun terveydenhuollon toiminta pyörii hyvin omana toimintana. Koronaviruspandemia on vaikuttanut 
myös hammashuoltoon, sillä kokonaisuutena suoritteiden määrä on viime vuodesta pudonnut 3,2%. 
Ainoastaan Karviassa ja Pomarkussa suoritteiden määrä on hivenen kasvanut, mikä johtuu hoitopäivien 
lisäämisestä koronapandemian aikana. Hoitopäivien lisäys koronapandemian aikana mahdollisti 
henkilökunnan hajauttamisen, jolla turvattiin henkilöstön saatavuus mahdollisen virustartunnan tai 
karanteenin aikana. Suoritteiden määrän vähentyessä on huomioitava, että toimenpiteiden määrät ovat 
lisääntyneet. Eli hoitoajat ovat pidentyneet keskiarvolta 45 minuuttiin, kun samalla käynnillä tehdään 
suhteessa enemmän toimenpiteitä.  

  

Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ovat aikataulussa ja suunnitelma toteutunee hyvin puolen 
vuoden perusteella. Ympäristönsuojelun suunnitelmallisista tarkastuksista kaikki eivät toteudu asiakkaista 
johtuvista syistä, mutta lupamenettelyä on kuitenkin vuoden aikana niin paljon, että tulot toteutunevat. 
Eläinlääkinnän käyntimäärissä ei ole isoa muutosta edellisiin vuosiin verrattuna. Asiakasvalituksia ei ole 
tullut ja ympäristöpalveluiden talousarvion toteuma on kokonaisuutena hallinnassa. 

 

Tulos ja maksuvalmius   

  

Virallinen tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 1 550 245,91€ euroa. Maksuvalmius on hyvällä 
tasolla.   
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Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma 1-6/2020 

 

450
Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tilinimi

Toteuma 1- 
6/2020

Talousarvio 
2020 Toteuma % TP2019 Muutos % 1- 

6/2019>2020

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TOIMINTATUOTOT 30 101 735,03 61 042 100 49,31% 59 972 448 0,15%

Myyntituotot 25 730 074,18 52 158 500 49,33% 51 105 542 0,33%
Maksutuotot 3 733 175,56 7 468 000 49,99% 7 361 621 -1,07%
Tuet ja avustukset 62 428,04 392 600 15,90% 450 905 -50,08%
Muut toimintatuotot 576 057,25 1 023 000 56,31% 1 054 381 12,27%

TOIMINTAKULUT -28 517 351,45 -60 618 007 47,04% -60 221 930 0,45%
Henkilöstökulut -11 122 530,93 -24 688 776 45,05% -23 768 041 -4,50%
Palvelujen ostot -13 290 552,47 -27 173 836 48,91% -27 739 012 4,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 048 229,48 -2 175 389 48,19% -2 488 885 1,66%
Avustukset -1 980 533,62 -4 082 900 48,51% -3 791 249 7,82%
Muut toimintakulut -1 075 504,95 -2 497 107 43,07% -2 434 744 -6,68%

TOIMINTAKATE 1 584 383,58 424 093 373,59% -249 482 -4,95%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 9 494,68 15 000 63,30% 13 109 -22,56%

Korkotuotot 0,00 0 0 -100,00%
Muut rahoitustuotot 23 471,14 35 000 67,06% 32 084 18,90%
Korkokulut -3 913,89 0 -4 251
Muut rahoituskulut -10 062,57 -20 000 50,31% -14 724 29,35%

VUOSIKATE 1 593 878,26 439 093 362,99% -236 373 -5,08%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -43 632,35 -148 000 29,48% -180 517 -60,62%

Suunnitelman mukaiset poistot -43 632,35 -148 000 29,48% -180 517 -60,62%
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0,00 0 0 -100,00%

Satunnaiset kulut 0,00 0 0 -100,00%
TILIKAUDEN TULOS 1 550 245,91 291 093 532,56% -416 889 -1,15%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 550 245,91 291 093 532,56% -416 889 -1,15%

Ulkoinen tuloslaskelma 
1 - 6 / 2020
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Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen 1.1. – 30.6.2020 
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Käyttösuunnitelma Toteutunut Tot %
Kunnat 
maksaneet

Ero toteutu-
neeseen

6 154 698 € 2 696 237 € 43,81 % 3 028 343 € 332 106 €
14 599 759 € 6 709 858 € 45,96 % 7 198 915 € 489 056 €
17 769 764 € 8 052 745 € 45,32 % 8 776 844 € 724 099 €
11 196 142 € 5 740 911 € 51,28 % 5 522 268 € -218 643 €

779 640 € 410 827 € 52,69 % 386 131 € -24 696 €
50 500 003 € 23 610 578 € 46,75 % 24 912 500 € 1 301 922 €
49 827 828 € 24 518 749 € 49,21 %

1,33 % -3,70 %

Perhepalvelut
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

Yhteensä 179 514 € 162 261 € 1 584 811 € 210 254 € 201 546 € 357 851 €
KS2020 378 511 € 465 140 € 3 753 185 € 445 432 € 352 574 € 759 856 €
Jäljellä -198 997 € -302 879 € -2 168 374 € -235 178 € -151 027 € -402 005 €
Tot % 47,43 % 34,88 % 42,23 % 47,20 % 57,16 % 47,09 %

Aikuispalvelut
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

Yhteensä 716 559 € 506 803 € 3 505 416 € 791 756 € 332 271 € 857 054 €
KS2020 1 375 908 € 1 236 379 € 7 732 514 € 1 668 391 € 751 430 € 1 835 137 €
Jäljellä -659 349 € -729 576 € -4 227 098 € -876 635 € -419 159 € -978 083 €
Tot % 52,08 % 40,99 % 45,33 % 47,46 % 44,22 % 46,70 %

Vanhuspalvelut
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

Yhteensä 643 553 € 693 872 € 3 803 498 € 1 297 379 € 687 742 € 926 702 €
KS2020 1 547 761 € 1 696 310 € 8 274 305 € 2 613 735 € 1 614 836 € 2 022 817 €
Jäljellä -904 208 € -1 002 438 € -4 470 807 € -1 316 356 € -927 094 € -1 096 115 €
Tot % 41,58 % 40,90 % 45,97 % 49,64 % 42,59 % 45,81 %

Erityispalvelut
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

Yhteensä 472 100 € 496 648 € 3 112 231 € 704 993 € 353 492 € 601 446 €
KS2020 615 610 € 1 204 778 € 5 805 494 € 1 425 652 € 913 850 € 1 230 758 €
Jäljellä -143 510 € -708 130 € -2 693 263 € -720 659 € -560 358 € -629 312 €
Tot % 76,69 % 41,22 % 53,61 % 49,45 % 38,68 % 48,87 %

Ympäristöpalvelut
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia

Yhteensä 39 096 € 48 721 € 151 197 € 57 520 € 36 681 € 18 866 € 58 747 €
KS2020 82 211 € 99 438 € 282 501 € 120 653 € 62 525 € 31 613 € 100 699 €
Jäljellä -43 115 € -50 717 € -131 304 € -63 133 € -25 844 € -12 747 € -41 952 €
Tot % 47,56 % 49,00 % 53,52 % 47,67 % 58,67 % 59,68 % 58,34 %

Palvelut yhteensä Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia
Yhteensä 2 050 822 € 1 908 305 € 12 157 152 € 3 061 901 € 1 611 732 € 2 761 918 € 58 747 €
Ennakkolaskutus 4 000 000 € 4 702 043 € 25 848 000 € 6 273 862 € 3 695 214 € 5 880 182 € 100 699 €
Tot % 51,27 % 40,58 % 47,03 % 48,80 % 43,62 % 46,97 % 58,34 %
Osuus kustannuksista 8,69 % 8,08 % 51,49 % 12,97 % 6,83 % 11,70 % 0,25 %
Osuus käyttösuunnitelmasta 7,92 % 9,31 % 51,18 % 12,42 % 7,32 % 11,64 % 0,20 %
Kunnat maksaneet 2 000 000 € 2 351 022 € 12 586 500 € 3 136 931 € 1 847 607 € 2 940 091 € 50 350 €
Ero toteutuneeseen -50 822 € 442 716 € 429 348 € 75 030 € 235 875 € 178 173 € -8 398 €
2019 Kesäkuu 2 093 443 € 2 317 824 € 12 570 867 € 2 996 256 € 1 727 887 € 2 759 851 € 48 955 €
Muutos 2019/2020 -42 621 € -409 519 € -413 716 € 65 645 € -116 155 € 2 067 € 9 792 €
Muutos % -2,0 -17,7 -3,3 2,2 -6,7 0,1 20,0

Palvelut yhteensä
Perhepalvelut
Aikuispalvelut
Vanhuspalvelut
Erityispalvelut
Ympäristöpalvelut
Yhteensä
Koko vuosi ja kesäkuu 2019
Muutos 2019/2020



PoSa palvelut tuotteittain - 30.6.2020

Perhepalvelut tammi-kesäkuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

2110 417 665 € 3 419 € 414 246 € 31 558 € 35 877 € 236 855 € 45 843 € 22 589 € 41 524 €

2120 258 805 € 2 412 € 256 393 € 18 896 € 22 516 € 144 037 € 24 553 € 17 312 € 29 079 €

2130 154 043 € 0 € 154 043 € 6 855 € 17 972 € 96 277 € 10 270 € 7 702 € 14 968 €

2205 36 669 € 0 € 36 669 € 1 264 € 421 € 24 024 € 2 107 € 4 636 € 4 215 €

2210 365 557 € 3 360 € 362 197 € 22 017 € 23 312 € 164 922 € 29 788 € 64 316 € 57 841 €

2220 217 536 € 1 897 € 215 639 € 10 659 € 10 659 € 122 168 € 14 759 € 10 659 € 46 735 €

2310 450 822 € 40 456 € 410 366 € 27 228 € 40 842 € 246 997 € 27 228 € 40 842 € 27 228 €

2320 823 507 € 40 255 € 783 252 € 55 706 € 0 € 519 413 € 55 706 € 28 159 € 124 267 €

2330 64 032 € 600 € 63 432 € 5 330 € 10 661 € 30 117 € 0 € 5 330 € 11 993 €

Yhteensä 2 788 634 € 92 398 € 2 696 237 € 179 514 € 162 261 € 1 584 811 € 210 254 € 201 546 € 357 851 €

MRV2020 6 381 197 € 226 500 € 6 154 697 € 378 511 € 465 140 € 3 753 185 € 445 432 € 352 574 € 759 856 €

Jäljellä -3 592 563 € -134 102 € -3 458 460 € -198 997 € -302 879 € -2 168 374 € -235 178 € -151 027 € -402 005 €

Tot % 43,70 % 40,79 % 43,81 % 47,43 % 34,88 % 42,23 % 47,20 % 57,16 % 47,09 %

Aikuispalvelut tammi-kesäkuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

3110 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3120 1 023 571 € 126 578 € 896 994 € 105 187 € 101 503 € 331 113 € 165 270 € 70 479 € 123 441 €

3130 327 716 € 8 960 € 318 756 € 39 194 € 13 482 € 219 662 € 19 068 € 12 423 € 14 927 €

3140 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3210 58 773 € 103 € 58 670 € 4 848 € 5 554 € 31 636 € 4 910 € 5 048 € 6 674 €

3220 232 052 € 66 201 € 165 852 € 9 930 € 12 495 € 94 723 € 22 775 € 12 845 € 13 083 €

3310 2 212 € 0 € 2 212 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3320 222 380 € 76 829 € 145 550 € 39 775 € 0 € 105 775 € 0 € 0 € 0 €

3330 18 010 € 0 € 18 010 € 0 € 0 € 14 459 € 0 € 3 551 € 0 €

3410 54 897 € 0 € 54 897 € 6 219 € 3 588 € 19 837 € 9 158 € 9 824 € 6 270 €

3415 1 912 702 € 94 028 € 1 818 674 € 257 523 € 148 881 € 921 764 € 200 016 € 52 342 € 238 147 €

3420 350 263 € 0 € 350 263 € 39 804 € 11 848 € 201 765 € 51 652 € 11 848 € 33 348 €

3430 3 159 393 € 650 374 € 2 509 020 € 189 796 € 199 739 € 1 362 311 € 247 662 € 137 739 € 371 773 €

3440 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3450 375 271 € 2 098 € 373 174 € 24 283 € 9 713 € 202 371 € 71 245 € 16 172 € 49 391 €

Yhteensä 7 737 240 € 1 025 170 € 6 712 070 € 716 559 € 506 803 € 3 505 416 € 791 756 € 332 271 € 857 054 €

MRV2020 16 614 758 € 2 015 000 € 14 599 758 € 1 375 908 € 1 236 379 € 7 732 514 € 1 668 391 € 751 430 € 1 835 137 €

Jäljellä -8 877 518 € -989 830 € -7 887 688 € -659 349 € -729 576 € -4 227 098 € -876 635 € -419 159 € -978 083 €

Tot % 46,57 % 50,88 % 45,97 % 52,08 % 40,99 % 45,33 % 47,46 % 44,22 % 46,70 %

Vanhuspalvelut tammi-kesäkuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

4120 518 183 € 5 860 € 512 323 € 49 339 € 34 368 € 267 257 € 77 619 € 33 270 € 50 470 €

4130 59 253 € 33 144 € 26 109 € 0 € 0 € 0 € 18 975 € 0 € 7 135 €

4210 2 558 481 € 335 895 € 2 222 585 € 215 430 € 230 811 € 1 081 909 € 254 391 € 206 443 € 233 600 €

4220 355 911 € 156 697 € 199 214 € 1 102 € 2 480 € 27 278 € 104 429 € 11 297 € 52 628 €

4230 72 489 € 7 722 € 64 767 € 0 € 0 € 49 308 € 10 089 € 1 953 € 3 417 €

4310 132 812 € 75 564 € 57 249 € 0 € 1 040 € 0 € 0 € 0 € 56 209 €

4330 3 525 659 € 1 077 238 € 2 448 421 € 0 € 137 201 € 760 670 € 598 431 € 433 084 € 519 035 €

4350 2 957 559 € 797 869 € 2 159 690 € 382 757 € 280 118 € 1 269 192 € 223 881 € 0 € 3 742 €

4410 459 050 € 96 662 € 362 387 € 1 223 € 8 153 € 340 375 € 7 745 € 1 087 € 3 805 €

Yhteensä 10 639 397 € 2 586 652 € 8 052 745 € 649 851 € 694 171 € 3 795 989 € 1 295 559 € 687 134 € 930 041 €

MRV2020 22 498 764 € 4 729 000 € 17 769 764 € 1 547 761 € 1 696 310 € 8 274 305 € 2 613 735 € 1 614 836 € 2 022 817 €

Jäljellä -11 859 367 € -2 142 348 € -9 717 019 € -897 910 € -1 002 139 € -4 478 316 € -1 318 176 € -927 702 € -1 092 776 €

Tot % 47,29 % 54,70 % 45,32 % 41,99 % 40,92 % 45,88 % 49,57 % 42,55 % 45,98 %

Erityispalvelut tammi-kesäkuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

5110 1 585 140 € 234 864 € 1 350 276 € 111 045 € 128 419 € 668 242 € 182 508 € 97 254 € 162 807 €

5120 954 682 € 147 999 € 806 683 € 61 081 € 62 589 € 535 589 € 52 786 € 41 286 € 53 352 €

5130 148 122 € 1 093 € 147 028 € 8 052 € 7 028 € 117 544 € 4 096 € 4 747 € 5 562 €

5210 1 370 166 € 582 686 € 787 480 € 67 856 € 70 674 € 430 601 € 73 722 € 61 531 € 83 095 €

5330 295 505 € 59 065 € 236 440 € 17 206 € 22 969 € 146 293 € 21 405 € 11 526 € 17 041 €

5350 212 671 € 25 837 € 186 834 € 13 933 € 14 144 € 112 734 € 22 167 € 11 611 € 12 244 €

5410 2 165 474 € 237 026 € 1 928 448 € 177 798 € 167 432 € 930 455 € 317 586 € 109 317 € 225 860 €

5420 307 391 € 9 670 € 297 722 € 15 128 € 23 394 € 170 773 € 30 723 € 16 220 € 41 485 €

Yhteensä 7 039 149 € 1 298 238 € 5 740 911 € 472 100 € 496 648 € 3 112 231 € 704 993 € 353 492 € 601 446 €

MRV2020 14 636 141 € 3 440 000 € 11 196 141 € 615 610 € 1 204 778 € 5 805 494 € 1 425 652 € 913 850 € 1 230 758 €

Jäljellä -7 596 992 € -2 141 762 € -5 455 230 € -143 510 € -708 130 € -2 693 263 € -720 659 € -560 358 € -629 312 €

Tot % 48,09 % 37,74 % 51,28 % 76,69 % 41,22 % 53,61 % 49,45 % 38,68 % 48,87 %

Ympäristöpalvelut tammi-kesäkuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia

6110 314 915 € 45 504 € 269 412 € 29 079 € 37 969 € 81 415 € 43 040 € 27 796 € 10 329 € 39 784 €

6210 130 473 € 34 119 € 96 355 € 6 620 € 7 106 € 46 118 € 9 570 € 5 872 € 8 536 € 12 533 €

6310 63 124 € 18 063 € 45 061 € 3 397 € 3 646 € 23 664 € 4 911 € 3 013 € 6 431 €

Yhteensä 508 513 € 97 686 € 410 827 € 39 096 € 48 721 € 151 197 € 57 520 € 36 681 € 18 866 € 58 747 €

MRV2020 1 069 240 € 289 600 € 779 640 € 82 211 € 99 438 € 282 501 € 120 653 € 62 525 € 31 613 € 100 699 €

Jäljellä -560 727 € -191 914 € -368 813 € -43 115 € -50 717 € -131 304 € -63 133 € -25 844 € -12 747 € -41 952 €

Tot % 47,56 % 33,73 % 52,69 % 47,56 % 49,00 % 53,52 % 47,67 % 58,67 % 59,68 % 58,34 %

Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia

Perhepalvelut 2 696 237 € 179 514 € 162 261 € 1 584 811 € 210 254 € 201 546 € 357 851 €

Aikuispalvelut 6 712 070 € 716 559 € 506 803 € 3 505 416 € 791 756 € 332 271 € 857 054 €

Vanhuspalvelut 8 052 745 € 649 851 € 694 171 € 3 795 989 € 1 295 559 € 687 134 € 930 041 €

Erityispalvelut 5 740 911 € 472 100 € 496 648 € 3 112 231 € 704 993 € 353 492 € 601 446 €

Ympäristö 410 827 € 39 096 € 48 721 € 151 197 € 57 520 € 36 681 € 18 866 € 58 747 €

Yhteensä 28 712 933 € 5 100 144 € 23 612 790 € 2 057 120 € 1 908 603 € 12 149 643 € 3 060 082 € 1 611 124 € 2 765 258 € 58 747 €

Määrärahavaraus 2020 50 500 000 € 4 000 000 € 4 702 043 € 25 848 000 € 6 273 862 € 3 695 214 € 5 880 182 € 100 699 €

Tot % 46,76 % 51,43 % 40,59 % 47,00 % 48,78 % 43,60 % 47,03 % 58,34 %

Jäljellä -26 887 210 € -1 942 880 € -2 793 440 € -13 698 357 € -3 213 780 € -2 084 090 € -3 114 924 € -41 952 €

Osuus kustannuksista 8,71 % 8,08 % 51,45 % 12,96 % 6,82 % 11,71 % 0,25 %

Osuus kustannuksista MRV 2020 7,92 % 9,31 % 51,18 % 12,42 % 7,32 % 11,64 % 0,20 %

2019 Kesäkuu 24 518 749 € 2 093 443 € 2 317 824 € 12 570 867 € 2 996 256 € 1 727 887 € 2 759 851 € 48 955 €

Muutos 2019/2020 -905 960 € -36 323 € -409 221 € -421 224 € 63 826 € -116 762 € 5 407 € 9 792 €

Muutos % -3,7 -1,7 -17,7 -3,4 2,1 -6,8 0,2 20,0

1.1.2020
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Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausuntopyyntö

15.06.2020 VN/8871/2019

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, 
sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot 
liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut 
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 

Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa 
on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata 
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa 
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, 
vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten 
kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, 
kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea 
pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan 
pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä 
toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena 
on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa 
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja 
ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla 
säännöksillä.
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Tavoitteet

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin 
säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita 
olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen 
järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä 
ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja 
kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien 
muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin 
tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa 
pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri 
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien 
rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen 
lausuntopalautteen perusteella.
Lisäksi pyydämme maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa 
Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-
Savon maakuntaan taikka nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. 
Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin 
taustamuistiossa, liitteessä 3. Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset 
sekä mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako ratkaistaan 
lausuntokierroksen jälkeen.

 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten 
esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on 
mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä 
säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri 
osioihin.
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan 
huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. 
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/8871/2019.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
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Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat 
julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.

Valmistelijat

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Pääsihteeri Päivi Salo STM, p. 0295 163 113, paivi.salo@stm.fi
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi

Lakikohtaiset yhteyshenkilöt 

Sote-maakuntalaki

Sote-maakuntalaki, tehtävät, toimielimet ja päätöksenteko: 

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi; 

Sote-maakuntalaki, omaisuusjärjestelyt ja taloussääntely:

Neuvotteleva virkamies Ville Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen VM, p. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi

Hallitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi

Sote-järjestämislaki

Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen STM, p. 0295 163 092, pirjo.kainulainen@stm.fi

Sote-järjestämislaki, ohjaus ja sote-maakuntien yhteistyöalueet: 

Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta STM, p. 0295 163 692, taina.mantyranta@stm.fi

Lakimies Suvi Velic STM, p. 0295 163 477, suvi.velic@stm.fi

Laki pelastustoimen järjestämisestä

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka SM, p. 0295 488 400,kimmo.kohvakka@intermin.fi 
(15.6.-28.6.2020 ja 27.7.-25.9.2020)

Pelastusneuvos Janne Koivukoski SM, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi 
(15.6.-26.7.2020)

Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö SM, p. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi (3.8.-
25.9.2020)

Hallitusneuvos Ilpo Helismaa SM, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (15.6.-12.7. ja 
17.8.-25.9.2020)

mailto:erkki.papunen@vm.fi
mailto:ville.koponen@vm.fi
mailto:pasi.leppanen@vm.fi
mailto:mervi.kuittinen@vm.fi
mailto:pirjo.kainulainen@stm.fi
mailto:taina.mantyranta@stm.fi
mailto:suvi.velic@stm.fi
mailto:kimmo.kohvakka@intermin.fi
mailto:janne.koivukoski@intermin.fi
mailto:mika.katto@intermin.fi
mailto:ilpo.helismaa@intermin.fi
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Voimaanpanolaki:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi,

Aluejako

Finanssineuvos Teemu Eriksson VM p. 0295 530 177, teemu.eriksson@vm.fi (14.7. alkaen)

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi

Omaisuusjärjestelyt: 

Neuvotteleva virkamies Ville Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi;

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen VM, p. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi;

Hallitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi

Rahoitus

Kuntien ja maakuntien rahoitus

Finanssineuvos Markku Nissinen VM, p. 0295 530 314, markku.nissinen@vm.fi

Maakuntien rahoituslaki ja kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki VM, p. 0295 530 444, matti.sillanmaki@vm.fi (15.–
26.6. ja 27.7. alkaen)

Maakuntien rahoituslaki, laskelmat: 

Erityisasiantuntija Jenni Jaakkola VM, p. 0295 530 493, jenni.jaakkola@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen VM, p. 0295 530 465. miikka.vahanen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen STM, p.  0295 163 044 antti.vaisanen@stm.fi

Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö, laskelmat: 

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen VM, p. 0295 530 388, ville.salonen@vm.fi

Verolainsäädäntö

Hallitusneuvos Panu Pykönen VM, p. 0295 530 225, panu.pykonen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Timo Annala VM, p. 0295 530 318, timo.annala@vm.fi

Arvonlisäverotus:

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen VM, p. 0295 530 238, marja.niiranen@vm.fi

mailto:auli.valli-lintu@stm.fi
mailto:teemu.eriksson@vm.fi
mailto:erkki.papunen@vm.fi
mailto:ville.koponen@vm.fi
mailto:pasi.leppanen@vm.fi
mailto:mervi.kuittinen@vm.fi
mailto:markku.nissinen@vm.fi
mailto:matti.sillanmaki@vm.fi
mailto:jenni.jaakkola@vm.fi
mailto:miikka.vahanen@vm.fi
mailto:antti.vaisanen@stm.fi
mailto:ville.salonen@vm.fi
mailto:panu.pykonen@vm.fi
mailto:timo.annala@vm.fi
mailto:marja.niiranen@vm.fi
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Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö: 

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki VM, p. 0295 530 414, marja.isomaki@vm.fi  (15.6.–
10.7. ja 17.8. alkaen)

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, VM, p. 0295 530 027, anu.hernesmaa@vm.fi 
  (ajalla 13.7.-14.8.2020)

Uusimaa erillislaki:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi,

Lausuntopyynnön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset:
Projektisihteeri Krista Palonen STM, p. 0295 163 710
Asiantuntija Saija Tyyskä STM, p. 0295 163 179 , saija.tyyska@stm.fi
 

Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 - Hallituksen esitys ja taustamateriaalit 
valtioneuvoston hankeikkunassa. 

Regeringspropositionen och bakgrundsmaterial i statsrådets projektplatform.

https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 - Materiaalit soteuudistus.fi -sivustolla.

Materialet i soteuudistus.fi -webbplatsen.

Liitteet:

0. Esityksen pääasiallinen sisältö.pdf

1. Asian tausta ja valmistelu.pdf

2. Nykytila ja sen arviointi.pdf

3. Tavoitteet.pdf

4.1 Keskeiset ehdotukset.pdf

4.2 Pääasialliset vaikutukset.pdf - HUOM: Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 klo: 12.00 
uusi versio asiakirjasta 4.2 Pääasialliset vaikutukset. Uuteen versioon on lisätty teknisen 
virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.

5. Muut toteuttamisvaihtoehdot.pdf

Lakiehdotukset.pdf

7. Säännöskohtaiset perustelut.pdf

12. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys.pdf

mailto:marja.isomaki@vm.fi
mailto:anu.hernesmaa@vm.fi
mailto:auli.valli-lintu@stm.fi
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020
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Liite_Asetusluonnokset.pdf

Liite 1. Taustamuistio omaisuusjärjestelyjen vaihtoehdot 9.6.2020.pdf

Liite 2_Digitalisaatio ja tiedonhallinta sote-uudistuksessa.pdf

Liite 3_Taustamuistio Itä_Savon shp_n jäsenkuntien maakuntajaosta 9.6.2020.pdf

Liite 4. Kuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_5-6-2020.xlsx

Liite 5. Sote-maakuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_FI_9-6-2020.xlsx

0. SV Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf

1. SV Bakgrund och beredning.pdf

2. SV Nuläge och bedömning av nuläget.pdf

3. SV Målsättning.pdf

4.1 SV De viktigaste förslagen.pdf

4.2 SV De huvudsakliga konsekvenserna.pdf - OBS: En ny version av dokumentet 4.2. De 
huvudsakliga konsekvenserna fördes till utlåtande.fi den 23.7.2020 kl: 12.00. Den nya 
versionen inkluderar de fotnoterna som saknades förut på grund av ett tekniskt problem.

5. SV Alternativa handlingsvägar.pdf

SV Lagförslag.pdf

7. SV Specialmotivering.pdf

12. SV Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning.pdf

SV Bilaga_Förordningsutkast.pdf

Bilaga 1. Bakgrundsprovmemoria om ordnandet av egendomsförhållandena_SV 
9.6.2020.pdf

Bilaga 2_Digitalisering och informationshantering inom social och hälsovårdsreformen.pdf

Bilaga 3_Bakgrundspromemoria_Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.pdf

Bilaga 4. Kommunernas finansiering. Kuntien 
rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_SVENSKA_5-6-2020.xlsx

Bilaga 5. Vårdlandskaps finansiering. Sote-maakuntien 
rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_SE_9-6-2020.xlsx

EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVV-VUEʹǨǨŠÕS SIISKÕS_Koltansaame.pdf

EVTTOHUSA VÁLDOSISDOALLU_Pohjoissaame.pdf

IÄVTUTTÂS VÁLDUÁŠÁLÂŠ SISKÁLDÂS_Inarinsaame.pdf

HE koottu_FI.pdf - HUOM. Koko esitys, 1208 sivua. Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 
klo: 12.00 uusi versio lausuntopyynnön liiteasiakirjasta HE koottu. Uuteen versioon on lisätty 
asiakirjan luvusta 4.2 Pääasialliset vaikutukset teknisen virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.
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RP samlad_SV.pdf - OBS. Hela propositionen, 1174 sidor. En ny version av dokumentet RP 
Samland fördes till utlåtande.fi den 23.7.2020 kl: 12.00. Den nya versionen inkluderar de 
fotnoterna som saknades förut på grund av ett tekniskt problem i kapitlet 4.2. De 
huvudsakliga konsekvenserna.

Jakelu:

Aalto-yliopisto
Akaan kaupunki
Akava
Alajärven kaupunki
Alavieskan kunta
Alavuden kaupunki
Ammattiliitto Pro
Asikkalan kunta
Askolan kunta
Auran kunta
Business Finland
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Digi- ja väestötietovirasto
Duodecim
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Elinkeinoelämän keskusliitto
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Eläinoikeuspuolue r.p.,
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry
Eläketurvakeskus
Enonkosken kunta
Enontekiön kunta
Espoon hiippakunta
Espoon kaupunki - Esbo stad
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan te-toimisto
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon pelastuslaitos
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä
Etelä-Savon te-toimisto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Eurajoen kunta
Euran kunta
Evijärven kunta
Feministinen puolue r.p.
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Finanssiala ry
Finnström
Forssan kaupunki
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haapajärven kaupunki
Haapaveden kaupunki
Hailuodon kunta
Halsuan kunta
Haminan kaupunki
Hangon kaupunki - Hangö stad
Hankasalmen kunta
Harjavallan kaupunki
Hartolan kunta
Hattulan kunta
Hausjärven kunta
Heinolan kaupunki
Heinäveden kunta
Helsingin hiippakunta
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad
Helsingin pelastuslaitos
Helsingin yliopisto
Hirvensalmen kunta
Hollolan kunta
Honkajoen kunta
Huittisten kaupunki
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Humppilan kunta
Huoltovarmuuskeskus
Hyrynsalmen kunta
Hyvinkään kaupunki
Hyvinvointiala HALI ry
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ELY-keskus
Hämeen liitto
Hämeen te-toimisto
Hämeenkyrön kunta
Hämeenlinnan kaupunki
Hätäkeskuslaitos
Iin kunta
Iisalmen kaupunki
Iitin kunta
Ikaalisten kaupunki
Ilmajoen kunta
Ilomantsin kunta
Imatran kaupunki
Inarin kunta
Ingå kommun - Inkoon kunta
Isojoen kunta
Isokyrön kunta
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Itä-Savon sairaanohoitopiiri
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki
Janakkalan kunta
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jokioisten kunta
Joroisten kunta
Joutsan kunta
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Juukan kunta
Juupajoen kunta
Juvan kunta
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän yliopisto
Jämijärven kunta
Jämsän kaupunki
Järvenpään kaupunki
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy
Kaakkois-Suomen te-toimisto
Kaarinan kaupunki
Kaavin kunta
Kainuun ELY-keskus
Kainuun liitto
Kainuun pelastuslaitos
Kainuun sairaanohoitopiiri
Kainuun te-toimisto
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin kaupunki
Kajaanin yliopistokeskus
Kalajoen kaupunki
Kallio peruspalvelukuntayhtymä
Kangasalan kunta
Kangasniemen kunta
Kankaanpään kaupunki
Kannonkosken kunta
Kannuksen kaupunki
Kansalaispuolue r.p.,
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
Kansallinen Kokoomus
Kansaneläkelaitos
Kanta-Hämeen pelastuslaitos



Lausuntopalvelu.fi 10/39

Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karijoen kunta
Karkkilan kaupunki
Karstulan kunta
Karvian kunta
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad
Kauhajoen kaupunki
Kauhavan kaupunki
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad
Kaustisen kunta
Keiteleen kunta
Kemijärven kaupunki
Kemin kaupunki
Keminmaan kunta
Kempeleen kunta
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry
Keski-Suomen te-toimisto
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keskuskauppakamari
Keuruun kaupunki
KEVA
Kihniön kunta
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta
Kinnulan kunta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA
Kirkkohallitus
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun
Kiteen kaupunki
Kittilän kunta
Kiuruveden kaupunki
Kivijärven kunta
Kokemäen kaupunki
Kokkolan kaupunki - Karleby stad
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Kolarin kunta
Konneveden kunta
Kontiolahden kunta
Korkein hallinto-oikeus
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta
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Korsnäs kommun
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta
Kuhmoisten kunta
Kuhmon kaupunki
Kuluttajaliitto
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat
Kuntayhtymä kaksineuvoinen
Kuntien takauskeskus
Kuopion hiippakunta
Kuopion kaupunki
Kuortaneen kunta
Kurikan kaupunki
Kustavin kunta
Kuusamon kaupunki
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä
Kymenlaakson liitto
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Kyyjärven kunta
Kärkölän kunta
Kärsämäen kunta
Lab-ammattikorkeakoulu
Lahden kaupunki
Lahden yliopistokampus
Laihian kunta
Laitilan kaupunki
Lapin aluehallintovirasto
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Lapin pelastuslaitos
Lapin sairaanhoitopiiri
Lapin te-toimisto
Lapin yliopisto
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Lapinlahden kunta
Lappajärven kunta
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Lapsiasiavaltuutettu
Lapuan hiiippakunta
Lapuan kaupunki
Larsmo kommun - Luodon kunta
Laukaan kunta
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lemin kunta
Lempäälän kunta
Leppävirran kunta
Lestijärven kunta
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Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
Liedon kunta
Lieksan kaupunki
Liike Nyt r.p.
Liikenne- ja viestintäministeriö
Limingan kunta
Liperin kunta
Lohjan kaupunki - Lojo stad
Loimaan kaupunki
Lopen kunta
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Loviisan kaupunki - Lovisa stad
Luhangan kunta
Lumijoen kunta
Luumäen kunta
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkäripalveluyritykset LPY
Maa- ja metsätalousministeriö
Malax kommun - Maalahden kunta
Marttilan kunta
Maskun kunta
Merijärven kunta
Merikarvian kunta
Metropolia ammattikorkeakoulu
Miehikkälän kunta
Mikkelin hiippakunta
Mikkelin kaupunki
Mikkelin yliopistokeskus
Muhoksen kunta
Multian kunta
Muonion kunta
Muuramen kunta
Mynämäen kunta
Myrskylän kunta - Mörskom kommun
Mäntsälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mäntyharjun kunta
Naantalin kaupunki
Nakkilan kunta
Nivalan kaupunki
Nokian kaupunki
Nousiaisten kunta
Nuohousalan keskusliitto ry
Nurmeksen kaupunki
Nurmijärven kunta
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki
Närpes stad - Närpiön kaupunki
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Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Orimattilan kaupunki
Oripään kunta
Oriveden kaupunki
Ortodoksinen kirkko
Oulaisten kaupunki
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun hiippakunta
Oulun yliopisto
Oulunkaaren ky
Outokummun kaupunki
Padajoen kunta
Paimion kaupunki
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
Palkansaajien tutkimuslaitos
Paltamon kunta
Pargas stad - Paraisten kaupunki
Parikkalan kunta
Parkanon kaupunki
Pedersöre kommun - Pedersören kunta
Pelastusopisto
Pelkosenniemen kunta
Pellon kunta
Perhon kunta
Pertunmaan kunta
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Perussuomalaiset
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Petäjäveden kunta
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden kunta
Pihtiputaan kunta
Piraattipuolue r.p.
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan te-toimisto
Pirkkalan kunta
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia
Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan te-toimisto
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
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Pohjois-Karjalan te-toimisto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitosky
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon te-toimisto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske
Poliisihallitus
Polvijärven kunta
Pomarkun kunta
Porin kaupunki
Porin yliopistokeskus
Pornaisten kunta
Porvoon hiippakunta
Porvoon kaupunki - Borgå stad
Posion kunta
Pudasjärven kaupunki
Pukkilan kunta
Punkalaitumen kunta
Puolangan kunta
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat
Puumalan kunta
Pyhtään kunta - Pyttis kommun
Pyhäjoen kunta
Pyhäjärven kaupunki
Pyhännän kunta
Pyhärannan kunta
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pälkäneen kunta
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
Pöytyän kansanterveystyön ky
Pöytyän kunta
Raahen kaupunki
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raision kaupunki
Rajavartiolaitos
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky
Rantasalmen kunta
Ranuan kunta
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki
Rauman kaupunki
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
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Rautjärven kunta
Reisjärven kunta
Riihimäen kaupunki
Riihimäen seudun tersveyskeskuksen ky
Ristijärven kunta
Rovaniemen kaupunki
Ruokolahden kunta
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus Finlandssvenska 
Kompetenscentret Ab
Ruoveden kunta
Ruskon kunta
Rääkkylän kunta
Saamelaiskäräjät
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä 
Saarijärven kaupunki
Sairaanhoitopiirien johtajat ry
Sallan kunta
Salon kaupunki
Sastamalan kaupunki
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan te-toimisto
Satakuntaliitto
Sauvon kunta
Savitaipaleen kunta
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonlinnan kaupunki
Savukosken kunta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen yliopistokeskus
Seitsemän tähden liike r.p.
Sievin kunta
Siikaisten kunta
Siikajoen kunta
Siikalatvan kunta
Siilinjärven kunta
Simon kunta
Sininen tulevaisuus r.p.
Sipoon kunta - Sibbo kommun
Sisäministeriö
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Siuntion kunta - Sjundeå kommun
Sodankylän kunta
Soinin kunta
Someron kaupunki
Sonkajärven kunta
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja 
Satakunnassa Pikassos
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos
Sosiaalijohto ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Sotkamon kunta
STTK
Sulkavan kunta
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
Suomen isännöintiliitto
Suomen kansa ensin r.p.
Suomen Keskusta
Suomen kiinteistöliitto
Suomen Kristillisdemokraatit
Suomen Kuntaliitto
Suomen lentopelastusseura
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Lääkäriliitto
Suomen meripelastusseura
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry
Suomen omakotiliitto
Suomen Palomiesliitto SPAL
Suomen Palopäällystöliitto
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK
Suomen Punainen Risti
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen sairaanhoitajaliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Yrittäjät
Suomussalmen kunta
Suonenjoen kaupunki
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Svenska Finlands Folkting SFF
Svenska handelshögskolan
Sysmän kunta
Syyttäjälaitos
Säkylän kunta
Taideyliopisto
Taipalsaaren kunta
Taivalkosken kunta
Taivassalon kunta
Tammelan kunta
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen hiippakunta
Tampereen kaupunki
Tampereen yliopisto
Tasa-arvovaltuutettu
Tasapainon puolesta
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Tehy ry
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN
Tervolan kunta
Tervon kunta
Teuvan kunta
Tilastokeskus
Tl. Kosken kunta
Tohmajärven kunta
Toholammin kunta
Toivakan kunta
Tornion kaupunki
Tuomioistuinvirasto
Turun ammattikorkeakoulu
Turun hiippakunta
Turun kaupunki - Åbo stad
Turun yliopisto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tuusniemen kunta
Tuusulan kunta
Tyrnävän kunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoasiainministeriö
Ulvilan kaupunki
Urjalan kunta
Utajärven kunta
Utsjoen kunta
Uudenmaan liitto
Uuraisten kunta
Uusikaupunki
Uusimaan ELY-keskus
Uusimaan te-toimisto
Vaalan kunta
Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan yliopisto
Valkeakosken kaupunki
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Valtakunnanvoudinvirasto
Valtiokonttori
Valtion nuorisoneuvosto
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiovarainministeriö
Vammaisfoorumi
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Vantaan kaupunki - Vanda stad
Varkauden kaupunki
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Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy
Varsinais-Suomen te-toimisto
Vasemmistoliitto
Vehmaan kunta
Verohallinto
Veronmaksajain Keskusliitto
Vesannon kunta
Vesilahden kunta
Vetelin kunta
Vieremän kunta
Vihdin kunta
Vihreä liitto
Viitasaaren kaupunki
Vimpelin kunta
Virolahden kunta
Virtain kaupunki
Väylävirasto
Vörå kommun - Vöyrin kunta
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Ylitornion kunta
Ylivieskan kaupunki
Ylä-Savon Sote ky
Ylöjärven kaupunki
Ympäristöministeriö
Ypäjän kunta
Yrkehögskolan Arcada
Yrkehögskolan Novia
Åbo Akademi
Ålands hälso- och sjukvård
Ålands landskapsregering
Ähtärin kaupunki
Äänekosken kaupunki
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Taustatiedot

Onko vastaaja

o kunta

o sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue

o maakunnan liitto

o muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin

o valtion viranomainen

o järjestö

o joku muu

Vastaajatahon virallinen nimi

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot

Viranomaisille: Lausuntovastauksen käsitelleen toimielimen nimi ja käsittelypäivämäärä

Kysymykset

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista

1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa?

2. Voidaanko esityksellä kehittää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, yhdenmukaisuutta 
ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti?  Varmistaako esitys 
pelastustoimen pelastustoiminnan ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen 
synergiahyödyt? Jos ei, miten ehdotusta tulisi kehittää?

3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen 
kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa?

Kysymyksiä sote-maakuntalaista

4. Muodostaako sote-maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien sote-maakuntien 
hallinnon ja talouden järjestämiselle?
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o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

5. Sote-maakuntalain 6 §:ssä säädetään maakunnan mahdollisuudesta alueellaan ottaa 
hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä sekä harjoittaa vähäriskistä 
liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Tukeeko ehdotettu 
sääntely maakunnan itsehallinnon toteuttamista?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

6. Sote-maakuntalain 5 luvussa säädetään sote-maakunnan asukkaiden 
osallistumisoikeuksista. Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

7. Sote-maakuntalain 8 luvussa säädetään sote-maakuntien yhteistoiminnasta. Onko siitä 
esitetty säädettäväksi sote-maakuntien toiminnan ja yhteistyön näkökulmasta 
tarkoituksenmukaisesti?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa
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8. Sote-maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti sote-maakuntalakiin ja sote-
maakuntien rahoituslakiin. Ohjaavatko sote-maakuntien rahoitusmalli ja sote-maakuntalain 
mukainen taloudenohjausmekanismi sote-maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella 
tavalla?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

9. Sote-maakuntalain 3 luvussa säädetään muun ohella sote-maakunnan 
lainanottovaltuudesta sekä investointien ohjauksesta koko julkisen talouden tasapainon 
huomioon ottavalla tavalla. Sote-maakunnille siirtyvien toimitilojen hallinnoinnista ei esitetä 
erikseen säädettäväksi. Turvaako ehdotettu investointien rahoitus- ja ohjausmalli tarpeellisten 
investointien toteuttamisen tarkoituksenmukaisella tavalla? Vastauksessa voi ottaa kantaa 
toimitilojen hallinnoinnin järjestämiseen paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella tasolla.

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

10. Maakuntalain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin 
pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

11. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista.

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista

12. Muodostaako sote-järjestämislaki tarkoituksenmukaisen yleislain julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiselle?

o kyllä

o kyllä pääosin
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o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

13. Turvaavatko sote-järjestämislain säännökset sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhdenvertaisen saatavuuden?

o kyllä

o kyllä pääosin 

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

14. Varmistaako laissa esitetty tehtävien määrittely kunnan ja maakunnan osalta väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisen? ”

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

15. Turvaako 8 §:n sääntely sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisen 
riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

16. Onko 12  §:n sääntely ostopalvelujen hankkimisesta ja 12 a §:n sääntely vuokratyövoiman 
käytöstä tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä?

o kyllä
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o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

17. Ovatko 13 §:n mukaiset yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset perusteltuja

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

18. Onko 16 §:n sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja 
toteutettavissa käytännössä?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

19. Onko sote-maakuntien yhteistyöaluetta ja yhteistyösopimusta koskeva 33–36 §:n sääntely 
kokonaisuudessaan tarkoituksenmukainen?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

20. Turvaako 37 §:n sääntely kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyöstä osaltaan 
ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden?

o kyllä
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o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

21. Onko 49 §:n sääntely valmiuskeskuksesta tarkoituksenmukainen ja perusteltu?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

22. Minkä sote-maakunnan tehtäväksi tulisi säätää ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen 
tukeminen (31 §) koko maassa?

23. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: 
Erittele vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

24. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.

Kysymyksiä pelastustoimen järjestämislaista

25. Lain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pelastustoimen järjestämisen valtakunnallisista 
tavoitteista. Säännöksessä luetellaan asiat, jotka valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa 
on määriteltävä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Ovatko säännöksessä luetellut kohdat 
tarkoituksenmukaisia?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa
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26. Mikä pitäisi lisätä/mikä pitäisi poistaa?

27. Lain 13 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan seuranta- ja 
arviointivelvollisuudesta. Lisäksi lain 16 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan 
pelastustoimen omavalvonnasta. Onko sote-maakunnille ehdotettu seuranta-, arviointi- ja 
omavalvontakokonaisuus tarkoituksenmukainen?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

28. Pelastustoimen järjestämislain 5 pykälässä säädetään tehtävien kokoaminen suurempiin 
kokonaisuuksiin, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai 
laadun turvaamiseksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten 
perusteella. Ovatko säännöksessä esitetyt koottavat tehtävät perusteltuja?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

29. Mitä kansainvälisessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (kalusto, 
muodostelmat) olisi tarkoituksenmukaista koota jonkun maakunnan/maakuntien 
hoidettavaksi?

30. Mitä kansainvälisen avunannon ja vastaanottamisen edellyttämiä toimintoja 
(hälyttäminen, varustaminen jne.) olisi tarkoituksenmukaista koota johonkin 
maakuntaan/maakuntiin ja jos kyllä, mihin maakuntaan/maakuntiin?

31. Pelastustoimen järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

32. Muut vapaamuotoiset huomiot pelastustoimen järjestämislaista.



Lausuntopalvelu.fi 26/39

Kysymyksiä voimaanpanolaista

33. Sote-maakuntien aluejaon pohjana on kuntaperusteinen maakuntajako, josta säädetään 
voimaanpanolain 5 §:ssä. Onko ehdotettu aluejako tarkoituksenmukainen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen näkökulmasta?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

34. Sote-maakuntarakennelain 3 §:n mukaan maakuntajako toimii nykyiseen tapaan myös 
muiden valtion aluejakojen perustana. Lisäksi maakuntajako toimii maakuntien liittojen 
toimialuejaon pohjana. Onko ehdotettu 5 §:n mukainen aluejako tarkoituksenmukainen muun 
aluehallinnon näkökulmasta?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

35. Lakiehdotuksessa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivät Etelä-Savosta Pohjois-
Savoon. Muutos vaikuttaa sekä sote-maakuntaan että valtion aluejakojen pohjana olevaan 
maakuntajakoon. Mihin maakuntaan näiden kuntien tulisi kuulua ja mitä vaikutuksia 
vaihtoehdoilla olisi lausunnonantajan toimintaa:

o Etelä-Savon maakuntaan

o Pohjois-Savon maakuntaan

36. Lakiehdotuksessa Uudenmaan maakunnan alueella sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä vastaisi neljä sote-maakuntaa (Itä-Uusimaan sote-maakunta, Keski-Uusimaan 
sote-maakunta, Länsi-Uusimaan sote-maakunta, Vantaa-Keravan sote-maakunta) sekä 
Helsingin kaupunki, joka ei kuuluisi mihinkään sote-maakuntaan. Muiden aluejakojen osalta 
Uudenmaan nykyinen maakunta olisi yksi kokonaisuus. Onko ehdotettu sääntely aluejakojen 
näkökulmasta tarkoituksenmukainen?

o kyllä
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o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

37. Turvaako väliaikaisten toimielinten kokoonpano ja laissa säädetyt tehtävät uudistuksen 
toimeenpanon (7 - 8 §)?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

38. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät, 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin liittyvä kuntien ja eräiden 
kuntayhtymien irtain omaisuus, lomapalkkavelka ja sopimukset siirtyvät sote-maakunnille. 
Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva 
ratkaisu hyväksyttävä?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

39. Voimaanpanolain 4 luvussa säädetään kuntien oikeudesta saada valtiolta korvaus 
uudistukseen liittyvien omaisuusjärjestelyjen aiheuttamista välittömistä kustannuksista sekä 
korvausmenettelystä. Korvaus kohdistuisi ensisijaisesti kunnille ja kuntayhtymille jääviin 
omaisuuseriin, esimerkiksi siirtymäajan jälkeen käytöstä poistuvien toimitilojen kustannuksiin. 
Onko kompensaatiosääntely hyväksyttävä?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa
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40. Voimaanpanolain 17 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi 
maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka 
muualla kunnan hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä 
esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

41. Onko 28 §:n mukainen ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely perusteltu ja 
turvaako se osapuolten aseman riittävästi?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

42. Turvaako Kårkullan toiminnan jakamista koskevat ehdotukset sen toiminnan jatkuvuuden 
sote-maakuntien toimintana?

43. Uudistus tulisi ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2023 alusta. Onko uudistus 
toteutettavissa uudistuksessa ehdotetussa aikataulussa?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa
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44. Voimaanpanolain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin 
pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

45. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.

Kysymyksiä maakuntien rahoituslaista

46. Valtio rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu 
uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

47. Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu lähtökohtaisesti sote-
maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin kustannuksiin. Valtion rahoituksen tasoa 
korotetaan vuosittain arvioidun palvelutarpeen muutoksen (7§), kustannustason (hintojen) (8 
§), tehtävämuutosten (9 §) sekä toteutuneiden kustannusten perusteella (10 §). 
Palvelutarpeen muutoksen osalta esitykseen sisältyy valtion rahoituksen kasvua osittain 
hillitsevä tekijä siten, että arvioidusta tarpeen muutoksesta huomioidaan 80 %:n osuus 
kolmannesta vuodesta lähtien (36 §). Lisäksi sote-maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen, 
edellyttäen, että lain 11 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttyvät. Onko sote-maakunnilla 
riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

48. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien 
rahoituksen määräytymistekijät (luku 3) ja niiden painokertoimet perusteltuja?

o kyllä

o kyllä pääosin
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o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

49. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen pelastustoimen tehtävien rahoituksen 
määräytymistekijät (luku 4) ja niiden painokertoimet perusteltuja?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

50. Sote-maakunnan rahoituksessa otetaan huomioon siirtymätasauksena laskennallisten 
kustannusten mukaisen rahoituksen ja sote-maakunnan alueen kuntien toteutuneiden 
kustannusten erotus siten, että muutosta rajataan 7 vuoden ajan vuosittain porrastetusti 
kasvaen. Enimmäismuutos rajataan toistaiseksi pysyvästi enintään +/-150 euroon asukasta 
kohden vuodesta 2029 lähtien (35 §). 

a) Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 2023–2029 esitetty siirtymäaika riittävä?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

b) Onko toistaiseksi pysyvä enimmäismuutostasaus kannatettava?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa
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51. Valtion rahoitus maksetaan sote-maakunnalle kuukausittain viimeistään kuukauden 
ensimmäisenä päivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan 
molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä 
suurina erinä (25 §). Sen lisäksi vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet 
maksetaan sote-maakunnalle vuoden 2022 joulukuun 1 päivänä (37 §). Onko rahoituksen 
maksatuksen aikataulu maksuvalmiuden ja kassan hallinnan kannalta tarkoituksenmukainen?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei

o ei pääosin

o ei kantaa

52. Maakuntien rahoituslain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, 
mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee 
näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista.

Kysymyksiä muista lakiluonnoksista

Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö

54. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien 
kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt hyväksyttäviä ja riittäviä 
(laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29 ja 30 §)?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

55. Ovatko valtionosuuskriteerit sekä niiden painotukset yleisesti ottaen perusteltuja (laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta)?

o kyllä

o kyllä pääosin
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o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

56. Kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: 
Erittele vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

57. Muut vapaamuotoiset huomiot kuntien rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä.

Verolainsäädäntö

58. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä verojärjestelmän muutoksia 
hyväksyttävinä?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

59. Verolainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, 
mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. 
Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

60. Vapaamuotoiset huomiot verolainsäädännöstä.

Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö

61. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan 
muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien 
työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat 
KT. Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta esitetty säädettäväksi 
tarkoituksenmukaisesti?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin
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o ei

o ei kantaa

62. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

63. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä 
eläkkeistä.

Uusimaa-laki

64. Turvaako Uudenmaan erillislaki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen alueella 
yhdenvertaisesti muuhun maahan verrattuna?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

65. Turvaavatko HUSin lakisääteisiä tehtäviä koskevat säännökset erikoissairaanhoidon 
järjestämisen sekä yliopistollisen sairaalan tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävät (5 §)?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa
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66. Onko terveydenhuollon järjestämisvastuun jakautumisesta Uudellamaalla esitetty 
säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti (Uudenmaan sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin 
ensisijainen järjestämisvastuu, HUSin lakisääteiset tehtävät ja HUS-järjestämissopimus; 4, 5 
ja 10 §)?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

67. Ovatko Helsingin kaupungin talouden eriyttämistä koskevat säännökset 
tarkoituksenmukaisia ja riittäviä turvaamaan toiminnan vertailtavuuden muuhun maahan 
nähden (5 luku)?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

68. Uusimaa-lain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin 
pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

69.  Vapaamuotoiset huomiot Uudenmaan erillislaista?

Yleishallintoa koskevat lait

70. Yleishallintoa koskevien lakien pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

71. Vapaamuotoiset huomiot yleishallintoa koskevasta lainsäädännöstä.

Kysymyksiä sote-maakuntarakennelaista
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72. Sote-maakuntarakennelaissa säädetään maakuntajaosta, joka toimii myös sote-
maakuntien alueiden pohjana. Lisäksi laissa säädetään sote-maakuntien muuttamisesta, 
joka johtaa myös vastaavalla alueella maakuntajaon muutokseen. Onko esitetty sote-
maakuntien ja niiden pohjana olevan maakuntajaon suhde sekä jaon muutosprosessi 
kriteereineen selkeä ja tarkoituksenmukainen ottaen huomioon maakuntajaon merkityksen 
muille aluejaoille?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

73. Pidättekö esitettyjä edellytyksiä sote-maakuntien muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen näkökulmasta? (erityisesti sote-
maakuntarakennelain 2, 5 ja 10 §:t)

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

74. Sote-maakuntarakennelain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.

75.  Muut vapaamuotoiset huomiot sote-maakuntarakennelaista.

Maakuntien ohjaus

76. Valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen järjestämisessä 
vahvistettaisiin. Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua?

o kyllä 

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei
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o ei kantaa

77. Ministeriöt ja maakunta kävisivät vuotuiset neuvottelut, joissa tarkasteltaisiin maakunnan 
toimintaa ja taloutta toteumatietojen ja ennusteiden näkökulmasta. Lisäksi erilliset 
ohjausneuvottelut käytäisiin vuosittain yhteistyöaluekohtaisesti. Onko neuvottelujen tavoite ja 
käsiteltävä asiakokonaisuus tarkoituksenmukainen?

o kyllä 

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

78. Maakuntien ja valtioneuvoston välille suunnitellaan ministeriöiden ja järjestämisvastuussa 
olevien tahojen vuorovaikutukseen perustuvaa aktiivista ohjausta, joka perustuisi avoimeen 
näkemysten ja tietojen vaihtoon sekä järjestäjien toiminnan ja talouden jatkuvaluonteiseen 
arviointiin. Onko ohjausmalli uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltu?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin

o ei

o ei kantaa

Uudistuksen vaikutukset

79. Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu ehdotuksen keskeiset vaikutukset. Miltä osin 
vaikutusten arviointia olisi korjattava, tarkennettava tai täydennettävä?

80. Onko uudistuksen muutoskustannukset tunnistettu ja arvioitu asianmukaisesti?

o kyllä

o kyllä pääosin

o ei pääosin 

o ei

o ei kantaa
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81. Uudistuksesta aiheutuvia ICT:n ja tiedonhallinnan muutoskustannuksia on arvioitu 
hallituksen esityksen vaikutusarvioinneissa edellisen vaalikauden maakunta- ja sote-
valmistelussa tunnistettujen kustannusarvioiden perusteella. Millaisia tarkennuksia ja 
täydennyksiä nyt esitettyihin arvioihin tulisi tehdä?

82. Näkemyksenne muista mahdollisista ICT- ja digiasioihin liittyvistä vaikutuksista 
ehdotetussa palvelurakenteessa?

83. Minkälaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä vaikutuksia 
järjestämisvastuuseen ja ostopalveluihin liittyvästä täsmentävästä sääntelystä sote-
maakunnille aiheutuisi (liittyen esimerkiksi palvelurakenteen muuttumiseen tai 
palvelutuotannosta aiheutuviin kustannuksiin):

a) vuosina 2021-2022?

b) vuosina 2023-2024?

c) vuodesta 2025 alkaen?

84. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista sote-maakunnille siirtyvistä 
hankintasopimuksista saattaisi olla uusien säännösten nojalla mitättömiä. Sote-maakunta 
olisi velvollinen korvaamaan palveluntuottajille sopimusten mitätöitymisen takia 
hyödyttömäksi jäävät investoinnit. Minkälaisia vaikutuksia lakisääteisestä mitättömyydestä 
aiheutuisi sote-maakunnille tai yksityisille palveluntuottajille?

a) vuosina 2021-2022?

b) vuosina 2023-2024?

c) vuodesta 2025 alkaen?

85. a) Tulisiko arvionne mukaan sote-maakunnille siirtyviä hankintasopimuksia 
mitätöitymään järjestämisvastuuta ja ostopalveluja koskevan sääntelyn nojalla?

o kyllä

o ei
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b) jos kyllä, mikä olisi mitätöityvien sopimusten euromääräinen arvo?

c) liittyisikö arvionne mukaan mitätöityviin sopimuksiin yksityisille palveluntuottajille 
hyödyttömiksi jääviä investointeja, mitä nämä välittömät hyödyttömäksi jäävät investoinnit 
olisivat ja kuinka suurista menetyksistä olisi kyse?

Uudistuksen toimeenpanon tuki

86. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja 
maakuntauudistuksen alueelliseen toteutukseen?

o sote-integraatio

o palvelutarpeen arviointi

o hallinto ja johtaminen

o henkilöstösiirrot

o talous

o omaisuusjärjestelyt

o tietohallinto ja ICT

o viestintä ja osallisuus

muuta, mitä?

Muut kysymykset

87. Mahdolliset ehdotukset käsitteen ”sote-maakunta” korvaamiseksi jollain muulla 
käsitteellä.

88. Ehdotus sote-maakuntanne nimeksi.

89. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.

90. Muut yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.
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Hakari Kari
Sosiaali- ja terveysministeriö

Tyyskä Saija
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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 
 
Johdanto 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, 
sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot 
liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut 
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. 
  

 

Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa 
on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata 
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa 
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, 
vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten 
kasvua. 
 
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, 
kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea 
pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan 
pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä 
toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena 
on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa 
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja 
ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus. 
 
Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla 
säännöksillä. 
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Tavoitteet 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin 
säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita 
olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen 
järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä 
ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja 
kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien 
muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. 
 
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin 
tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa 
pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri 
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien 
rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen 
lausuntopalautteen perusteella. 
Lisäksi pyydämme maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa 
Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-
Savon maakuntaan taikka nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. 
Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin 
taustamuistiossa, liitteessä 3. Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset 
sekä mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako ratkaistaan 
lausuntokierroksen jälkeen. 
 
 
 
 
  

 

Vastausohjeet vastaanottajille 

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten 
esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on 
mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä 
säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri 
osioihin. 
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. 
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan 
huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. 
 
 
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. 
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/8871/2019. 
 
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO 
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Aikataulu 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat 
julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot. 

 

Valmistelijat 

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: 
Pääsihteeri Päivi Salo STM, p. 0295 163 113, paivi.salo@stm.fi 
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi 
 
Lakikohtaiset yhteyshenkilöt  
 
Sote-maakuntalaki 
 
Sote-maakuntalaki, tehtävät, toimielimet ja päätöksenteko:  
 
Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi;  
 
Sote-maakuntalaki, omaisuusjärjestelyt ja taloussääntely: 
 
Neuvotteleva virkamies Ville Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi 
 
Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen VM, p. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi 
 
Hallitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi 
 
Sote-järjestämislaki 
 
Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen STM, p. 0295 163 092, pirjo.kainulainen@stm.fi 
 
Sote-järjestämislaki, ohjaus ja sote-maakuntien yhteistyöalueet:  
 
Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta STM, p. 0295 163 692, taina.mantyranta@stm.fi 
 
Lakimies Suvi Velic STM, p. 0295 163 477, suvi.velic@stm.fi 
 
Laki pelastustoimen järjestämisestä 
 
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka SM, p. 0295 488 400,kimmo.kohvakka@intermin.fi 
(15.6.-28.6.2020 ja 27.7.-25.9.2020) 
 
Pelastusneuvos Janne Koivukoski SM, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi 
(15.6.-26.7.2020) 
 
Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö SM, p. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi (3.8.-
25.9.2020) 
 
Hallitusneuvos Ilpo Helismaa SM, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (15.6.-12.7. ja 
17.8.-25.9.2020) 

mailto:erkki.papunen@vm.fi
mailto:ville.koponen@vm.fi
mailto:pasi.leppanen@vm.fi
mailto:mervi.kuittinen@vm.fi
mailto:pirjo.kainulainen@stm.fi
mailto:taina.mantyranta@stm.fi
mailto:suvi.velic@stm.fi
mailto:kimmo.kohvakka@intermin.fi
mailto:janne.koivukoski@intermin.fi
mailto:mika.katto@intermin.fi
mailto:ilpo.helismaa@intermin.fi
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Voimaanpanolaki: 
 
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi, 
 
Aluejako 
 
Finanssineuvos Teemu Eriksson VM p. 0295 530 177, teemu.eriksson@vm.fi (14.7. alkaen) 
 
Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi 
 
Omaisuusjärjestelyt:  
 
Neuvotteleva virkamies Ville Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi; 
 
Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen VM, p. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi; 
 
Hallitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi 
 
Rahoitus 
 
Kuntien ja maakuntien rahoitus 
 
Finanssineuvos Markku Nissinen VM, p. 0295 530 314, markku.nissinen@vm.fi 
 
Maakuntien rahoituslaki ja kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö 
 
Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki VM, p. 0295 530 444, matti.sillanmaki@vm.fi (15.–
26.6. ja 27.7. alkaen) 
 
Maakuntien rahoituslaki, laskelmat:  
 
Erityisasiantuntija Jenni Jaakkola VM, p. 0295 530 493, jenni.jaakkola@vm.fi 
 
Neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen VM, p. 0295 530 465. miikka.vahanen@vm.fi 
 
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen STM, p.  0295 163 044 antti.vaisanen@stm.fi 
 
Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö, laskelmat:  
 
Neuvotteleva virkamies Ville Salonen VM, p. 0295 530 388, ville.salonen@vm.fi 
 
Verolainsäädäntö 
 
Hallitusneuvos Panu Pykönen VM, p. 0295 530 225, panu.pykonen@vm.fi 
 
Neuvotteleva virkamies Timo Annala VM, p. 0295 530 318, timo.annala@vm.fi 
 
Arvonlisäverotus: 
 
Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen VM, p. 0295 530 238, marja.niiranen@vm.fi 

mailto:auli.valli-lintu@stm.fi
mailto:teemu.eriksson@vm.fi
mailto:erkki.papunen@vm.fi
mailto:ville.koponen@vm.fi
mailto:pasi.leppanen@vm.fi
mailto:mervi.kuittinen@vm.fi
mailto:markku.nissinen@vm.fi
mailto:matti.sillanmaki@vm.fi
mailto:jenni.jaakkola@vm.fi
mailto:miikka.vahanen@vm.fi
mailto:antti.vaisanen@stm.fi
mailto:ville.salonen@vm.fi
mailto:panu.pykonen@vm.fi
mailto:timo.annala@vm.fi
mailto:marja.niiranen@vm.fi
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Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö:  
 
Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki VM, p. 0295 530 414, marja.isomaki@vm.fi  (15.6.–
10.7. ja 17.8. alkaen) 
 
Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, VM, p. 0295 530 027, anu.hernesmaa@vm.fi 
  (ajalla 13.7.-14.8.2020) 
 
Uusimaa erillislaki: 
 
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi, 
 
Lausuntopyynnön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset: 
Suunnittelija Jan Ihatsu STM, p. 0295 163 583, jan.ihatsu@stm.fi (ajalla 6.7 - 20.7.2020 
projektisihteeri Krista Palonen,  0295 163 710, krista.palonen@stm.fi) 
  

 

Linkit 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 - Hallituksen esitys ja taustamateriaalit 
valtioneuvoston hankeikkunassa.  

Regeringspropositionen och bakgrundsmaterial i statsrådets projektplatform. 

https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 - Materiaalit soteuudistus.fi -sivustolla. 

Materialet i soteuudistus.fi -webbplatsen. 

 

Liitteet: 

 

iitteet: 

0. Esityksen pääasiallinen sisältö.pdf -  

1. Asian tausta ja valmistelu.pdf -  

2. Nykytila ja sen arviointi.pdf -  

3. Tavoitteet.pdf -  

4.1 Keskeiset ehdotukset.pdf -  

4.2 Pääasialliset vaikutukset.pdf -  

5. Muut toteuttamisvaihtoehdot.pdf -  

Lakiehdotukset.pdf -  
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Liite 4. Kuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_5-6-2020.xlsx -  
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Taustatiedot 

Onko vastaaja 

o kunta 

o sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue 

o maakunnan liitto 

o muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 

o valtion viranomainen 

o järjestö 

o joku muu 

 

Vastaajatahon virallinen nimi 

Karvian kunta 

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot 

Tarja Hosiasluoma, tarja.hosiasluoma@karvia.fi, puh: 0400221900 

Viranomaisille: Lausuntovastauksen käsitelleen toimielimen nimi ja käsittelypäivämäärä 

Karvian kunnanhallitus 21.9.2020 

Kysymykset 

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista 

1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa? 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12089
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12090
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12091
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12092
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12093
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12094
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12095
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12096
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12116
mailto:tarja.hosiasluoma@karvia.fi
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Teoriassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palveluiden  tarve ohjaa rahoitusta 
nykyistä tasapuolisemmin koko maassa ja kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja 
valtakunnallisesti. Käytännön toteutus riippuu siitä, kuinka onnistunut kriteeristö onnistutaan 
luomaan sekä rahoituskehyksen riittävyydestä.  

2. Voidaanko esityksellä kehittää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, yhdenmukaisuutta 
ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti?  Varmistaako esitys 
pelastustoimen pelastustoiminnan ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen 
synergiahyödyt? Jos ei, miten ehdotusta tulisi kehittää? 

Lakiesitys ei suoranaisesti vaikuta pelastustoimen palveluiden saatavuuteen 
parantavasti, koska pelastustoimen palveluverkko maan eri osissa on nykyisellään 
hyvin erilainen, sekä rakenteen että palvelutason osalta. Pelastustoimen 
valtakunnallisen ohjauksen lisääntyminen voi paikoin jopa uhata nykyistä 
palveluverkkoa ja näin heikentää palveluiden saatavuutta joillakin alueilla.  

Tällä hetkellä pelastustoimen palveluiden tuottaminen perustuu valtakunnalliseen 
ohjeistukseen toimintavalmiudesta, riskiarvioon ja Pelastuslain perusteella tehtävään 
pelastustoimen palvelutasoon aluehallintovirastojen valvoessa palvelutason 
toteutumista. Tämä on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi, jossa pelastustoimen 
alueen kunnat ovat voineet saada minimitasoa parempaa palvelua niin halutessaan. 
Järjestämislain perusteluissa on nostettu esille ongelmat valtakunnallisessa 
pelastustoimen ohjauksessa. Todettakoon, että pelastuslaitokset ovat 
pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta kyenneet tekemään rakentavaa 
kehittämistyötä ja ongelmana on lähinnä ministeriön ja pelastuslaitosten välillä. Esitys 
korjaa valtakunnalliseen ohjaukseen liittyvän toimivaltakysymyksen, mutta samalla 
tulee varmistaa ohjaukseen tarvittava riittävä resurssi ja luoda toimiva ohjausprosessi. 

Esitys varmistaa sen, että pelastustoimi voi myös jatkossa olla mukana tuottamassa 
ensihoitopalveluita, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaisesti maakunnassa. 
Nykyisin käytössä oleva ensihoitopalveluiden sekatuottaja-malli ei ole taloudellisesti 
tehokkain malli, vaan se aiheuttaa päällekkäisiä kustannuksia toiminnan jatkuvuuteen 
liittyen (henkilöstö, kalusto) 

Pelastustoimen yhteistyötä ei ole syytä rajoittaa ainoastaan ensihoitoon, vaan esim. 
yhteinen tilannekeskus ja akuutit kotiin annettavat palvelut.cPienille kunnille, kuten 
Karvia, on vapaaehtoisiin toimijoihin perustuva järjestelmä oleellinen. Soteuudistuksen 
toteuduttua  täytyisi VPK:n merkitys ymmärtää ja tukea heidän toimintaansa vähintään 
samalla tasolla kuin tällä hetkellä ja koulutus tulee myös ottaa huomioon.  

 

3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen 
kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa? 

 Kyllä 

Kysymyksiä sote-maakuntalaista 

4. Muodostaako sote-maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien sote-maakuntien 
hallinnon ja talouden järjestämiselle? 

o kyllä 
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o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

5. Sote-maakuntalain 6 §:ssä säädetään maakunnan mahdollisuudesta alueellaan ottaa 
hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä sekä harjoittaa vähäriskistä 
liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Tukeeko ehdotettu 
sääntely maakunnan itsehallinnon toteuttamista? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Pelastustoimessa vähäriskinen liiketoiminta voisi käsittää esimerkiksi 
turvallisuuskoulutukseen liittyvän liiketoiminnan, mikä mahdollistaisi osaltaan ikääntyvän 
tai osatyökykyisen henkilöstön vaihtoehtoiset urapolut heikentämättä kuitenkaan 
pelastustoimen toimintavalmiutta (tämän voisi laittaa kohtaan 17) 

 

6. Sote-maakuntalain 5 luvussa säädetään sote-maakunnan asukkaiden 
osallistumisoikeuksista. Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Kyllä pääosin, riippuu kuitenkin käytännön toiminnasta, miten saadaan aktivointi 
onnistumaan ja pysymään riittävän monipuolisena.  

7. Sote-maakuntalain 8 luvussa säädetään sote-maakuntien yhteistoiminnasta. Onko siitä 
esitetty säädettäväksi sote-maakuntien toiminnan ja yhteistyön näkökulmasta 
tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 
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o ei 

o ei kantaa 

On hyvä, että lainsäädännössä on rakenteet sote-maakuntien vapaaehtoiselle 
yhteistyölle. Erityisesti pienimmille sote-maakunnille ylimaakunnallinen yhteistyö saattaa 
muodostua tärkeäksi keinoksi vastata sote-palvelujen järjestämisvastuuseen. 

52 §:ssa kuvatut yhteistyön rakenteen muodot (yhteinen toimielin, yhteinen virka, 
sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja sote-maakunta) ovat riittäviä varmistamaan 
sen, että vapaaehtoiselle yhteistyölle löytyy sopivat ja riittävät yhteistyön mahdollistavat 
ja varmistavat yhteistyörakenteet.  

Yksi sote-maakuntien yhteistoiminnan muoto on yhteinen toimielin, joka voi hoitaa jotakin 
sote-maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa tehtävää. Lakiehdotuksen 
perusteluosassa todetaan, että kyseinen yhteinen toimielin olisi vastuu-sote-maakunnan 
valtuuston ja sote-maakuntahallituksen alainen toimielin ja sen alaisena toimiva 
organisaatio olisi osa vastuu-sote-maakunnan organisaatiota. Kaikilla yhteistoimintaan 
osallistuvilla sote-maakunnilla olisi mahdollisuus valita osa yhteisen toimielimen 
jäsenistä. Tästä huolimatta sen varmistamiseksi, että kaikilla yhteistoimintaan 
osallistuvilla sote-maakunnilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa yhteisen 
toimielimen toimintaan ja siten vastuu-sote-maakunnan järjestämisvastuulle siirrettyyn 
toimintaan, tulisi sopimuksesta yhteisestä toimielimestä säätää tarkemmin. 

 

8. Sote-maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti sote-maakuntalakiin ja sote-
maakuntien rahoituslakiin. Ohjaavatko sote-maakuntien rahoitusmalli ja sote-maakuntalain 
mukainen taloudenohjausmekanismi sote-maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella 
tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Esitetty rahoitusmalli ohjaa sote-maakuntien taloudenhoitoa tiukemmin mutta toisaalta 
myös vakaammin, mihin on totuttu nykyisessä kuntien verorahoituksen kautta toteutetussa 
järjestelmässä. Rahoituksen riittävyyteen sisältyy kuitenkin merkittävä riski varsinkin 
tilanteessa, jossa on siirrytty täysin laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään. 
Rahoituksen tason tarkastaminen suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin tulisi olla 
mahdollisimman nopeaa, eikä siihen saisi sisältyä pitkää viivettä. Onkin erityisen tärkeää, 
että maakuntien rahoitusjärjestelmän perusteita tarkastellaan kriittisesti toiminnan 
käynnistymisen jälkeen ja pyritään siihen, että maakuntien rahoitus vastaa parhaalla 
mahdollisella tavalla maakunnan tehtävien hoidosta aiheutuvia kustannuksia. 
Rahoitusjärjestelmässä tulee varautua siihen, että muutoksia rahoituksen perusteisiin 
joudutaan tarkistamaan lyhyelläkin aikavälillä.  

9. Sote-maakuntalain 3 luvussa säädetään muun ohella sote-maakunnan 
lainanottovaltuudesta sekä investointien ohjauksesta koko julkisen talouden tasapainon 
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huomioon ottavalla tavalla. Turvaako ehdotettu investointien rahoitus- ja ohjausmalli 
tarpeellisten investointien toteuttamisen tarkoituksenmukaisella tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Maakunnat poikkeavat toisistaan paljon omaisuusjärjestelyjen ja investointitarpeiden 
suhteen. Investointimalli, jossa korvausinvestointien taso määräytyy pääosin poistojen 
kautta ja rahoitetaan suoraan maakuntien valtionosuudella, tulee todennäköisesti 
asettamaan maakunnat eriarvoiseen asemaan rahoituksen riittävyyden suhteen. 
Suunniteltuja investointeja voi myös jäädä kokonaan tekemättä maakuntien 
rahoitusvaikeuksien vuoksi. 

Isompien investointien suunnittelu ja niihin sisältyvä rahoituksen järjestely mukaan lukien 
maakunnan lainanottovaltuus tehdään vahvassa valtionvarainministeriön ohjauksessa. 
Tässä järjestelmässä maakuntien tasapuolinen kohtelu tulee varmistaa. Toisaalta on hyvä, 
että tällä tullaan todennäköisesti estämään taloudellisesti kannattamattomat investoinnit. 

10. Maakuntalain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin 
pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

 

11. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista. 

 

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista 

12. Muodostaako sote-järjestämislaki tarkoituksenmukaisen yleislain julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiselle? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

13. Turvaavatko sote-järjestämislain säännökset sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhdenvertaisen saatavuuden? 

o kyllä 
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o kyllä pääosin  

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Mikäli toimitaan kirjaimellisesti lainsäädännön mukaisesti. Uudenmaan ja HUS:n alueella 
yhdenvertaisuutta ei välttämättä synny. 

 

14. Varmistaako laissa esitetty tehtävien määrittely kunnan ja maakunnan osalta väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisen? ” 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Pykälissä 6 ja 7 määritetään kunnan ja sote-maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Asian tärkeyttä voitaisiin korostaa selkeämmin. Ensinnäkin kunnan ja 
sote-maakunnan tulisi varata riittävät voimavarat lakisääteisen hyvinvointia ja terveyttä 
edistävän toiminnan varmistamiseksi. Keskeistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen 
varmistamisessa on tiivis yhteistyö kunnan eri toimialojen ja toisaalta kunnan ja sote-
maakunnan välillä. Kunnan keskeinen ja tärkein tehtävä on luoda ja tarjota olosuhteet, 
joissa kuntalainen voi tehdä oman hyvinvointinsa näkökulmasta hyviä päätöksiä. Sote-
maakunnan tulee tukea kuntaa ja kuntalaista tuottamalla sote-palveluja niin, että 
tällaisten päätösten tekeminen on mahdollista, järkevää ja houkuttelevaa. Maakunnan 
alueelle tulisi tehdä kaikkien kuntien, sote-maakunnan ja maakunnan alueella toimivien 
julkisten ja yksityisten toimijoiden ja yhdistysten kesken yksi yhteinen 
hyvinvointisuunnitelma, josta jokainen tuottaisi oman toimeenpanosuunnitelmansa. 

Kunnan tulisi nimetä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vastuutaho virkakoneiston 
huipulta – mieluiten kunnanjohtaja. 

Määrittelyssä tulisi olla selkeä vastuutaho (maakunta tai kunta), nyt yhteisvastuu. Tärkeä 
korostaa alueen yhteiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (ja suunnitelmaan) 
sitoutumista. 

 

15. Turvaako 8 §:n sääntely sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisen 
riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 



 

 Lausuntopalvelu.fi 12/32 
 

o ei 

o ei kantaa 

 

16. Onko 12  §:n sääntely ostopalvelujen hankkimisesta ja 12 a §:n sääntely vuokratyövoiman 
käytöstä tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Pykälän 12 tekstimuoto antaa ymmärtää, että sote-maakunta voi tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluja hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta, jos palvelujen 
hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen lakisääteisten ja yhdenvertaisten 
palvelujen järjestämiseksi sekä tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi – ei 
muussa tilanteessa. 

2. momentin 3. kohdan mukaan palveluja ei voi hankkia terveydenhuoltolain 50§:ssa 
tarkoitettuja kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluja lukuun ottamatta 
perusterveydenhuollon päivä- ja ilta-aikaista kiireellistä vastaanottotoimintaa. Olisi 
enemmän kuin toivottavaa, että sosiaali- ja terveysministeriö jossakin vaiheessa 
lainsäädäntötyötä selkeyttäisi kiireellisen hoidon ja päivystyksen määrittelyjä ja 
terminologiaa. Tällä hetkellä tämä terminologian on epäselvä ja osin harhaanjohtava. 

12a §:n mukaan voi käyttää vuokrattua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä 
myös terveydenhuoltolain 50§:n mukaisessa varsinaisessa päivystystoiminnassa; tätä 
voidaan pitää perusteltua huomioiden laajojen yhteispäivystyspisteiden valtakunnallinen 
ongelma riittävän henkilöstön varmistamisessa. 

Pykälä muodostaa kaksoistarkastus vaateen. 

 

17. Ovatko 13 §:n mukaiset yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset perusteltuja 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

18. Onko 16 §:n sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja 
toteutettavissa käytännössä? 
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o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Sote-maakunnalla tulee olla riittävät mahdollisuudet ohjata ja valvoa sekä yksityistä 
palveluntuottajaa että tämän käyttämää alihankkijaa. 

 

19. Onko sote-maakuntien yhteistyöaluetta ja yhteistyösopimusta koskeva 33–36 §:n sääntely 
kokonaisuudessaan tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Ko pykälien sääntely sisältää suurien piirtein samat asiat, jotka tällä hetkellä toteutuvat 
terveydenhuoltolain ja eri asetusten perusteella erikoissairaanhoidossa. Lakiehdotus 
laajentaisi tähän yhteisesti tehtävään yhteistyösopimukseen koko maakuntien tuottaman 
sosiaali- ja terveyspalvelun. Yhteistyösopimuksessa on kattavasti kuvattu asiat, jotka 
yhteistyösopimus tulisi sisältää ja joista tulisi sopia. Sopimus laaditaan yhteistyöalueen 
maakuntien toimesta kuullen kuitenkin eri tahoja, mm. sosiaali- ja terveysalan koulutusta 
antavia korkeakouluja. Valmiuden ja varautumisen tehtävien osalta suunnitelma laaditaan 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja muuten sopimusta laadittaessa tulee 
kuulla myös sosiaali- ja terveysministeriötä. Tämän kuulemisen rooli ja merkitys jää 
epäselväksi. 

Yhteistyösopimus luo hyvän raamin yhteistyöalueen yhteistyölle ja työnjaolle antaen 
yhteistyöalueille mahdollisuuden rakentaa ko. alueella järkevin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palvelujärjestelmä. Tätä mahdollisuutta ja sen pohjalta rakennettavaa 
yhteistyösopimusta tulisi kunnioittaa eikä erilaisilla asetuksilla vaarantaa ja murentaa tätä 
alueellisesti rakennetta. 

 

20. Turvaako 37 §:n sääntely kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyöstä osaltaan 
ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 
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o ei kantaa 

 

21. Onko 49 §:n sääntely valmiuskeskuksesta tarkoituksenmukainen ja perusteltu? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Käytännössä tällaiset valmiuskeskukset ovat nykyisillä erva-alueilla jo olemassa ja 
toiminnassa. 

22. Minkä sote-maakunnan tehtäväksi tulisi säätää ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen 
tukeminen (31 §) koko maassa? 

Ei kantaa 

23. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: 
Erittele vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

Pykälät 6 ja 7 voisi yhdistää samaan pykälään, jotta vastuu tulisi määriteltyä selkeämmin. 

 

24. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. 

 

Kysymyksiä pelastustoimen järjestämislaista 

25. Lain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pelastustoimen järjestämisen valtakunnallisista 
tavoitteista. Säännöksessä luetellaan asiat, jotka valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa 
on määriteltävä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Ovatko säännöksessä luetellut kohdat 
tarkoituksenmukaisia? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

26. Mikä pitäisi lisätä/mikä pitäisi poistaa? 
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27. Lain 13 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan seuranta- ja 
arviointivelvollisuudesta. Lisäksi lain 16 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan 
pelastustoimen omavalvonnasta. Onko sote-maakunnille ehdotettu seuranta-, arviointi- ja 
omavalvontakokonaisuus tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Sote-maakuntien välisessä vertailussa haasteena on pelastustoimen järjestelyjen 
alueellinen erilaisuus. Esimerkiksi palokuntien määrä, jolla on suora korrelaatio 
kustannuksiin/ asukas vaihteluväli on Helsingin 0,4 palokuntaa/ 1000 asukasta Itä-
Uudenmaan 4,3 palokuntaan/ 1000 asukasta (lähde FCG). Nykyisessä järjestelmässä 
haasteena on esimerkiksi taloustietojen vertailu, koska käytettävissä oleva aineisto ei ole 
vertailukelpoista kaikilta osin. 

28. Pelastustoimen järjestämislain 5 pykälässä säädetään tehtävien kokoaminen suurempiin 
kokonaisuuksiin, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai 
laadun turvaamiseksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten 
perusteella. Ovatko säännöksessä esitetyt koottavat tehtävät perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Joidenkin pelastustoimen tehtävien järjestäminen on perusteltua koota suurempiin 
kokonaisuuksiin. Erityisesti tämä sopii erityisosaamista tai erityiskalustoa vaativien ja ei 
aikakriittisten tehtävien hoitamisen. Sen sijaan johtokeskusten ja tilannekeskusten 
keskittäminen on kyseenalaista. Tilannekeskusten osalta tulisi pyrkiä sote-maakuntien 
sisällä löytämään yhteistyömalli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tilannekeskustarpeet voidaan yhdistää ja näin tuottaa lisäarvoa omalle sote-maakunnalle. 
Siilomainen ajattelu, jossa sosiaali- ja terveydenhuollolla olisi oma tilannekeskus ja 
pelastustoimella oma tilannekeskus ei palvele sote-maakunnan tavoitteita. Maakunnan 
yhteisellä tilannekeskuksella voi olla myös maakunnan varautumista tukevia tehtäviä. 

29. Mitä kansainvälisessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (kalusto, 
muodostelmat) olisi tarkoituksenmukaista koota jonkun maakunnan/maakuntien 
hoidettavaksi? 

Vastaus kysymykseen riippuu siitä, minkälaisen muodostelman Suomi sitoutuu 
kansainvälisiin tehtäviin lähettämään. Jos lähettävän muodostelma on pieni, niin ryhmä 
on perusteltua koota esim. kolmen suurimman pelastuslaitoksen henkilöstöstä, jolloin 
myös kv-tehtävissä käytettävä kalusto olisi sijoitettuna sinne. Ihanteellisessa tapauksessa 
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jokainen sote-maakunta tuottaisi vähintään yhden pelastusryhmän kansainväliseen 
toimintaan, jolloin kv-koulutuksen erikoisosaamista voitaisiin hyödyntää myös 
kansallisella tasolla omissa maakunnissa. On huomattava, että kv-kalustoa voidaan 
hyödyntää myös kansallisessa toiminnassa, jolloin kaluston sijoituksessa huomioidaan 
mahdolliset kansalliset käyttökohteet riskiarvion mukaisesti. 

30. Mitä kansainvälisen avunannon ja vastaanottamisen edellyttämiä toimintoja 
(hälyttäminen, varustaminen jne.) olisi tarkoituksenmukaista koota johonkin 
maakuntaan/maakuntiin ja jos kyllä, mihin maakuntaan/maakuntiin? 

Kansainvälisen avun vastaanottamisen edellyttämiä toimintoja on perusteltua keskittää 
kahteen tai kolmeen pelastuslaitokseen. Pienempien pelastuslaitosten resurssi ei riitä 
hoitamaan alueella olevaa suuronnettomuutta ja järjestämään samalla kansainvälisen 
avun vastaanottamista. 

31. Pelastustoimen järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

 

32. Muut vapaamuotoiset huomiot pelastustoimen järjestämislaista. 

 

Kysymyksiä voimaanpanolaista 

33. Sote-maakuntien aluejaon pohjana on kuntaperusteinen maakuntajako, josta säädetään 
voimaanpanolain 5 §:ssä. Onko ehdotettu aluejako tarkoituksenmukainen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen näkökulmasta? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

34. Sote-maakuntarakennelain 3 §:n mukaan maakuntajako toimii nykyiseen tapaan myös 
muiden valtion aluejakojen perustana. Lisäksi maakuntajako toimii maakuntien liittojen 
toimialuejaon pohjana. Onko ehdotettu 5 §:n mukainen aluejako tarkoituksenmukainen muun 
aluehallinnon näkökulmasta? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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Pelastustoimi on ollut alueellisena toimijana lähes 20 vuotta ja sinä aikana on vahvistunut 
käsitys siitä, että maakuntajako sopisi usein myös muidenkin tehtävien järjestämiseen, 
erityisesti keskikokoisissa maakunnissa. 

35. Lakiehdotuksessa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivät Etelä-Savosta Pohjois-
Savoon. Muutos vaikuttaa sekä sote-maakuntaan että valtion aluejakojen pohjana olevaan 
maakuntajakoon. Mihin maakuntaan näiden kuntien tulisi kuulua ja mitä vaikutuksia 
vaihtoehdoilla olisi lausunnonantajan toimintaa: 

o Etelä-Savon maakuntaan 

o Pohjois-Savon maakuntaan 

 

36. Lakiehdotuksessa Uudenmaan maakunnan alueella sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä vastaisi neljä sote-maakuntaa (Itä-Uusimaan sote-maakunta, Keski-Uusimaan 
sote-maakunta, Länsi-Uusimaan sote-maakunta, Vantaa-Keravan sote-maakunta) sekä 
Helsingin kaupunki, joka ei kuuluisi mihinkään sote-maakuntaan. Muiden aluejakojen osalta 
Uudenmaan nykyinen maakunta olisi yksi kokonaisuus. Onko ehdotettu sääntely aluejakojen 
näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

37. Turvaako väliaikaisten toimielinten kokoonpano ja laissa säädetyt tehtävät uudistuksen 
toimeenpanon (7 - 8 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Voimaanpanolakiin on otettu edellisen uudistuksen säädös lähes sellaisenaan. 
Lakiluonnoksen perusteluteksteihin on jäänyt epäjohdonmukaisuuksia mm. sote-
maakunnan ja väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamisajankohdasta.  

Sote-maakunnan päätöksentekojärjestelmä noudattaa kunnallista päätöksentekomallia, 
joten on perusteltua muodostaa väliaikainen valmistelutoimielin kuntavaalien 2021 
tuloksen pohjalta valituista luottamushenkilöistä. Väliaikaisen toimielimen päätökset 
tulevat pitkälti muodostamaan pohjan sille, miten tuleva sote-maakunta toimintansa 
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järjestää. Tämän takia tärkeä tavoite on hyödyntää demokraattista 
päätöksentekojärjestelmää sote-maakunnan perustamiseen alusta alkaen ja sitouttaa 
poliittiset päätöksentekijät uuden sote-maakunnan tavoitteisiin ja toimintaan. Päätösten 
valmisteluun ja esittelyyn valittaisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin oman toimialansa 
asiantuntijoita sote-maakunnan valmisteluun osallistuvista organisaatioista. 

 

38. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät, 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin liittyvä kuntien ja eräiden 
kuntayhtymien irtain omaisuus, lomapalkkavelka ja sopimukset siirtyvät sote-maakunnille. 
Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva 
ratkaisu hyväksyttävä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Irtaimen omaisuuden osalta siirto tulee olla vastikkeellista. Esitetty ratkaisu asettaa kunnat 
eriarvoiseen asemaan ja tulee aiheuttamaan muutosta edeltävinä vuosina erilaisia 
paikallisia ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole julkisen talouden kokonaisuutta 
tarkastellen järkeviä. 

Omaisuuden siirrossa on huomioita, että Satakunnan osalta isäntäkunnan tilinpäätökseen 
jää pelastustoimen omaisuuden poistoarvo, joka ensimmäisenä vuonna on noin 1,4 M€. 

Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit siirtyisivät varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen 
sote- maakuntiin. Sote-maakuntiin siirrettävien kuntayhtymien jäsenkunnille ei maksettaisi 
korvausta omaisuuden siirtymisestä. 

Kunnan järjestämän terveydenhuollon ym. käytössä olevan irtain omaisuus ja tietyt 
osakkeet (palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten olevat yhtiöt) siirtyisi sote-
maakunnalle ilman korvausta. Kuntien omistamat toimitilat siirtyisivät sote-maakunnan 
hallintaan siirtymäajan vuokrasopimuksella. Siirtymäajan jälkeen osa toimitiloista siirtyisi 
takaisin kuntien vastuulle. 

Kaikki kunnilla olevat velat jäisivät kuntien vastuulle. 

 

39. Voimaanpanolain 4 luvussa säädetään kuntien oikeudesta saada valtiolta korvaus 
uudistukseen liittyvien omaisuusjärjestelyjen aiheuttamista välittömistä kustannuksista sekä 
korvausmenettelystä. Korvaus kohdistuisi ensisijaisesti kunnille ja kuntayhtymille jääviin 
omaisuuseriin, esimerkiksi siirtymäajan jälkeen käytöstä poistuvien toimitilojen kustannuksiin. 
Onko kompensaatiosääntely hyväksyttävä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 
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o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Kompensaatio on kunnille välttämätön tässä tilanteessa, jossa kuntien mahdollisuudet 
tasapainottaa omaa talouttaan kaventuvat huomattavasti. Kompensaatioraja on aivan liian 
korkea. Omaisuusjärjestelyt eivät missään nimessä voi aiheuttaa huomattavaa 
korotuspainetta kunnallisveroon.   

Sote-maakuntiin siirrettävien kuntayhtymien jäsenkunnille ei siis maksettaisi korvausta 
kuntayhtymän siirtämisestä sote-maakuntaan. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
(PeVL 65/2018) todetaan, että irtaimen sote-omaisuuden (myös kuntayhtymäosuudet) 
korvaukseton siirtäminen maakunnille voi edellyttää itsehallinnon turvaavaa 
kompensaatiojärjestelyä. Omaisuusjärjestelyt voivat vaarantaa itsehallintoa myös muissa 
kuin vaikeuksissa olevissa kriisikunnissa. 

Kompensaatiojärjestelmän tulisi luoda kestävä omaisuudensuojaa koskeva järjestelmä 
valtion, kuntien ja maakuntien välille. Esitetty menettely ei sitä tee eikä täytä 
perustuslakivaliokunnan asettamia edellytyksiä. Esityksen ja perustuslakivaliokunnan 
kannan välistä eroavuutta ei myöskään perustella millään tavalla. 

Esitetty menettely altistaa omaisuusjärjestelyjä koskevat päätökset valitusmenettelylle, joka 
tarkoittaa, että omaisuusjärjestelyjen käytännöt vakiintuvat vasta korkeimman hallinto-
oikeuden kannanottojen myötä ja pitkän odotusajan jälkeen. 

Kuntien tulevan rahoitusjärjestelmän ja itsehallinnon kannalta on myös tietty epäsuhta 
siinä, että kuntien velat kokonaisuudessaan jäävät kuntien vastuulle. Suhteellinen 
velkaantuminen lisääntyy ja kuntien mahdollisuudet selvitä veloistaan vähenevät. 

40. Voimaanpanolain 17 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi 
maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka 
muualla kunnan hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä 
esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

41. Onko 28 §:n mukainen ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely perusteltu ja 
turvaako se osapuolten aseman riittävästi? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 
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o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Esityksen voimaanpanolaiksi 28 §:ssä esitetään tiettyjen ns. 
ulkoistamissopimusten/sopimusten ehtojen mitättömyyttä tietyissä olosuhteissa. 
Sopimusoikeudellisessa oikeuskäytännössä termi ”mitättömyys” ei ole vakiintunut ja jo tästä 
syystä aiheuttaa epävarmuutta seurausten suhteen. Yleensä muualla lainsäädännössä 
mitättömäksi/tehottomaksi toteaminen tarkoittaa sitä, että sopimusosapuolten velvoitteiden 
täytäntöönpanon vastaavuus on otettava huomioon. Tästä voi seurata erimielisyyksiä siitä, 
onko tilanteessa jollekin osapuolelle (kunta/kunnat, sote-maakunta, yksityinen toimija) 
aiheutunut perusteetonta etua ja siitä seuraava palautusvelvollisuus. 

Kyseistä 28 §:ä tulisi sisällöltään selventää sen suhteen, että yksityisellä palveluntuottajalla 
ei ole muita mahdollisia oikeuksia korvaukseen tai perusteettoman edun palautukseen kuin 
se, mitä säännöksen 5 momentissa säädetään korvauksesta. 

Onko termi ”mitätön” tässä tapauksessa riittävän yksiselitteinen sopimusoikeudellisesti (vrt. 
voimassaolevan hankintalain ”tehottomuusseuraamus”)? Tässä tapauksessa olisi syytä 
vielä harkita ”pätemättömyys” –käsitteen käyttöä, jolloin käytettäisiin käsitettä, jonka sisältö 
ja seuraamukset ovat oikeuskäytännössä vakiintuneet. 

42. Turvaako Kårkullan toiminnan jakamista koskevat ehdotukset sen toiminnan jatkuvuuden 
sote-maakuntien toimintana? 

 

43. Uudistus tulisi ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2023 alusta. Onko uudistus 
toteutettavissa uudistuksessa ehdotetussa aikataulussa? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

44. Voimaanpanolain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin 
pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

17§ Pykälässä tulisi mainita siirtyvinä henkilöinä myös pelastustoimen tehtäviä muualla 
kuntaorganisaatiossa tekevät henkilöt, koska kuntakonsernit ovat paikoin keskittäneet niin 
taloushallinnon kuin henkilöstöhallinnon tehtäviä konsernihallintoon, jolloin 
pelastuslaitoksilla ei itsellä ole ao. työntekijöitä. Nyt pykälässä mainitaan vain sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä hoitavat. 

45. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista. 
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Kysymyksiä maakuntien rahoituslaista 

46. Valtio rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu 
uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Rahoituksen kannalta ratkaisu on perusteltu, mutta toisaalta ratkaisu kaventaa 
merkittävästi maakunnan itsehallintoa. Valtiontalouden ilmeinen tiukkuus luo 
epävarmuutta riittävästä rahoituksesta palveluiden tuottamiseksi. Esimerkiksi 
pelastustoimen nykyrahoitus on riittämätön tulevaisuuden toimintaympäristössä ja 
tarpeisiin. 

47. Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu lähtökohtaisesti sote-
maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin kustannuksiin. Valtion rahoituksen tasoa 
korotetaan vuosittain arvioidun palvelutarpeen muutoksen (7§), kustannustason (hintojen) (8 
§), tehtävämuutosten (9 §) sekä toteutuneiden kustannusten perusteella (10 §). 
Palvelutarpeen muutoksen osalta esitykseen sisältyy valtion rahoituksen kasvua osittain 
hillitsevä tekijä siten, että arvioidusta tarpeen muutoksesta huomioidaan 80 %:n osuus 
kolmannesta vuodesta lähtien (36 §). Lisäksi sote-maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen, 
edellyttäen, että lain 11 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttyvät. Onko sote-maakunnilla 
riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen on teoriassa rahoitusjärjestelmän kautta turvattu. 
Käytännössä rahoitus on hyvin tiukka ja todelliset kustannukset tulevat todennäköisesti 
poikkeamaan järjestelmän kautta määräytyvästä rahoituksen tasosta huomattavasti. 
Tämä tulee aiheuttamaan ainakin lyhyellä aikavälillä haasteita lakisääteisten tehtävien 
hoitamisessa 

48. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien 
rahoituksen määräytymistekijät (luku 3) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 
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o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

49. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen pelastustoimen tehtävien rahoituksen 
määräytymistekijät (luku 4) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Riskiluokkien ja asukastiheyden huomioiminen rahoitusmallissa on parempi kuin pelkkään 
asukaslukuun perustuva malli. Riskiruutujen osalta tarkastellaan riskiluokkia I ja II, mutta 
olisi perusteltua tarkastella myös riskiruutuja III, koska myös niille on asetettu 
toimintavalmiutta koskevia tavoitteita. Riskikertoimen käyttöönotto edellyttää nykyistä 
säännöllisempää tilastoaineiston päivittämistä niin Tilastokeskuksen aineistoon kuin 
tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella tapahtuvaan tarkasteluun. Kriteeriä, miten 
riskiruudun painokerroin määräytyy, ei ole määritelty missään tarkemmin. Rahoitusmallin 
vaikutus on alustavien selvitysten mukaan – 15.3% ja + 11.8% välillä, jolloin 
rahoitusmallin käyttöönotossa on oltava siirtymäaika ja toisaalta mallin vaikutuksia on 
tarvittaessa pystyttävä kompensoimaan muilla rahoituselementeillä, mikäli rahoitusmalli 
uhkaa pelastustoimen palvelutasoa. 

50. Sote-maakunnan rahoituksessa otetaan huomioon siirtymätasauksena laskennallisten 
kustannusten mukaisen rahoituksen ja sote-maakunnan alueen kuntien toteutuneiden 
kustannusten erotus siten, että muutosta rajataan 7 vuoden ajan vuosittain porrastetusti 
kasvaen. Enimmäismuutos rajataan toistaiseksi pysyvästi enintään +/-150 euroon asukasta 
kohden vuodesta 2029 lähtien (35 §).  

 

a) Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 2023–2029 esitetty siirtymäaika riittävä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

b) Onko toistaiseksi pysyvä enimmäismuutostasaus kannatettava? 
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o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

51. Valtion rahoitus maksetaan sote-maakunnalle kuukausittain viimeistään kuukauden 
ensimmäisenä päivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan 
molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä 
suurina erinä (25 §). Sen lisäksi vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet 
maksetaan sote-maakunnalle vuoden 2022 joulukuun 1 päivänä (37 §). Onko rahoituksen 
maksatuksen aikataulu maksuvalmiuden ja kassan hallinnan kannalta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei 

o ei pääosin 

o ei kantaa 

Varsinkin toiminnan alkaessa 2023 heikko maksuvalmius voi olennaisesti hankaloittaa 
käynnistymistä ja pahimmillaan ohjata toimintaa uudistuksen tavoitteiden vastaisesti. 
Myöskin investointien järkevä toteuttaminen on hankalaa esitetyllä menettelyllä. 
Maakuntien tulee saada rahoitusta etupainotteisesti. Esim ensimmäinen puolen vuoden 
erä jo ennen kuin varsinainen toiminta alkaa. 

52. Maakuntien rahoituslain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, 
mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee 
näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

 

53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista. 

 

Kysymyksiä muista lakiluonnoksista 

Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö 

54. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien 
kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt hyväksyttäviä ja riittäviä 
(laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29 ja 30 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 
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o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Tasausjärjestelyt kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi ovat välttämättömiä. 
Esitetyt tasausjärjestelyt ovat kuitenkin riittämättömiä ja uudistus tuleekin aiheuttamaan 
monelle kunnalle korotuspaineita veroprosentteihin, koska kuntien mahdollisuudet 
sopeuttaa toimintamenojaan uudistuksen jälkeen ovat hyvin pienet. 

55. Ovatko valtionosuuskriteerit sekä niiden painotukset yleisesti ottaen perusteltuja (laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

56. Kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: 
Erittele vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

 

57. Muut vapaamuotoiset huomiot kuntien rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä. 

 

Verolainsäädäntö 

58. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä verojärjestelmän muutoksia 
hyväksyttävinä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

59. Verolainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, 
mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. 
Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 
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60. Vapaamuotoiset huomiot verolainsäädännöstä. 

 

Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö 

61. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan 
muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien 
työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat 
KT. Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta esitetty säädettäväksi 
tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

62. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

63. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä 
eläkkeistä. 

 

Uusimaa-laki 

64. Turvaako Uudenmaan erillislaki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen alueella 
yhdenvertaisesti muuhun maahan verrattuna? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 
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o ei kantaa 

 

65. Turvaavatko HUSin lakisääteisiä tehtäviä koskevat säännökset erikoissairaanhoidon 
järjestämisen sekä yliopistollisen sairaalan tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävät (5 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

66. Onko terveydenhuollon järjestämisvastuun jakautumisesta Uudellamaalla esitetty 
säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti (Uudenmaan sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin 
ensisijainen järjestämisvastuu, HUSin lakisääteiset tehtävät ja HUS-järjestämissopimus; 4, 5 
ja 10 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

67. Ovatko Helsingin kaupungin talouden eriyttämistä koskevat säännökset 
tarkoituksenmukaisia ja riittäviä turvaamaan toiminnan vertailtavuuden muuhun maahan 
nähden (5 luku)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

68. Uusimaa-lain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin 
pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 
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69.  Vapaamuotoiset huomiot Uudenmaan erillislaista? 

 

Yleishallintoa koskevat lait 

70. Yleishallintoa koskevien lakien pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

 

71. Vapaamuotoiset huomiot yleishallintoa koskevasta lainsäädännöstä. 

 

Kysymyksiä sote-maakuntarakennelaista 

72. Sote-maakuntarakennelaissa säädetään maakuntajaosta, joka toimii myös sote-
maakuntien alueiden pohjana. Lisäksi laissa säädetään sote-maakuntien muuttamisesta, 
joka johtaa myös vastaavalla alueella maakuntajaon muutokseen. Onko esitetty sote-
maakuntien ja niiden pohjana olevan maakuntajaon suhde sekä jaon muutosprosessi 
kriteereineen selkeä ja tarkoituksenmukainen ottaen huomioon maakuntajaon merkityksen 
muille aluejaoille? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

73. Pidättekö esitettyjä edellytyksiä sote-maakuntien muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen näkökulmasta? (erityisesti sote-
maakuntarakennelain 2, 5 ja 10 §:t) 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

74. Sote-maakuntarakennelain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen 
muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 
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75.  Muut vapaamuotoiset huomiot sote-maakuntarakennelaista. 

 

Maakuntien ohjaus 

76. Valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen järjestämisessä 
vahvistettaisiin. Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua? 

o kyllä  

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

Valtion ohjauksella palveluita on mahdollisuus yhdenvertaistaa, mutta pelkona on, että 
valtion ohjaus on liian tiukkaa, tasapäistävää ja ei ota huomioon paikallisia ja alueellisia 
tarpeita. 

77. Ministeriöt ja maakunta kävisivät vuotuiset neuvottelut, joissa tarkasteltaisiin maakunnan 
toimintaa ja taloutta toteumatietojen ja ennusteiden näkökulmasta. Lisäksi erilliset 
ohjausneuvottelut käytäisiin vuosittain yhteistyöaluekohtaisesti. Onko neuvottelujen tavoite ja 
käsiteltävä asiakokonaisuus tarkoituksenmukainen? 

o kyllä  

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

78. Maakuntien ja valtioneuvoston välille suunnitellaan ministeriöiden ja järjestämisvastuussa 
olevien tahojen vuorovaikutukseen perustuvaa aktiivista ohjausta, joka perustuisi avoimeen 
näkemysten ja tietojen vaihtoon sekä järjestäjien toiminnan ja talouden jatkuvaluonteiseen 
arviointiin. Onko ohjausmalli uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltu? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 



 

 Lausuntopalvelu.fi 29/32 
 

Uudistuksen vaikutukset 

79. Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu ehdotuksen keskeiset vaikutukset. Miltä osin 
vaikutusten arviointia olisi korjattava, tarkennettava tai täydennettävä? 

 

80. Onko uudistuksen muutoskustannukset tunnistettu ja arvioitu asianmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin  

o ei 

o ei kantaa 

 

81. Uudistuksesta aiheutuvia ICT:n ja tiedonhallinnan muutoskustannuksia on arvioitu 
hallituksen esityksen vaikutusarvioinneissa edellisen vaalikauden maakunta- ja sote-
valmistelussa tunnistettujen kustannusarvioiden perusteella. Millaisia tarkennuksia ja 
täydennyksiä nyt esitettyihin arvioihin tulisi tehdä? 

Maakuntien koetalousarviossa 2017-2019 arvioitiin, että muutoskustannukset ICT:n 
osalta ovat yhteensä 350 M€ (kaikki toimijat 550-650 M€). Vaikka Sipilän hallituksen 
aikana maakunnille oli suunniteltu laajemmat tehtävät, ICT-valmistelu keskittyi 
pääasiassa kriittiseen sote-sektoriin. Satakunnan ICT-valmistelua tehtiin tiiviissä 
yhteistyössä nimenomaan sote-ICT in house –yhtiön kanssa. Maakuntauudistuksen 
kaatumisesta on noin vuosi, ja tällä aikavälillä ei ole kyetty viemään alueellisia ICT-
ratkaisuja laajamittaisesti eteenpäin johtuen mm. rahoituksen puutteesta. Satakunnassa 
ei ole myöskään koko alueen kattavaa kuntayhtymää. Näin ollen aikaisemmat 
suunnitelmat ja kehittämiskohteet ovat edelleen relevantit, joten myöskin aikaisemmat 
ICT-muutoskustannusarviot tulee ottaa huomioon. Valtakunnallisella tasolla kunnat ja eri 
alueet ovat edelleen erilaisissa tilanteissa, joten ICT-rahoituksia tulee arvioida 
aluekohtaisesti. Jotta saavutetaan kansallisesti yhteneviä ratkaisuja, myös 
valtakunnallisille toimijoille tulisi esittää muutoskustannuksia ICT:n osalta. Myös 
pelastuslaitosten ICT-muutostuki tulee varmistaa. Kaiken kaikkiaan ICT-rahoitustuen 
riittävyys on tärkeä varmistaa, jotta toimintaa tukevat ja toiminnan mahdollistavat tekniset 
ratkaisut ja järjestelmät voidaan toteuttaa. 

82. Näkemyksenne muista mahdollisista ICT- ja digiasioihin liittyvistä vaikutuksista 
ehdotetussa palvelurakenteessa? 

ICT-valmisteluun tulee varata aikaa 2-4 vuotta, jotta jatkuvuus voidaan varmistaa ja 
merkittävät riskit toiminnalle välttää. Samanaikaisesti on kehitettävä mm. asiakkaille 
sähköisiä palveluita ja edistettävä digitalisaatiota. Asiakkaiden ratkaisut tulee saada 
valtakunnallisesti samalle tasolle eri alueilla, ja niiden tulee olla yhtä hyvät niin julkisella 
kuin yksityisellä puolella. On huomioitava, että asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on 
kehitettävä edelleen merkittävästi aloitetusta konsolidointityöstä huolimatta. Tämä on 
erityisen tärkeää mm. tiedonhallinnan ja kustannushyötytavoitteiden näkökulmista. 
Erityisesti sosiaalihuollon puolella on otettava käyttöön Kanta-palveluiden uusia 
toiminnollisuuksia. Kansalaisten palveluiden lisäksi merkittävimpiin kehityskohteisiin 
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kuuluu tiedolla johtaminen, jonka määrittelytyössä edettiin kiitettävästi kansallisessa 
yhteistyössä edellisen maakunta- ja soteuudistuksen aikana. Aikaisemmin tehtyä 
suunnittelutyötä tulee hyödyntää laajamittaisesti. 

83. Minkälaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä vaikutuksia 
järjestämisvastuuseen ja ostopalveluihin liittyvästä täsmentävästä sääntelystä sote-
maakunnille aiheutuisi (liittyen esimerkiksi palvelurakenteen muuttumiseen tai 
palvelutuotannosta aiheutuviin kustannuksiin): 

 

a) vuosina 2021-2022? 

 

b) vuosina 2023-2024? 

 

c) vuodesta 2025 alkaen? 

 

84. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista sote-maakunnille siirtyvistä 
hankintasopimuksista saattaisi olla uusien säännösten nojalla mitättömiä. Sote-maakunta 
olisi velvollinen korvaamaan palveluntuottajille sopimusten mitätöitymisen takia 
hyödyttömäksi jäävät investoinnit. Minkälaisia vaikutuksia lakisääteisestä mitättömyydestä 
aiheutuisi sote-maakunnille tai yksityisille palveluntuottajille? 

 

a) vuosina 2021-2022? 

 

b) vuosina 2023-2024? 

 

c) vuodesta 2025 alkaen? 

 

85. a) Tulisiko arvionne mukaan sote-maakunnille siirtyviä hankintasopimuksia 
mitätöitymään järjestämisvastuuta ja ostopalveluja koskevan sääntelyn nojalla? 

o kyllä 

o ei 

 

b) jos kyllä, mikä olisi mitätöityvien sopimusten euromääräinen arvo? 
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c) liittyisikö arvionne mukaan mitätöityviin sopimuksiin yksityisille palveluntuottajille 
hyödyttömiksi jääviä investointeja, mitä nämä välittömät hyödyttömäksi jäävät investoinnit 
olisivat ja kuinka suurista menetyksistä olisi kyse? 

 

Uudistuksen toimeenpanon tuki 

86. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja 
maakuntauudistuksen alueelliseen toteutukseen? 

o sote-integraatio 

o palvelutarpeen arviointi 

o hallinto ja johtaminen 

o henkilöstösiirrot 

o talous 

o omaisuusjärjestelyt 

o tietohallinto ja ICT 

o viestintä ja osallisuus 

 

muuta, mitä? 

 

Muut kysymykset 

87. Mahdolliset ehdotukset käsitteen ”sote-maakunta” korvaamiseksi jollain muulla 
käsitteellä. 

Maakunta. Tämä ei korostaisi sote-toimintaa ja mahdollistaisi luontevammin muiden 
toimintojen liittämisen maakunnan toimialaan myöhemmin. 

88. Ehdotus sote-maakuntanne nimeksi. 

 

89. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta. 

 

90. Muut yksilöidyt säädösmuutosehdotukset. 
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Hakari Kari 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
 
Ihatsu Jan 
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Maanvuokrasopimus 

LUONNOS 

Vuokranantaja Karvian Kunta 

  y-tunnus 0133735-0 

  Kylä-Karviantie 17 

  39930 Karvia 

 

Vuokralainen  Sibelco Nordic Oy Ab 

  y-tunnus 1048548-6 

  Mikkelänkallio 3 

  02770 Espoo 

 

Sibelco Nordic Oy Ab:n ja Karvian kunnan välinen vuokrasopimus koskien alueen vuokraamista 

kiinteistöstä 230-401-10-159 Karvian kunnan Kantin kylässä. Sopimuksen kohteen oleva alue on 

pinta-alaltaan 8,1 hehtaaria. Alue on esitetty tarkemmin kartalla Liitteessä 1. 

 

1. Tavoitevuokra-aika on kolmekymmentä vuotta alkaen 7.8.2020. Tavoiteaikana 

vuokrasopimus tarkistetaan kymmenvuosittain. Vuokralaisella on etuoikeus maa-alueen 

vuokraamiseen käyvästä hinnasta aina sopimuskauden päättyessä.  

2. Vuokralaisella on oikeus sijoittaa alueelle hiekan jalostamista varten tarpeellisia laitteita ja 

laitoksia. Lisäksi vuokralaisella on oikeus käyttää aluetta varastoalueena. 

3. Vuokralainen vastaa alueen siisteydestä ja asianmukaisesta jätehuollosta. Toiminnasta ei saa 

aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa.  Haitta-aineiden pääsy maaperään 

ja pohjaveteen on estettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen. 

4. Vuokraamisen päättyessä maapohja jää kunnalle. Vuokralainen palauttaa maa-alueen 

maisemoituna. 

5. Vuokramaksu 486 euroa/vuosi (60 euroa/ha) suoritetaan kunnasta erikseen lähetettävän 

laskun mukaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Vuokran maksun myöhästyessä 

peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksun tapahtumiseen saakka. 

6. Vuokralainen voi irtisanoa sopimuksen, jos toiminta muuttuu tai loppuu ennen määräajan 

päättymistä kahden vuoden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomispäivästä 

lukien. Sopimus voidaan purkaa maanvuokralain säännösten mukaisesti. 

7. Vuokraoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta. 
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Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi vuokralaiselle ja yksi 

vuokranantajalle. 

 

Vuokranantaja   Vuokralainen  

Paikka ja aika: ____________________  Paikka ja aika: ____________________ 

 

________________________________  ________________________________ 

Karvian Kunta    Sibelco Nordic Oy Ab 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma  Country Manager Kim Michelsson 

 

________________________________  ________________________________ 

Karvian kunta    Sibelco Nordic Oy Ab 

    Finance Manager Antti Kattelus 

 

 

 



Sibelco Nordic Oy Ab
Karvia - Ehdotettu maanvuokra-alue

Author:  T. Lindholm
Date:     26.6.2020
Scale:    1:2500
CRS:      ETRS89 / ETRS-TM35 (EPSG:3047)

This drawing is owned by SIBELCO, reproduction or utilization,
even partially, is prohibited without written permission





 

 PÄÄTÖS 
 
 Ympäristöluvat  Nro 328/2020 
  Dnro ESAVI/13186/2020 
    
 
 

10.9.2020 

 
 

 

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE 

puh. 029 501 6000 
ymparistoluvat.etela@avi.fi 
www.avi.fi/etela 

Hämeenlinnan päätoimipaikka 
PL 150 
13101 Hämeenlinna 

Helsingin toimipaikka 
PL 110 
00521 Helsinki 

 

 

  

ASIA  

Vedenoton aloittamiselle Kantinkankaan vedenottamosta asetetun määrä-

ajan jatkaminen, Karvia 

HAKIJA 

Lakeuden Vesi Oy 

VIREILLETULOTIEDOT 

Hakemuksen vireilletulo 

Lakeuden Vesi Oy on 30.4.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vi-

reille panemassaan hakemuksessa pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovi-

raston 23.4.2014 antamassa päätöksessä nro 55/2014/2 lupamääräyk-

sessä 17 pohjavedenottamon käyttöönotolle asetetun määräajan pidentä-

mistä Karvian kunnassa. 

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 8 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti.  

HANKETTA KOSKEVA LUPAPÄÄTÖS 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.4.2014 antamallaan päätöksellä 

nro 55/2014/2 myöntänyt Lakeuden Vesi Oy:lle luvan Kantinkankaan poh-

javedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen siitä kuukausi-

keskiarvona laskettuna enintään 2 000 m3/d siten, että vedenottoalueelta 

PK1 saa ottaa vettä enintään 400 m3/d ja vedenottoalueelta PK3 enintään 

1 600 m3 kuukausikeskiarvona laskettuna.  

Päätöksen lupamääräyksen 17 mukaan pohjavedenottamo on otettava 

käyttöön neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta 

uhalla, että lupa ja myönnetyt pysyvät käyttöoikeudet raukeavat.  



    2 (4) 
 

Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus 

on 25.1.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/0010/2 valituksen muutoin 

hyläten lisännyt uuden lupamääräyksen 21 ja muuttanut lupamääräystä 6.  

Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-

oikeus on 13.4.2017 antamallaan päätöksellä taltio nro 1711 muuttanut 

hallinto-oikeuden lisäämää lupamääräystä 21. Muutettu lupamääräys kuu-

luu: ” Vedenottolupa on määräaikainen ja voimassa kymmenen vuotta tä-

män päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Mikäli vedenottoa halutaan 

tämän jälkeen jatkaa, hakemus luvan jatkamiseksi on tehtävä lupaviran-

omaiselle 1.3.2025 mennessä. Toimintaa saadaan nyt myönnetyn veden-

ottoluvan nojalla jatkaa, kunnes lupaviranomainen on antanut luvan jatka-

mista koskevasta hakemuksesta päätöksen. Lupahakemukseen on liitet-

tävä yhteenveto lupamääräyksessä 6 mainituista tarkkailutuloksista.” 

Muilta osin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 antama päätös nro 

55/2014/2 tullut lainvoimaiseksi 13.4.2017, joten päätöksen mukaisesti 

pohjavedenottamo on otettava käyttöön viimeistään 13.4.2021.  

ASIAN KUVAUS 

Lakeuden Vesi Oy hakee edellä kuvattuihin päätöksiin liittyen vedenoton 

aloituspäivämäärän siirtoa eli määräajan jatkamista yhdellä vuodella 

13.4.2022 asti. Määräaikaisen vedenottoluvan uuden hakemuksen jättö-

päivään ei haeta tässä yhteydessä muutosta. 

Vedenoton edellyttämää putkilinjaa rakennetaan parhaillaan. Putkilinjan 

rakentamiseen tarvittavat maanomistajaluvat koko putkilinjan osalta on 

saatu helmikuussa 2020. Lakeuden Vesi Oy on pyrkinyt luvissa vapaaeh-

toisiin lupiin. Vaikka lupien hakemiseen ryhdyttiin välittömästi lupapäätök-

sen ja putkilinjauksen lopullisen sijainnin varmistuttua, on lupien saami-

sessa ollut varsin suuria haasteita.  

Koronaviruspandemia vaikuttaa kautta linjan yritystoimintaan niin Suo-

messa kuin maailmalla. Lakeuden Vesi Oy arvioi, että täyttä varmuutta ura-

koinnin sujuvuudesta aikataulun mukaan sekä putkimateriaalien ja muiden 

tarvikkeiden materiaalitoimituksista ajallaan ei tässä tilanteessa ole. Sa-

maan vetoavat myös kohteiden urakoitsijat, koska vallitsevan pandemian 

kehitys on ennakoimaton. 

ASIAN KÄSITTELY 

Tiedottaminen 

Aluehallintovirasto on vesilain (587/2011) 11 luvun 6 §:n ja 10 §:n 5 mo-

mentin nojalla tiedoksiantoa toimittamatta pyytänyt hakemuksen johdosta 

lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Karvian kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselta.  
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Lausunnot 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

nen / Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöpalvelut 

ovat ilmoittaneet, etteivät ne anna asiasta lausuntoa. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Ratkaisu 

Aluehallintovirasto pidentää Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 

antaman päätöksen nro 55/2014/2 lupamääräyksessä 17) pohjavedenotta-

mon käyttöönotolle asetettua määräaikaa 13.4.2022 saakka.  

Muilta osin on edelleen voimassa, mitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

23.4.2014 antamassa päätöksessä nro 55/2014/2, johon Vaasan hallinto-

oikeus on 25.1.2016 antamassaan päätöksessä nro 16/0010/2 lisännyt lu-

pamääräyksen 21 ja muuttanut lupamääräystä 6, jonka lupamääräystä 21 

korkein hallinto-oikeus on 13.4.2017 antamassaan päätöksessä taltio nro 

1711 muuttanut, on määrätty.  

PERUSTELUT 

Aluehallintoviraston päätös nro 55/2014/2 on saanut lainvoiman 13.4.2017, 

joten lupamääräyksen 17) mukaan pohjavedenottamo on otettava käyttöön 

13.4.2021 mennessä. Hakemus käyttöönotolle asetetun määräajan piden-

tämiseksi on saapunut aluehallintovirastoon säädetyssä ajassa eli ennen 

määräajan päättymistä. Määräajan pidentämiselle vuodella on erityinen 

syy.  

Vesilain perusteluissa ilmenevällä tavalla 3 luvun 8 §:ssä mainittu hank-

keen toteuttamiselle tai toteuttamiseen ryhtymiselle asetettavan määräajan 

tarkoituksena on estää lupien hakeminen ennalta varastoon. Tarvittavan 

putkilinjan rakennustoimet ovat käynnissä. Lisäaikaa haetaan ennakoimat-

tomien viivytysten vuoksi. Siten määräajan pidentämisessä ei ole kyse ve-

silain perusteluiden mukaisesta luvan hankkimisesta varastoon.  

Muilta osin lupamääräykset ovat ajanmukaiset. Hankealueen olosuhteet tai 

muut asiaan vaikuttavat tekijät eivät ole muuttuneet. Kun vedenoton aloit-

tamisen määräaikaa pidennetään vuodella, ehtii tarkkailutuloksia kertyä 

uuden lupahakemuksen jättämiseen mennessä vähintään noin kolmen 

vuoden ajalta. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 8 §:n 3 momentti. 
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KÄSITTELYMAKSU 

Käsittelymaksu on 502 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta. 

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 

maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan 

500 – 2 000 m3/d pinta- ja pohjaveden ottamista koskevasta päätöksestä 

perittävän maksun suuruus on 5 020 euroa. Jos kysymys on yksittäisen 

lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 

kymmenen prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Näin ollen käsittely-

maksu on 502 euroa. 

TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

Lakeuden Vesi Oy 

Karvian kunta 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (http://avi.fi/lupatieto-

palvelu). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Karvian kunnan verkkosivuilla. 

MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

LIITE 

Valitusosoitus 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Merja Antikainen ja esitellyt ympäris-

töylitarkastaja Maiju Juntunen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/


   Liite 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaika päättyy 19.10.2020.  

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toi-
mivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat 
ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liittei-
neen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valitus-
kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-
maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va-
lituskirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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ASIA  

Vedenoton aloittamiselle Kauraharjun vedenottamosta asetetun määräajan 

jatkaminen, Karvia 

HAKIJA 

Lakeuden Vesi Oy 

VIREILLETULOTIEDOT 

Hakemuksen vireilletulo 

Lakeuden Vesi Oy on 30.4.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vi-

reille panemassaan hakemuksessa pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovi-

raston 23.4.2014 antamassa päätöksessä nro 56/2014/2 lupamääräyk-

sessä 16 pohjavedenottamon käyttöönotolle asetetun määräajan pidentä-

mistä Karvian kunnassa. 

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 8 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti.  

HANKETTA KOSKEVA LUPAPÄÄTÖS 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.4.2014 antamallaan päätöksellä 

nro 56/2014/2 myöntänyt Lakeuden Vesi Oy:lle luvan Kauraharjun pohja-

vedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen siitä kuukausikes-

kiarvona laskettuna enintään 2 500 m3/d. 

Päätöksen lupamääräyksen 16 mukaan pohjavedenottamo on otettava 

käyttöön neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta 

uhalla, että lupa ja myönnetyt pysyvät käyttöoikeudet raukeavat.  

Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus 

on 25.1.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/0010/2 valituksen muutoin 

hyläten lisännyt uuden lupamääräyksen 20 ja muuttanut lupamääräystä 6.  
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Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-

oikeus on 13.4.2017 antamallaan päätöksellä taltio nro 1711 muuttanut 

hallinto-oikeuden lisäämää lupamääräystä 20. Muutettu lupamääräys kuu-

luu: ”Vedenottolupa on määräaikainen ja voimassa kymmenen vuotta tä-

män päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Mikäli vedenottoa halutaan 

tämän jälkeen jatkaa, hakemus luvan jatkamiseksi on tehtävä lupaviran-

omaiselle 1.3.2025 mennessä. Toimintaa saadaan nyt myönnetyn veden-

ottoluvan nojalla jatkaa, kunnes lupaviranomainen on antanut luvan jatka-

mista koskevasta hakemuksesta päätöksen. Lupahakemukseen on liitet-

tävä yhteenveto lupamääräyksessä 6 mainituista tarkkailutuloksista.” 

Muilta osin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 antama päätös nro 

55/2014/2 on tullut lainvoimaiseksi 13.4.2017, joten päätöksen mukaisesti 

pohjavedenottamo on otettava käyttöön viimeistään 13.4.2021.  

ASIAN KUVAUS 

Lakeuden Vesi Oy hakee edellä kuvattuihin päätöksiin liittyen vedenoton 

aloituspäivämäärän siirtoa eli määräajan jatkamista yhdellä vuodella 

13.4.2022 asti. Määräaikaisen vedenottoluvan uuden hakemuksen jättö-

päivään ei haeta tässä yhteydessä muutosta. 

Vedenoton edellyttämää putkilinjaa rakennetaan parhaillaan. Putkilinjan 

rakentamiseen tarvittavat maanomistajaluvat koko putkilinjan osalta on 

saatu helmikuussa 2020. Lakeuden Vesi Oy on pyrkinyt luvissa vapaaeh-

toisiin lupiin. Vaikka lupien hakemiseen ryhdyttiin välittömästi lupapäätök-

sen ja putkilinjauksen lopullisen sijainnin varmistuttua, on lupien saami-

sessa ollut varsin suuria haasteita.  

Koronaviruspandemia vaikuttaa kautta linjan yritystoimintaan niin Suo-

messa kuin maailmalla. Lakeuden Vesi Oy arvioi, että täyttä varmuutta ura-

koinnin sujuvuudesta aikataulun mukaan sekä putkimateriaalien ja muiden 

tarvikkeiden materiaalitoimituksista ajallaan ei tässä tilanteessa ole. Sa-

maan vetoavat myös kohteiden urakoitsijat, koska vallitsevan pandemian 

kehitys on ennakoimaton. 

ASIAN KÄSITTELY 

Tiedottaminen 

Aluehallintovirasto on vesilain (587/2011) 11 luvun 6 §:n ja 10 §:n 5 mo-

mentin nojalla tiedoksiantoa toimittamatta pyytänyt hakemuksen johdosta 

lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Karvian kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselta.  
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Lausunnot 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

nen / Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöpalvelut 

ovat ilmoittaneet, etteivät ne anna asiasta lausuntoa. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Ratkaisu 

Aluehallintovirasto pidentää Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 

antaman päätöksen nro 56/2014/2 lupamääräyksessä 16) pohjavedenotta-

mon käyttöönotolle asetettua määräaikaa 13.4.2022 saakka.  

Muilta osin on edelleen voimassa, mitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

23.4.2014 antamassa päätöksessä nro 56/2014/2, johon Vaasan hallinto-

oikeus on 25.1.2016 antamassaan päätöksessä nro 16/0010/2 lisännyt lu-

pamääräyksen 20 ja muuttanut lupamääräystä 6, jonka lupamääräystä 20 

korkein hallinto-oikeus on 13.4.2017 antamassaan päätöksessä taltio nro 

1711 muuttanut, on määrätty.  

PERUSTELUT 

Aluehallintoviraston päätös nro 56/2014/2 on saanut lainvoiman 13.4.2017, 

joten lupamääräyksen 16) mukaan pohjavedenottamo on otettava käyttöön 

13.4.2021 mennessä. Hakemus käyttöönotolle asetetun määräajan piden-

tämiseksi on saapunut aluehallintovirastoon säädetyssä ajassa eli ennen 

määräajan päättymistä. Määräajan pidentämiselle vuodella on erityinen 

syy.  

Vesilain perusteluissa ilmenevällä tavalla 3 luvun 8 §:ssä mainittu hank-

keen toteuttamiselle tai toteuttamiseen ryhtymiselle asetettavan määräajan 

tarkoituksena on estää lupien hakeminen ennalta varastoon. Tarvittavan 

putkilinjan rakennustoimet ovat käynnissä. Lisäaikaa haetaan ennakoimat-

tomien viivytysten vuoksi. Siten määräajan pidentämisessä ei ole kyse ve-

silain perusteluiden mukaisesta luvan hankkimisesta varastoon.  

Muilta osin lupamääräykset ovat ajanmukaiset. Hankealueen olosuhteet tai 

muut asiaan vaikuttavat tekijät eivät ole muuttuneet. Kun vedenoton aloit-

tamisen määräaikaa pidennetään vuodella, ehtii tarkkailutuloksia kertyä 

uuden lupahakemuksen jättämiseen mennessä vähintään noin kolmen 

vuoden ajalta. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 8 §:n 3 momentti. 
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KÄSITTELYMAKSU 

Käsittelymaksu on 716 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta. 

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 

maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan yli 

2 000 m3/d pinta- ja pohjaveden ottamista koskevasta päätöksestä perittä-

vän maksun suuruus on 7 160 euroa. Jos kysymys on yksittäisen lupamää-

räyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on kymmenen 

prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Näin ollen käsittelymaksu on 

716 euroa. 

TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

Lakeuden Vesi Oy 

Karvian kunta 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (http://avi.fi/lupatieto-

palvelu). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Karvian kunnan verkkosivuilla. 

MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

LIITE 

Valitusosoitus 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Merja Antikainen ja esitellyt ympäris-

töylitarkastaja Maiju Juntunen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
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VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaika päättyy 19.10.2020.  

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toi-
mivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat 
ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liittei-
neen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valitus-
kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-
maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va-
lituskirjelmäkohtainen.  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja ESAVI/13187/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/13187/2020  har 
godkänts elektroniskt
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