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Perusturvan tuottavuusohjelman ohjausryhmä

Aika     27.9.2022 klo 16.00-18.20
Paikka     Perusturvan auditorio, Maantiekatu 31
Osallistujat

Arja Laulainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sampsa Kataja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
Arto Nurmi kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
Sinikka Alenius kaupunginhallituksen jäsen
Timo Aro kaupunginhallituksen jäsen
Aila Haikkonen kaupunginhallituksen jäsen
Bia Kaski kaupunginhallituksen jäsen
Tuomas Koivisto kaupunginhallituksen jäsen
Ismo Läntinen (poistui klo 16.43) kaupunginhallituksen jäsen
Laura Pullinen (paikalla 16.17-18.08) kaupunginhallituksen jäsen
Mari Kaunistola kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jyrki Levonen kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Petri Huru kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Raisa Ranta (poistui klo 17.49) kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Mika Aho perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Minka Leino-Holm perusturvalautakunnan I varapuheenjohtaja
Anne Mäntylä
Sanna Mustajoki (poistui klo 17.40)

perusturvalautakunnan II varapuheenjohtaja
perusturvajohtaja

Anna-Liisa Koivisto terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
Mari Levonen (saapui klo 16.47) sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Pirjo Rehula iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Satu Joensuu henkilöstön edustaja
Päivi Alho henkilöstön edustaja
Tuula Virtaranta-Levo henkilöstön edustaja
Tanja Jussila henkilöstön edustaja
Mikko Löfbacka kaupunginjohtaja, Ulvila
Kimmo Puolitaival kunnanjohtaja, Merikarvia
Marjukka Palin projektijohtaja
Lauri Kilkku vs. kaupunginjohtaja
Minna Ojala controller –toiminnon edustaja
Johanna Santanen (saapui klo 16.43)

Anneli Lehtimäki (saapui klo 16.06)

Niina Heino

Satak. tulevaisuuden sote-keskus -hankejohtaja (sij.)
Satak. sote-rakenneuudistuksen kehittäminen –hankejoht.
sihteeri

Kutsuttuna:
Pauliina Hietasalo (paikalla kohdat 1-4) erityisasiantuntija
Johanna Rantanen (paikalla kohdat 1-5) osastonhoitaja
Ilkka Manninen (paikalla kohdan 1-3) ICT-yksikön vt. päällikkö
Petteri Lankinen toimialuejohtaja
Hanna-Leena Markki toimialuejohtaja
Saila Hohtari toimialuejohtaja
Jaana Männikkö toimialuejohtaja
Sari Rantanen sotejohtaja
Kirsi Varhila hyvinvointialueen johtaja
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Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen työjärjestyksen muutos. Esityslistan mukainen kohta 6. 
Ostopalveluiden selvitys siirrettiin käsittelyssä ensimmäiseksi. Paikalla kohdan käsittelyn ajan 
Ilkka Manninen.

3. Ostopalveluiden selvitys
NHG:n keväällä tuottamassa väliraportti arvioinnissa on edellytetty, että Porin kaupungin
erikoissairaanhoidon kustannuksia selvitetään yhteistyössä Satasairaalan kanssa. NHG on
raportissaan todennut, että toimintakulut ovat n. 3 % tuottavuusohjelman arviota suuremmat,
kun koronan vaikutukset huomioidaan. Perusturvan tuottavuusohjelman tavoitteissa on ollut
lähetemäärien vähentäminen. Lähetemäärät eivät ole kuitenkaan laskeneet tavoitellusti.
Selvitystä on tehty vuodesta 2018 lukien.

Selvityksessä on tullut esille, että erikoissairaanhoidon lopulliset, vuosittaiset
ostopalvelukustannukset Porin kaupungin osalta ovat eriävät kuin Porin kaupungin
tilinpäätösluvut. Porin perusturvassa on kirjattu ostopalveluiden tulosalueelle sellaisia
kustannuksia, jotka eivät kuulu erikoissairaanhoitoon. Terveydenhuoltolain 58 §:n mukaan
kiireellisesti annetun hoidon kustannuksista vastaa potilaan kotikunta. Kyseiset menot on 
kirjattu ostopalvelulaskutukseen yhteistoiminta-alueen kuntalaskutuksen vuoksi. Vuoden
2021 kuntalaskutuksen lopullinen oikaisu 1,4 M€ kirjataan vuodelle 2022 tilinpäätöksen
aikataulullisista syistä johtuen.

Lähetteet laskivat huomattavasti kaikilla toimialueilla vuonna 2020, mutta vuonna 2021
koronan aiheuttamia hoitojonoja purettiin laajasti. Vuoden 2022 toiminnassa näkyy edelleen
koronaepidemian vaikutus. Alkuvuoden 2022 lähete- ja käyntimäärät ovat kevään 2021
suoritemäärien tasolla, mutta päivystyskäynneissä on selvä nousu.

Selvitys erikoissairaanhoidon kustannuksista, ostopalveluihin kirjatuista kustannuksista ja 
kuntalaskutuksen ennustettavuuteen liittyvistä aikatauluhaasteista merkittiin tiedoksi. 
Liitteenä ostopalveluiden vertailutaulukko sekä lähetteiden määrää ja päivystyskäyntejä 
kuvaavat koonnit (liitteet 2-5).

4. Monialainen tiimityömalli / erityisasiantuntija Pauliina Hietasalo
Monialaisella työtavalla tarkoitetaan asiakkaan palvelukokonaisuutta, jossa potilaan hoitoa
koordinoi yksi ammattilainen monialaisen tiimin tukemana. Monialaisen tiimityön avulla on
tarkoituksena hoitaa sekä satunnaista että pitkäaikaista palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hanke
on osa Satakunnan tulevaisuuden sote-keskushanketta ja tavoitteena on rakentaa yhtenäinen
maakunnallinen sote-keskuksien toimintatapa, jonka avulla pystytään tarjoamaan oikea-
aikaista ja vaikuttavaa apua sekä turvaamaan hoidon ja palvelun jatkuvuus. Perusturvan
tuottavuusohjelman kautta hankkeelle on saatu henkilöstöresurssia.

Esitys THL:n tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus –
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hankkeen tavoitteiden mukaisesta toimintamallista merkittiin tiedoksi. Liitteenä kokouksessa 
esitetty Monialainen tiimityö perusturvassa -esitys.

5. Hoitoketjujen kehittäminen / osastonhoitaja Johanna Rantanen
Perusturvan tuottavuusohjelman eräänä päätavoitteena on ollut hoitoketjujen kehittäminen
yhteistyössä Satasairaalan kanssa. Vastaavasti Satasairaalan vuodeosastojen
kehittämisohjelmassa on tavoitteena kehittää kotiutumista ja yhteistyötä
perusterveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on ollut, että asiakas on palvelutarpeen
mukaisessa hoitopaikassa. Tilastojen perusteella potilaspaikkojen tilanne koko
hyvinvointialueella on haastava.

Esitys hoitoketjujen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja tilanteesta merkittiin tiedoksi. 
Liitteenä kokouksessa esitetty Hoitoketjut -esitys.

6. Kotihoidon kehittäminen
Kotihoidon kehittämistyö on aloitettu aiempien selvitysten perusteella. Hankkeelle on
perustettu erillinen työryhmä. Porin perusturvan kotihoito on toiminnallisesti laaja yksikkö.
Tämän vuoksi kehittämistyö on päätetty aloittaa koskien kahta tiimiä, jotka toimivat
pilottikohteina. Kokemusten ja tulosten perusteella kehittämistyötä laajennetaan.
Pilottikohteiden osalta tarkoitus on käydä läpi koko tilauskanta, panostaa työvuoro- ja
reittisuunnitteluun ja käydä läpi aluejakoja. Lisäksi etähoiva ja lääkeautomaatit tukevat
pilottihanketta. Henkilöstö on mukana tiiviisti muutostyössä ja sille järjestetään erillinen
työyhteisövalmennus.

Uudistuvan kotihoidon kehittämistyön tilanne merkittiin tiedoksi. Liitteenä Uudistuva kotihoito 
-esitys (liite 1).

7. Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma
Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma hyväksyttiin Perusturvalautakunnan
kokouksessa 25.3.2021. Liitteenä oleva vuoden 2022 puolivuotisraportti merkittiin tiedoksi 
(liite 6).

8. Muut ajankohtaiset asiat
Marjukka Palinin tilannekatsaus tuottavuusohjelman puitteissa tehdystä muusta yhteistyöstä 
ja kehittämistyöstä merkittiin tiedoksi. Liitteenä kokouksessa esitetty Ajankohtaiset asiat -
esitys.

9. Ohjausryhmän seuraava kokous
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavaksi 13.12.2022 klo 16.00.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Arja Laulainen Niina Heino
puheenjohtaja sihteeri


