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1. Henkilöstökatsaus 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2013 - 2015 henkilöstöjohtamiselle asetetut tavoitteet olivat 
hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaminen ja henkilöstömäärän hallinta.  
 
Sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiksi sisältöalueiksi toiminta- ja taloussuunnitel-
massa määriteltiin: 
– hyvä henkilökunnan palvelussuhde- ja palkkauspolitiikka 
– hyvä henkilökunnan täydennyskoulutustoiminta 
– hyvä henkilökunnan kehittämistoiminta 
– hyvä henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistoiminta. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2013–2015 henkilöstömäärän ja sen käytön tavoitteena oli sai-
raanhoitopiirin käytettyjen henkilötyövuosien / työpanosten määrän pienentyminen vuoteen 2012 ver-
rattuna ottaen huomioon kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät ja kumppanuussopimuksessa 
sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän 
henkilöstön vaikutus.  
 
Sairaanhoitopiirin tasolla tavoite sekä henkilötyövuosien että työpanosten vähenemisestä jäi saavut-
tamatta.  Henkilötyövuodet lisääntyivät HTV2:n mukaisesti laskettuna n. 55:lla edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tästä lisäyksestä 23,9 henkilötyövuotta kohdistuu psykiatrisen hoidon toimialueelle. Hen-
kilötyövuodet vähenivät liikelaitos SataDiagissa (-5,4) ja huoltokeskuksessa (-3,2). Työpanos edelli-
seen vuoteen verrattuna nousi 24,6 laskennallisen vakanssin verran.  
 
Henkilöstökertomuksessa esitetyt tiedot ovat 31.12.2013 poikkileikkaustilanteen mukaisia. Henkilös-
tökertomus on laadittu ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon KT:n 5/2013 laatima henkilös-
tövoimavarojen arviointia koskeva suositus. Henkilöstökertomus on laadittu henkilöstöpalveluissa. 
 
Taulukko 1 keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2012–2013  
  

  31.12.2012 31.12.2013 Muutos 
2012/2013 

Vakituinen henkilöstö 2771 2809  +1,40 % 

Määräaikainen henkilöstö 860 841 – 2,30 % 

Osa-aikaisia palvelussuhteita 
* korjattu v. 2012 tieto 

359* 459   +27,85 %  

Vakituisen henkilöstön keski-ikä 47,7 v 47,4 v   – 0,3 v. 

Naisia henkilöstöstä (vakituiset) 86,2 % 85,9 %  – 0,3 %-yksikköä 

Suurin ikäryhmä (vakituisista) 55 – 59 v 55–59 v   

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 63,2 v 63,5 v  +0,3 v.  

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 63 63 0 % 

Varhe-maksu 1 043 967 € 1 078 505 € +3,31 %  

Palkat ja palkkiot yhteensä 132 814 665 
€ 

135 501 633 €  +2,02 % 

Erilliskorvaukset  17 515 875 € 18 969 252 € +8,30 % 

Sairauspoissaolopäivät 57 337 56 685 – 1,14 % 

Sairauspoissaolopäivät /henkilö 15,8 pv 15,5 pv – 1,90 % 

Sairauspoissaolopäivät/henkilötyövuosi 
(HTV2) 

17,51 17,03 -0,48 % 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 10 423 pv 13 390 pv   +2967 pv  

Täydennyskoulutuspäiviä/henkilö (koko 
henkilöstö) 

3,4 pv 4,2 pv  +0,8 pv 

Kehityskeskustelutoteutuma  62,0 % 65,0 %  +3 % -yksikköä 
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2. Henkilöstövoimavarat 
 
Toimialueiden toiminnallisten muutosten vaikutukset henkilöstön määrään: 
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: Vaativan hoitotason Porin yksikkö aloitti toimintansa vuoden 
2013 alussa. Toimintaa varten perustettiin 10 sairaanhoitajan vakanssia. 1.5.2013 saatiin akuuttilää-
ketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirka. Syyskuun alussa päivystykseen siirtyi konservatiivi-
sen hoidon toimialueelta yksi geronomi (sairaanhoitaja).  
 
Konservatiivisen hoidon toimialue: Sairaansijoja vähennettiin geriatrialta, keuhkosairauksilta, lasten-
taudeilta ja sisätaudeilta yhteensä 28, minkä johdosta henkilöstön palkkasäästöä kertyi 19 toi-
men/viran verran.  
 
Operatiivisen hoidon toimialue: Yksi ylihoitajan virka täytettiin silmätautien toiminnan muuttumisen 
vuoksi sekä Lasten- ja naistentalon henkilöstösuunnittelua varten. Perustettiin ortopedian ylilääkärin 
virka kirurgian jakautuessa kovaan ja pehmeään kirurgiaan, samalla saatiin myös täytettyä pitkään 
täyttämättä olleet kolme ortopedin virkaa. Kirurgian osasto B3:n paikkaluvun lisääntymisen vuoksi 
palkattiin osastolle kaksi hoitajaa lisää.  
 
Psykiatrisen hoidon toimialue: Lokakuun alussa yhdistettiin kaksi vanhuspsykiatrian osastoa, jonka 
takia kaksi vakanssia siirrettiin avohoitoon (vanhuspsykiatrian poliklinikalle) ja kuusi avoimeksi jäänyt-
tä tointa jätettiin täyttämättä.  
 
Sosiaalipalvelujen toimialue: Asumisyksikkö Akkuna aloitti toimintansa Huittisissa 1.3.2013, jonka 
vuoksi perustettiin kahdeksan uutta vakanssia. Kuntoutustoiminta katsottiin päättyneeksi sosiaalipal-
veluissa 31.12.2013, kun kaksi kuntoutusohjaajaa siirtyi liikkeenluovutuksen periaattein Porin kau-
pungille 31.12.2013. 
 
Liikelaitos SataDiag: Euran terveyskeskuksesta siirtyi yksi farmaseutti SataDiagin Harjavallan lääke-
keskukseen 1.1.2013. Euran, Huittisten ja Säkylä-Köyliön kuvantamistoimintojen siirryttyä 1.9.2013 
alkaen SataDiagin toiminnaksi, röntgenhoitajien vakanssien määrä lisääntyi kolmella.  
   

2.1 Henkilöstön määrä  
 
Henkilöstön määrällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevan koko- ja osa-aikaisen 
henkilöstön lukumäärää. Seuraavissa taulukoissa kuvataan henkilöstön määrä toimialueittain yhteen-
sä, vakituisten määrä / määräaikaiset määrä sekä niiden prosentuaalinen osuus koko henkilöstön 
määrästä.  
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 2 Henkilöstön määrän muutos vuosina 2010–2013 
Vuosi Vakituiset Prosenttiosuus 

koko henkilökun-
nan määrästä 

Määräaikaiset Prosenttiosuus koko 
henkilökunnan mää-
rästä 

Yhteensä 

2010 2894 78,0 814 22,0 3708 

2011 2932 79,5 754 20,5 3686 

2012 2771 76,3 860 23,7 3631 

2013 2809 77,0 841 23,0 3650 

 
 
 

Vuonna 2013 henkilöstön lisäys oli 19 työntekijää, vakituisten määrä nousi 38 työntekijällä ja 
määräaikaisten määrä laski 19 työntekijällä verrattuna vuoteen 2012.  
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Taulukko 3 Henkilöstön määrä (vakituiset ja määräaikaiset) määrä toimialueittain 2012–2013  
Toimialue Vuosi 2012                Vuosi 2013 

  Yhteensä Vakituiset Määrä- 
aikaiset 

Yhteensä Vakituiset Määrä- 
aikaiset 

Yhtymähallinto 121 92            
76,0 % 

29         
24,0 % 

142 113         
79,6% 

29      
20,4% 

Huoltokeskus 511 416           
81,4 % 

95        
18,6 % 

507 421                
83,0 % 

86              
17.0 %  

Ensihoidon ja päivystyksen 
toimialue 

195 131           
67,2 % 

64           
32,8 % 

189 138               
73,0 % 

51                
27,0 % 

Konservatiivisen hoidon toi-
mialue 

717 544           
75,9 % 

173            
24,1 % 

724 552           
76,2 % 

172     
23,8 % 

Operatiivisen hoidon toimi-
alue 

794 590          
74,3 % 

204            
25,7 % 

780 595              
76,3 %  

185      
23,7 % 

Psykiatrisen hoidon toimialue 525 413           
78,7 % 

112         
21,3 % 

535 413              
77,2 % 

122      
22,8% 

Sosiaalipalvelujen toimialue 402 274           
68,2 % 

128           
31,8 % 

406 267     
65,8% 

139     
34,2% 

Liikelaitos SataDiag 366 311          
85,0 % 

55          
15,0 % 

367 310         
84,5% 

57      
15,5% 

Yhteensä 3631 2771         
76,3 % 

860       
23,7 % 

3650 2809          
77,0 % 

841         
23,0 %  

 
 
Taulukko 4 Vakituisen/ määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla  
(tilanne kunkin kuukauden viimeinen päivä vuonna 2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. 2013 vakituista henkilöstöä suhteessa toimialueen koko henkilöstöön oli eniten liikelaitos 
SataDiagissa (84,5 %) ja määräaikaista henkilöstöä suhteessa toimialueen koko henkilöstöön 
oli eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (34,2 %).  
Suoraa vertailua vuoteen 2012 ei voi tehdä raportointitavan muuttumisen vuoksi. (Vuonna 
2012 vakituiset työntekijät, jotka oli vapautettu omasta tehtävästään tekemään toista työtä, 
olivat pääsääntöisesti sijoitettu vakituisen tehtävänsä mukaisesti, kun taas vuonna 2013 
omasta tehtävästään vapautetut on sijoitettu sille toimialueelle, jossa työskentelevät 
31.12.2013 
Kuukausitasolla tarkasteltuna eniten määräaikaista henkilökuntaa oli kesäkuussa (1158) ja 

vähiten lokakuussa (762).  
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Taulukko 5 Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2013   

   

Ammattiryhmä 2012 2013 muutos +/- 

Erikoislääkärit ja lääkärit 286 306  +20 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1603 1620 +17 

Muut hoitohenkilöt 527 486 -41 

Muut henkilöt 596 625 +29 

Sosiaalityöntekijät 34 32 -2 

Hallinto 77 81 +4 

Laitoshuoltajat 267 267 0 

Huolto 241 233 -8 

Yhteensä 3631 3650 +19 

 
 
 
Taulukko 6 Määräaikaisten osuus koko ammattiryhmän henkilöstöstä 31.12.2013  

 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta 
 
Sähköisen rekrytoinnin mahdollistavan Kuntarekry-järjestelmän käyttöä on vakiinnutettu vuonna 2013. 
Järjestelmä on käytössä koko sairaanhoitopiirissä. Järjestelmällä on tällä hetkellä 257 käyttäjää. 
 
Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kelpoisuutta tehtävään. Lääkärirekrytoinneista eniten haki-
joita (14) oli silmätautien erikoistuvan lääkärin tehtävään. Suuria hakijamääriä oli ruokapalvelujen toi-
missa (198) sekä toimistotyön toimissa (jopa 100 – 200).  
 
Tilastoinnin pohjana ovat 1.1.2013 – 31.12.2013 välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit. 
 

Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on Eriasteiset sairaanhoitajat. Hoitohen-
kilökunnan osuus (eriasteiset sairaanhoitajat ja muut hoitohenkilöt) on 57,7 % koko henkilös-

tön määrästä.  
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Taulukko 7 Työpaikkojen ja hakijoiden määrät toimialueittain vuonna 2013 

 
Taulukko 8 Rekrytointien määrät ja hakijamäärät ammattiryhmittäin vuonna 2013 

 
 
Tilastoinnin ryhmittelyssä on yhdistetty tehtävänimikkeitä seuraavalla tavalla: 

 Hoitajat = sairaanhoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, lähihoitajat, hoitajat ja ohjaajat. 

 Toimistotyö = osastonsihteeri, toimistosihteerit ja logistikot 

 Muut = ammattimiehet, laitos- ja välinehuoltajat, ruokapalvelutyöntekijät, henkilöstöhallinto, 
tutkimus- ja kehittämistoiminta, ylihoitajat, osastonhoitajat, johto 

 
Työnantajamielikuvatutkimus 
 
Syksyllä 2013 teetettiin Satakunnan sairaanhoitopiiristä työnantajamielikuvatutkimus. Sen perusteella 
pyritään lisäämään Satakunnan sairaanhoitopiirin tunnettavuutta mm. osallistumalla näytteilleasetta-
jana aiempaa useampiin tapahtumiin. Vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirillä oli messuosasto 
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Helsingin Lääkäripäivillä, Sairaanhoitajapäivillä, Satarekry-messuilla, Tampereen lääkäripäivillä, Itä-
Suomen lääketiedepäivillä ja Turun lääketiedepäivillä. Tarkoituksena on jatkossa kehittää myös alu-
eellista yhteistyötä valtakunnallisilla messuilla.  Lisäksi pyritään sitouttamaan Satakunnan sairaanhoi-
topiiristä jo kiinnostuneita nuoria työntekijöitä tulevaisuuden työntekijätilanteen turvaamiseksi. 

 
2.3 Henkilötyövuodet 
 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-
aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti ja vain osan vuotta 
palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Henkilötyövuosi voidaan 
laskea joko kaikkien palveluksessaolopäivien lukumääränä kalenteripäivinä / 365 (=HTV1) tai palkal-
listen palveluksessaolopäivien lukumääränä kalenteripäivinä / 365 (=HTV2). 
 
 
 
 
 
.   
 
 
 
 
 
 
Taulukko 9 Henkilötyövuodet toimialueittain vuosina 2012–2013  
Toimialue HTV 1 HTV 2 

(kaikki palveluksessa olopäivät)  (palkalliset palveluksessa olopäivät) 

  2012 2013 muutos 
2012/2013  

2012 2013  muutos  
2012/2013 

Yhtymähallinto 140,00 139,27 -0,73 123,95 129,74 +5,79 

Huoltokeskus 515,16 513,97 -1,19 487,95 484,78 -3,17 

Ensihoidon ja päivystyksen toi-
mialue 

176,05 180,67 +4,62 155,05 160,48 +5,43 

Konservatiivisen hoidon toimi-
alue 

741,61 751,02 +9,41 643,14 653,52 +10,38 

Operatiivisen hoidon toimialue 790,73 783,92 -6,81 699,00 705,42 +6,42 

Psykiatrisen hoidon toimialue 566,15 556,35 -9,80 472,78 496,64 +23,86 

Sosiaalipalvelujen toimialue 392,30 417,68 +25,38 361,21 373,08 +11,87 

Liikelaitos SataDiag 357,61 352,66 -4,95 330,70 325,28 -5,42 

Yhteensä 3679,61 3695,54 +15,93 3273,78 3328,94 +55,16 

 

2.4 Työajan jakautuminen eli työpanos 
 
Työpanos virkoina/toimina on laskettu siten, että säännöllisestä kokonaistyöajasta on vähennetty 
kaikki poissaolopäivät ja lisätty lisä- ja ylityöt. Jakajana on käytetty 365. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukossa henkilötyövuodet on laskettu sekä HTV1:n että HTV2:n mukaisesti. Henkilötyövuoden 
laskennassa ovat mukana virka- ja työsuhteessa olevat vakituiset ja määräaikaiset työntekijät sekä 
oppisopimuskoulutuksessa olevat. Luvuissa ovat mukana myös ne palkkionsaajat, joiden palkkiot on 
maksettu palkanlaskennan kautta. Vuoden 2014 alusta lähtien HTV:ssä tulee olemaan mukana ainoas-
taan palvelussuhteessa olevat, ei palkkionsaajia. 
Vuonna 2013 henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt vuoteen 2012 verrattuna, suurin nousu 
HTV1:ssä on tapahtunut sosiaalipalveluissa (25,38) ja HTV2:ssa psykiatrisen hoidon toimialueella 

(23,86).  

Työpanokseen on laskettu virka-/työsuhteessa olevat vakituiset ja määräaikaiset työntekijät 
sekä oppisopimuskoulutuksessa olevat. Luvuissa ovat mukana myös ne palkkionsaajat, joiden 
palkkiot on maksettu palkanlaskennan kautta. Vuoden 2014 alusta lähtien HTV:ssä tulee ole-
maan mukana ainoastaan palvelussuhteessa olevat, ei palkkionsaajia. 
 

Työpanos on noussut 24,6 toimen/viran verran vuoteen 2012 verrattuna.   
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Taulukko 10 Työpanos toimialueittain laskennallisina virkoina/toimina 2012–2013 
Toimialue 2012 2013 Muutos 

2012/2013 

Yhtymähallinto 71,8 74,73 +2,93 

Huoltokeskus 279,47 275,53 -3,94 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 92,62 95,78 +3,16 

Konservatiivisen hoidon toimialue 379,87 384,78 +4,91 

Operatiivisen hoidon toimialue 412,4 416,62 +4,22 

Psykiatrisen hoidon toimialue 271,06 284,5 +13,44 

Sosiaalipalvelujen toimialue 218,69 221,17 +2,48 

Liikelaitos SataDiag 186,8 184,2 -2,6 

Koko sairaanhoitopiiri 1912,71 1937,31 +24,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 11 Tehty työpanos kalenteripäivinä vuonna 2013 
  Tehty vuosityöaika  

kalenteripäivinä 
 

%- osuus säännöllisestä 
kokonaistyöajasta 

Säännöllinen kokonaistyöaika kalenteripäivi-
nä 

1358424,09 100 % 

     

Teoreettisesta vuosityöajasta vähennetään 
alla olevat poissaolot kalenteripäivinä 

   

vuosilomat  150633,00 11,09 % 

sairauspoissaolot 56685,00 4,17 % 

perhevapaat 42630,00 3,14 % 

muut poissaolot 107401,80 7,91 % 

     

Poissaolot yhteensä kalenteripäivinä 357349,80 26,31 % 

     

Vuosityöaikaan lisätään rahana korvatut lisä- 
ja ylityöt kalenteripäivinä 

27 197,23 2,00 % 

     

= Tehty vuosityöaika (=työpanos) 1 028 271,52 75,70 % 

 
 

3. Henkilöstön rakenne  
 

 3.1 Sukupuolijakauma 
 
 
 
 
 
 
 

Koko henkilöstöstä naisten osuus oli 85 % ja miesten osuus 15 %.  Vakituisesta henkilöstöstä naisia 
oli 85,9 % ja miehiä 14,1 %. Prosentuaalisesti eniten naisia oli Yhtymähallinnossa ja Konservatiivisen 

hoidon alueella (91 %) ja vähiten Huoltokeskuksessa ja Psykiatrisen hoidon toimialueella (75 %).   

Taulukossa 11 työpanos on muutettu kalenteripäiviksi. Tehty työpanos säännöllisestä vuosi-

työajasta on 75,70 %. Poissaolojen osuus on 26,31 %, suurin poissaoloryhmä ovat vuosilomat.  
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Taulukko 12 Koko henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain 31.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

3.2 Ikäjakauma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 13 Vakituisen henkilöstön ikäluokkajakauma vuosina 2012–2013 

  2012 2013 Muutos                     
%-yksikköinä 
vakituisista Ikäluokat lkm %-osuus  

vakituisista 
lkm  %-osuus  

vakituisista 
15-19 v. 0 0,0 % 0 0,0 %         - 

20-24  v. 16 0,6 % 11 0,4 %  -0,2 

25-29  v. 118 4,3 % 128 4,6 %  +0,3 

30-34  v. 226 8,2 % 233 8,3 %  +0,1 

35-39  v. 313 11,3 % 322 11,5 %  +0,2 

40-44  v. 352 12,7 % 333 11,9 % -0,8 

45-49  v. 463 16,7 % 453 16,1 %  -0,6 

50-54  v. 493 17,8 % 508 18,1 %  +0,3 

55-59  v. 516 18,7 % 515 18,3 %  -0,4 

60-64  v. 263 9,5 % 293 10,4 %  +0,9 

65 -    v. 11 0,4 % 13 0,5 %  +0,1 

Yhteensä 2771   2809     

 
 
 
 
 
 
 
 

Vakituisesta henkilöstöstä suurin ikäryhmä (18,3 %) oli 55–59-vuotiaat. Vakituisen henkilöstön keski-
ikä oli 47,4 vuotta. Ammattiluokittain tarkasteltuna korkein keski-ikä oli keskustoimiston kehittämis-
toiminnassa (53,0). Ikäluokassa 15–19 vuotta ei ollut yhtään vakituista, määräaikaisia siinä oli 8 työn-

tekijää. 
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Taulukko 14 Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä ammattiluokittain 2013  

Ammattiluokka Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä 

Eriasteiset sairaanhoitajat 45,2 32,1 42,8 

Erikoislääkärit 50,4 49,7 50,3 

Hallinto 49,6 45,0 49,0 

Hallinto tutkimus- ja kehitystoiminta 47,0  47,0 

Hammaslääkärit 41,0 33,0 38,3 

Huolto 48,5 34,9 46,6 

Keskustoimisto 52,3  52,3 

Keskustoimisto tutkimus- ja kehittäminen 53,0  53,0 

Laitoshuoltajat 51,5 43,1 49,7 

Lääkärit 39,9 31,6 32,0 

Lääkärit tutkimus- ja kehitystoiminta  46,0 46,0 

Muut henkilöt 48,8 39,9 47,2 

Muut henkilöt tutkimus- ja kehittäminen 40,0 33,2 35,4 

Muut hoitohenkilöt 49,1 35,2 44,3 

Sairaanhoitajat tutkimus- ja kehittäminen 50,0 35,0 42,5 

Sosiaalityöntekijät 47,4 30,5 46,4 

Koko henkilöstö 47,4 35,2 44,6 

 
 

 
3.3 Eläköityminen 
 
Eläköityminen kertoo, paljonko henkilökuntaa jää tai on jäämässä eläkkeelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 15 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2011- 2013 (Keva) 

 
  2011 2012  2013 

Eläkelaji Lukumäärä  Keski-
ikä  

Lukumäärä  Keski-ikä Lukumäärä  Keski-ikä 

Osa-aikaeläke 9  - 13  - 17  - 

              

Osatyökyvyttömyyseläke 21 57,4 21 56,6 23 55,7 

Kuntoutustuki 12 49,3 8 49,9 11 56,1 

Työkyvyttömyyseläke 16 58,8 8 55,9 4 56,0 

Vanhuuseläke 51 63,4 63 63,2 63 63,5 

Yhteensä (pl.  osa-
aikaeläkkeelle siirtyneet 

100   100   101   

 
Vanhuuseläkepoistuma 
 Vanhuuseläkkeelle palkansaaja voi siirtyä valitsemanaan ajankohtana ikävuosien 63–68 välillä. 
 
Ennusteen tiedot vanhuuseläkepoistumasta perustuvat sairaanhoitopiirin palveluksessa vuonna 2011 
olleiden osalta Kevan eläkeikälistaan ja sen jälkeen palvelukseen tulleiden osalta 65-vuoden ikään.  
 

Vuonna 2013 työkyvyttömyyseläkkeelle lähteneiden määrä oli 50 % pienempi kuin vuonna 2012.  
 
Kevan tilaston mukaan v. 2013 eläkkeelle siirtyneistä suurimmat ammattiryhmät olivat sairaanhoi-

tajat ja laitoshuoltajat, joista molemmista ryhmistä lähti eläkkeelle 15 henkilöä.  
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Eläkeasiamies antaa eläkeneuvontaa ja hoitaa sähköisten eläkehakemusten teon. Vuonna 2013 elä-
keasiamiehen kautta vanhuuseläkehakemuksen teki 76 työntekijää ja osa-aikaeläkehakemuksen 16 
työntekijää. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 16 Vanhuuseläkepoistuma, ennuste vuosille 2014–2022 
 
Toimialue 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Yhtymähallinto 3 4 2 2 4 2 3 5 2 

Huoltokeskus 18 13 22 24 8 9 22 17 17 

Ensihoidon ja päivystyksen 
toimialue 

3 5   2 2 2 1 3 2 

Konservatiivisen hoidon toimi-
alue 

15 11 15 12 16 21 21 22 22 

Operatiivisen hoidon toimialue 19 15 14 14 20 17 33 20 14 

Psykiatrisen hoidon toimialue 11 7 7 15 18 14 14 15 11 

Sosiaalipalvelujen toimialue 8 6 6 3 8 8 12 4 10 

Liikelaitos SataDiag 4 14 6 10 17 8 13 13 11 

Yhteensä 81 75 72 82 93 81 119 99 89 

 

 
4. Osaava työvoima 
 

4.1 Täydennyskoulutus 
 
Koulutussuunnittelu perustuu toimialueiden ja liikelaitoksen, vastuualueiden ja vastuuyksiköiden toi-
mintaan ja tavoitteisiin sekä henkilöstön koulutusseurannassa ja kehityskeskusteluissa esiin tulleisiin 
osaamistarpeisiin. Osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia pyritään ennakoimaan ajoissa ja 
eri menetelmin varmistetaan, että henkilöstöllä on tarvittavaa osaamista riittävästi. Täydennyskoulu-
tuksen avulla olemassa olevaan tai ennakoituun tarpeeseen perustuen ylläpidetään, ajantasaistetaan 
ja lisätään henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä ja välillisessä 
työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa.  
 
Vuonna 2013 toteutettiin sisäiset ja alueelliset täydennyskoulutukset, jotka pidettiin tehdyn kartoituk-
sen perusteella tarpeellisina. Koulutusten toteuttamissuunnitelmaa tarkistettiin ja täydennettiin kulu-
neen vuoden aikana muuttuneiden tarpeiden perusteella. 
 
Kaikki toimialueet ja liikelaitos toteuttivat omia sisäisiä koulutuksia sekä osallistuivat alueellisten kou-
lutusten järjestämiseen. Itse järjestettyjen koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui myös koulutustar-
peiden ja mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin. 
Osa muiden järjestämistä koulutuksista saatiin videovälitteisesti Satakunnan keskussairaalaan.  
 
 
 
 
 
 

Ennusteen mukaan suurin vanhuuseläkepoistuma on vuonna 2020, jolloin suurin poistuma on 
Operatiivisen hoidon toimialueella ja pienin poistuma Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella. 

Pienin vanhuuseläkepoistuma on vuonna 2016 
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Taulukko 17 Henkilöstön osallistuminen sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen  
vuosina 2011–2013  

 
Sairaanhoitopiirin oma koulutustoiminta lisääntyi entisestään ja samalla ulkoiseen koulutukseen osal-
listuminen väheni (-6,8 %). Itse järjestettyjen koulutustilaisuuksien lukumäärä kasvoi viidenneksellä 
(19,8 %). Suurin yksittäinen syy siihen oli Effican käyttöönottoon liittyvien koulutusten runsaus. Myös 
LOVe- koulutusta suoritettiin verkko-opiskeluna ahkerasti tavoitteen mukaisesti. Hoitohenkilökuntaan 
kuuluvat suorittavat LOVe – verkkokoulutuksen viiden (5) vuoden välein. Entistä enemmän järjestettiin 
lyhyitä koulutuksia, joihin osallistuminen mahdollistui pidempikestoisia koulutuksia helpommin. 
  
Taulukko 18 Itse järjestettyjen sisäisten koulutusten lukumäärä 

2011 
 

2012 2013 Muutosprosentti 
2011/2012 

Muutosprosentti 
2012/2013 

 
1217 kpl 

 
1478 kpl 

 

 
1771 kpl 

 
+21,4 % 

 
+19,8 % 

 
Koulutusten painopiste oli aiempien vuosien tapaan potilaan/asiakkaan/asukkaan hoitoon ja tutkimi-
seen liittyvissä koulutuksissa, joihin osallistuttiin eniten (64 %). Reilu neljännes (26 %) osallistui mui-
hin ammattiin tai työtehtäviin liittyviin koulutuksiin, johon kuuluvat mm. atk-, työyhteisö- ja hyvinvointi-, 
riskienhallinta- ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset.  
 
Taulukko 19 Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain vuonna 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keskitetyllä koulutusmäärärahalla järjestettiin vuoden 2013 aikana 73 alueellista koulutusta. Niihin 
osallistui 5052 henkilöä, joista 35 % oli omaa henkilökuntaa ja 65 % muissa Satakunnan alueen sosi-
aali- ja terveydenhuolto-organisaatioissa työskenteleviä. Useissa Satakunnan keskussairaalassa to-
teutetuissa alueellisissa koulutuksissa (41 %) käytettiin etäyhteyttä, jolloin niihin pystyi osallistumaan 
myös videovälitteisesti Raumalla, Harjavallassa, Satalinnassa ja Kankaanpäässä. Muutamia koulu-
tuksia välitettiin videoteitse myös Satakunnan ulkopuolelle kuten Turkuun ja Vaasaan. 
 

 

Koulutuspäivien lukumäärä 
(summattuna täysiksi päiviksi) 

2011 2012 2013 Muutos 
2011/2012  

Muutos 
2012/2013 

Sisäiset koulutuspäivät 5253 5076 8404 - 3,4 % +66 % 

Ulkoiset koulutuspäivät 6389 5347 4986 -.16,3 % - 6,8 % 
 

Koulutuspäivien lukumäärä yh-
teensä 

11642 10423 13390 - 10,5 % +28,5 % 
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Vuosittain järjestettäviin eri erikoisaloja koskeviin koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Eniten osallistu-
jia oli itse järjestetyissä yksittäisissä koulutuksissa Yhtenäisellä tavoitteenasettelulla vaikuttavuutta – 
GAS menetelmä yhteistyön välineenä, Alueellinen diabeteskoulutus, Osaamisen kehittäminen lähijoh-
tajan vastuulla, Päihdeseminaari - Päihdehäiriöt elämänkaarinäkökulmassa, Sepelvaltimotautipotilaan 
hoito- ja kuntoutusketju, Ehkäisevän työn päivät, Alle kouluikäisten kielihäiriöisten lasten tutkiminen ja 
hoito, Selkäkoulutus, Asiakas vieraasta kulttuurista - koulutus ammattilaisille; Kasvatustapoja eri 
maissa ja kulttuureissa, Painehaavakoulutus, Matematiikan kertaus lääkelaskuja varten, Ajankohtais-
ta rokottamisesta, Henkisen tuen seminaari, Kansallinen ja rajat ylittävä valinnanvapaus julkisessa 
terveydenhuollossa, Naistentautien alueellinen koulutus sekä Narsistinen persoonallisuushäiriö. 
 
Johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui 260 henkilöä ja rekisteröityjä koulutuspäiviä oli yhteensä 
602 (keskimäärin 2,3 päivää/osallistuja). Muutama ylimpään johtoon kuuluva osallistui MBA -
koulutukseen. MediMerc – koulutuksessa oli 20 henkilöä, joista puolet aloitti opiskelunsa syksyllä. Itse 
järjestetty esimieskoulutus toteutettiin 8-päiväisenä. Siinä oli mukana 24 lähiesimiestä ja keskijohtoon 
kuuluvaa. Lisäksi johto- ja lähiesimiestehtävissä toimivat osallistuivat ammattiryhmäkohtaisiin johta-
miskoulutuksiin ja ajankohtaisiin teemakoulutuksiin. 
 
Osallistujamäärältään isot koulutukset toteutettiin pääosin luento-opetuksena. Muissa koulutuksissa 
käytettiin pienryhmiin sopivia monimuotoisia menetelmiä. Joihinkin koulutuksiin oli myös liitetty etukä-
teistehtäviä sekä käytännön harjoituksia ja testauksia.  
 
Vuoden 2013 aikana koko henkilökunnasta 3176 henkilöä osallistui palkallisesti koulutuksiin, joista 
kertyi yhteensä 13390 täydennyskoulutuspäivää. Henkilöstöstä 87 % oli koulutuksessa keskimäärin 
4,2 päivää, joten aikaisempaa hieman useampi (+2,6 %) oli koulutuksessa pidempään (+0,8pv). Kes-
kimääräisesti laskettujen koulutuspäivien määrä vaihteli ammattiryhmittäin välillä 2,3 -7,1. Eniten kou-
luttautuneet osallistuivat myös täydennyskoulutukseen eniten ja vastaavasti vähiten kouluttautuneet 
osallistuivat täydennyskoulutukseen vähiten. Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 45 henkilöä 
yhteensä 5982 päivää. 
 
 
 
Taulukko 20 Täydennyskoulutukseen osallistuneet ja täydennyskoulutuspäivien keskimääräi-
nen lukumäärä vuosina 2012–2013 
 

  Henkilöstön 
määrä 

Täydennys 
koulutukseen 
osallistuneet 

Koulutukseen 
osallistuneet % 
koko henkilökun-
nasta 

Täydennyskoulutus- 
päiviä keskimäärin / 
osallistuja 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Lääkärit ja hammaslääkärit 287 308 254 324 88,5 105,2 5,7 6,1 

Sosiaalityöntekijät 34 33 33 37 97,1 112,1 5,0 6,4 

Muu korkeakoulutettu sosiaa-
li- ja terveydenhuollon henki-
löstö 

121 110 115 123 95,0 111,8 5,3 7,1 

Sosiaali- ja terveysalan am-
mattikorkeakoulututkinnon, 
opetus- ja kasvatusalan 
alemman korkeakoulututkin-
non suorittaneet tai sosiaali- 
ja terveysalan opistoasteen 
tutkinnon suorittaneet 

 
1651 

 
1674 

 
1503 

 
1592 

 
91,0 

 
95,1 

 
3,9 

 
4,7 

Sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinnon tai kouluasteen 
tutkinnon suorittaneet 

529 543 479 486 90,5 89,5 2,2 3,0 

Muu palveluketjussa toimiva 
henkilöstö 

1009 982 682 614 67,6 62,5 2,0 2,3 

Yhteensä 3631 3650 3066 3176 84,4 87,0 3,4 4,2 
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4.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet 
 
Osaamisen kehittäminen 
Sairaanhoitopiirin osaamisen kehittämissuunnitelman (2011–2015) täytäntöönpanoa on edistetty työ-
ryhmässä, joka on laatinut kaikille ammattiryhmille sopivat yhteiset osaamisaluemäärittelyt. Työryh-
mänjäseniä on osallistunut osaamisenhallintajärjestelmän vaatimusmäärityksiin yhteistyössä 
VSSHP:n edustajien kanssa.  
 
Perehdytyksen kehittäminen 
Sisäisen kehittämistoiminnan puitteissa jatkettiin perehdytyksen kehittämistä laatimalla Yhtymähallin-
non henkilökunnalle sähköinen perehdytysohjelma. Hoitotyön opiskelijoiden ohjattua harjoittelua tuke-
van perehdytysmateriaalin työstämistä Moodleen on jatkettu.  
 
Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen 
Hoitotyön toimintojen osalta on käynnistetty 13 aikuispotilaiden vuodeosastoa koskeva painehaavojen 
ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut vahvistaa hoitohenkilökun-
nan painehaavojen ehkäisyn ja hoidon osaamista. Henkilökunnalle on suunnattu aihetta käsittelevää 
koulutusta ja tuotettu verkkokoulutusmateriaali Moodle ympäristöön.  
 
Potilas- ja asiakasohjauksen osaamisen vahvistamiseksi on käynnistetty neuvottelut Turun yliopiston 
hoitotieteen laitoksen ja VSSHP:n kanssa yhteisesti toteutettavasta Taitava potilasohjaaja -
koulutuksesta.  
 
Sairaanhoitopiirin arvojen tarkastelu 
Osana sairaanhoitopiirin strategista suunnittelua on lähdetty tarkastelemaan organisaation arvoja. 
Arvojen tarkasteluun on otettu mukaan koko henkilökunta kohdentamalla kaikille kysely nykyisten 
arvojen toimivuudesta ja tärkeydestä sekä arvolausekkeiden kehittämistarpeesta. Jatkotyöskentelyä 
varten on perustettu työryhmä. 
 

4.3 Kehityskeskustelut 
Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka 
mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 60 prosenttisesti vakinaisen tai yli 6 kuukautta palve-
luksessa olevan henkilöstön kanssa.   
 
 
 
 
 
Taulukko 21 Käydyt kehityskeskustelut toimialueittain vuosina 2012–2013 
  2012 2013 

Toimialue Henkilös-
tömäärä 

Käydyt 
keskustelut 

Keskustelu 
% 

Henkilös-
tömäärä 

Käydyt 
keskustelut 

Keskustelu 
% 

Yhtymähallinto 107 89 83 109 95 87 

Huoltokeskus 433 230 53 474 322 68 

Ensihoidon ja  
päivystyksen toimialue 

137 68 50 142 35 25 

Konservatiivisen  
hoidon toimialue 

643 396 62 672 420 63 

Operatiivisen hoidon 
toimialue 

730 468 64 763 422 55 

Psykiatrisen hoidon 
toimialue 

469 278 59 449 338 75 

Sosiaalipalvelujen  
toimialue 

341 268 79 354 292 82 

Liikelaitos SataDiag 320 187 58 320 210 66 

Koko sairaanhoitopiiri 3180 1984 62 3283 2134 65 

Vuoden 2013 aikana käytiin 2134 kehityskeskustelua. Kehityskeskustelujen toteutumaprosentti oli 65 

%, mikä on 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2012.  
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5. Työhyvinvointi ja terveys 
 

5.1 Terveysperusteiset poissaolot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 22 Toimialueittain henkilöstön sairastavuus 2011–2013 (kalenteripäiviä) 
  2011 2012 2013 2011/2012 2012/2013 

 Toimialue Päiviä Päiviä Päiviä Muutos 
päivinä 

Muutos-
 % 

Muutos 
päivinä 

Muutos-
 % 

Yhtymähallinto  2617 2354 1546 – 263 – 10,05 % – 808 – 34,32 % 

Huoltokeskus 10676 8676 9491 – 2000 – 18,73 % 815 9,39 % 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 3864 3767 3222 – 97 – 2,51 % – 545 – 14,47 % 

Konservatiivisen hoidon toimialue 11661 10093 9645 – 1568 – 13,45 % – 448 – 4,44 % 

Operatiivisen hoidon toimialue 14704 12477 11188 – 2227 – 15,15 % – 1289 – 10,33 % 

Psykiatrisen hoidon toimialue 8110 8222 8748 112 1,38 % 526 6,40 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 7063 5875 7299 – 1188 – 16,82 % 1424 24,24 % 

Liikelaitos SataDiag 5978 5873 5546 – 105 – 1,76 % – 327 – 5,57 % 

Yhteensä 64673 57337 56685 – 7336 – 11,34 % – 652 – 1,14 % 

 
 
Taulukko 23 Toimialueittain sairauspoissaolot / työntekijä kalenteripäivinä 2011–2013 
 Toimialue                  Sairauspoissaolot / työntekijä kalenteripäivinä   

  2011 2012 2013 

Yhtymähallinto 20 19,5 10,9 
Huoltokeskus 20,1 17,0 18,7 
Ensihoidon ja päivystyksen toimi-
alue 

22,7 19,3 17,0 

Konservatiivisen hoidon toimialue 15,7 14,1 13,3 

Operatiivisen hoidon toimialue 16,8 15,7 14,3 

Psykiatrisen hoidon toimialue 15,3 15,7 16,4 

Sosiaalipalvelujen toimialue 19,8 14,6 18,0 

Liikelaitos SataDiag 17 16,0 15,1 
Yhteensä / työntekijä 17,5 15,8 15,5 
Sairauslomapäiviä yhteensä 64673 57337 56685 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuonna 2013 sairauspoissaolopäiviä oli 56685 kalenteripäivää, joka oli 652 päivää (1,14 %) vähem-
män kuin vuonna 2012. Eniten vähennystä tapahtui Yhtymähallinnossa (34,32 %). Sairauspoissaolo-

päivät /työntekijä olivat 15,5 päivää eli 0,3 päivää vähemmän kuin v. 2012. 

EK:n mallin mukaan laskettuna yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 300 €. Malli ottaa 
huomioon välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset. Sairauspoissaolojen kus-
tannukset ovat laskeneet vuoteen 2012 verrattuna 195.600 €.  
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Taulukko 24 Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset pituuden mukaan vuosina 2012–2013 
Sairauspoissaolot Kalenteripäivät         Muutos 

kalenteri- 
päivinä 

Kustannukset                    
(300 €/kalenteripäivä)  

Muutos 
euroina  

  2012 2013 2012/2013 2012 2013 2012/2013 

Lyhyet poissaolot: 1-3 pv 13042 12712 -330 3 912 600 3 813 600 -99 000 

4-29 pv 27062 25587 -1475 8 118 600 7 676 100 -442 500 

30–60 pv 9477 9040 -437 2 843 100 2 712 000 -131 100 

61–90 pv 2984 4338 1354 895 200 1 301 400 406 200 

91–180 pv 3768 4361 593 1 130 400 1 308 300 177 900 

Yli 180 pv 1004 647 -357 301 200 194 100 -107 100 

Yhteensä 57337 56685 -652 17 201 100 € 17 005 500 € – 195 600 € 

         

Em. poissaoloista erikseen        

 – työtapaturmat 1799 1288      

 – työmatkatapaturmat 737 561      

 – liikennevahingot 194 0      

 – ammattitaudit tai -epäilyt 26 164         

 
 

5.2 Työkyvyn tukiohjelma 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön 1.9.2012 Yhdessä TYökykyÄ! -työkyvyn tukiohjelma, 
joka sisältää varhaisen, paluun ja tehostetun tuen vaiheet. Ohjelman tarkoituksena on edistää työnte-
kijöiden työkykyä ja työhyvinvointia sekä tukea osatyökykyisten työntekijöiden jäljellä olevaa työkykyä. 
YTYÄ -ohjelmassa keskeisessä asemassa on varhainen tukeminen, johon tämän ohjelman mukainen 
yhteisesti sovittu toimintatapa antaa esimiehille ja työntekijöille välineitä työkyvyn hallintaan. Toimin-
nan tavoitteena on vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia varhaiseläkemenoperusteisia maksuja 
(ns. varhe -maksu).  
 
Vuoden 2013 aikana on kehitetty Yhdessä TYökykyÄ! – työkyvyn tukiohjelman toimintatapoja ja seu-
rantaa.  1.6.2013 alkaen ESS-järjestelmään on ollut mahdollista tallentaa käydyt varhaisen tuen kes-
kustelut. ESS-järjestelmään on lisäksi luotu ”poissaolot varhainen tuki” -raportti, jonka avulla esimie-
hen on mahdollista seurata sairauspoissaolojen hälytysrajojen täyttymistä. Vuonna 2013 näitä esi-
miehen ja työntekijän välisiä varhaisen tuen keskusteluja käytiin yhteensä 354 kappaletta. Varhaisen 
tuen keskustelujen määrä on noussut vuoteen 2012 verrattuna, jolloin keskusteluja käytiin 144 kappa-
letta. 
 
Tehostetun tuen vaiheen toiminta on myös lisääntynyt edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 tehostetun 
tuen yhteisneuvotteluja (työntekijä, esimies, työterveyshuolto & työkykysuunnittelija) pidettiin 111 
kappaletta, kun syksyllä 2012 edellä mainittuja yhteisneuvotteluja oli 21 kappaletta. Alkuvuonna 2013 
tehostetun tuen toimintavaiheeseen kehitettiin uusi työssä jatkamisen tukikeino: sovelletun työn toi-
mintamalli, joka tuli voimaan maaliskuussa 2013. 
 
Vuoden 2013 aikana päättyi 14 työkokeilua, joiden lopputuloksena kaikki jatkoivat työssä joko kokoai-
kaisesti tai osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin osa-aikaisesti. Suurin osa työkokeiluista toteutui työnte-
kijän omassa työyksikössä joko omissa tai uusissa työtehtävissä. Työkokeilussa olleiden työntekijöi-
den sairauspoissaolot vähentyivät selvästi työkokeilun jälkeen.  Kaikkiaan työkyky-suunnittelun piiris-
sä oli 52 henkilöä vuonna 2013. Alla olevassa taulukossa on esitetty tehostetun tuen vaiheen toimen-
piteitä. Joidenkin osatyökykyisten työntekijöiden kohdalla terveydentilan selvittely tai kuntoutuminen 
on vielä kesken, joten työelämään paluun suunnitelmaa ei ole vielä voitu tehdä. 
 
 
 
 
 



 
     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 

 
 
   

18 (29)  

Taulukko 25 Toimintalukuja ja tuloksia vuonna 2013 
Toimintalukuja ja tuloksia 2013 Lkm 

Työkykysuunnittelussa (hlö) 52 hlöä 

Yhteisneuvotteluja (tt, em, tth, tks) 111 kpl 

Varhaisen tuen keskusteluja 354 kpl 

Päättyneitä Kevan työkokeiluja 14, joista 

 8 jatkoi kokoaikatyössä 

 4 jatkoi osa-aikatyössä 

 2 sovelletussa työssä (koko- ja osa-aikat.) 

Satshp:n oma työkokeilu 1 hlö (jatkoi kokoaikatyössä) 

Uudelleenkoulutus 2 hlöä 

Osasairausloma 4 hlöä 

Suoraan osatyökyvyttömyyseläke 7 hlöä 

Suoraan täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi 2 hlöä 

 
 

5.3 Työsuojelu 
Työsuojelun painopistealueina vuonna 2013 olivat tapaturmien tutkinnan toteuttaminen sekä turvalli-
suuskävelyt. Vuonna 2013 valittiin myös työsuojeluhenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle.  
 
Sairaanhoitopiirin linjaorganisaatiossa on yhä paremmin alettu tiedostaa työnantajan huolehtimisvelvoite 
työn turvallisuudesta ja terveydestä. Sairaanhoitopiirissä on koulutettu vuosina 2009–2013 yhteensä 377 
työntekijää ja esimiestä työturvallisuusasioihin. Työsuojelupareja vuoden 2013 lopussa oli 124. Työsuoje-
luparit ovat saaneet mm. työturvallisuuskorttikoulutuksen sekä henkilöstön edustajan koulutuksen.  

 
Suurin haaste vuonna 2013 oli työsuojeluasioiden, etenkin tapaturmien tutkintaprosessin, jalkauttaminen 
toimialueille samaan aikaan mm. Effica-käyttöönottoprojektin aikana. Vuonna 2013 mitattiin myös sai-
raanhoitopiirin Työsykettä Kevan toimesta. Työturvallisuusajattelun juurruttaminen osaksi perustyötä ai-
heuttaa jatkuvasti haasteita toimialueilla ja liikelaitoksessa, vaikka työturvallisuuden kehittäminen sujuvoit-
taakin työtä.  
 
Sairaanhoitopiirissä tehtiin vuonna 2013 joka kuukausi vähintään yksi turvallisuuskävely. Kävelyllä tarkis-
tetaan työyksikön esimiehen kanssa seuraavat asiat: riskien arviointi ja vaarojen hallinta, HaiPro-
ilmoitukset, paloturvallisuus, väkivallan uhka sekä tietosuoja- yms. asiat. Kävely kestää noin 30–60 mi-
nuuttia ja kävelystä kirjataan raportti yksikön esimiehelle. Kävelyistä on saatu hyvää palautetta. 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin sisäilmatyöryhmä toimii moniammatillisena asiantuntijaelimenä tuottaen 
johdolle tarvittavaa tietoa työympäristön tilasta. Vuonna 2013 kokouksia pidettiin 17 ja korjauskohteita 
saatiin valmiiksi 11 kpl.  Kahdeksassa kohteessa korjaustoimet jatkuvat.  Kesällä 2013 työsuojelu val-
misteli sisäilmatyöryhmän asiantuntijajäsenten kanssa ohjeistuksen sisäilmatalkoisiin.  
 

 Vuoden 2013 aikana Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastuksia oli kirurgian 
vastuualueella (osastot B3 ja N2B) sekä hammas-, suu- ja leukakirurgian yksikössä. Kirurgian vastuu-
alueella tarkasteltiin etenkin lääkäreiden työ- ja lepoaikoja. Hammas-, suu- ja leukakirurgian tarkastus 
oli työympäristöpainotteinen. 

 
Työsuojelu organisoi vuoden 2013 aikana seuraavat kampanjat: 
1. hyötyliikuntakampanja viikolla 16, tilaisuus toteutettiin yhdessä työterveyspalveluiden ja ter-

veysliikunnan suunnittelijan kanssa 
2. huppari- ja pikeepaitakampanja elo-syyskuussa 2013 
3. turvatuotepäivä 4.12.2013, jossa esiteltiin turvakanyyleja, -neuloja sekä muita turvatuotteita. 

Mukana oli 11 näytteilleasettajaa. Tapahtuma toteutettiin yhdessä hankintapalveluiden ja in-
fektioyksikön kanssa 

 
HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan potilas- ja työturvallisuuspoikkeamat. Työturvallisuusilmoitukset sisäl-
tävät kaikki läheltä piti -ilmoitukset sekä uhka- ja vaaratilanneilmoitukset. Vuonna 2013 kirjattiin yhteen-
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sä 1841 työturvallisuusilmoitusta. Vuodessa nousua on ollut 11 %. Eniten tapahtumia on väkivallasta 
(66 %). Väkivaltatilanteiden jälkeen seuraavaksi yleisin vaaratyyppi oli putoamiset, kaatumiset ja kom-
pastumiset. Kolmanneksi yleisin vaaratyyppi oli pistot, viillot ja hankaumat, joista 81 kpl oli pistostapa-
turmia, jotka kirjataan vain HaiPro-järjestelmään. Noin kolmannes ilmoituksista oli luokiteltu kohtalaisen 
riskin tilanteiksi.   
                        
Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin vuonna 2013 yhteensä 63 työliikennetapaturmaa sekä 117 työtapaturmaa 
(26 % vähemmän kuin vuonna 2012).  
 
Vuonna 2013 sairauspäiviä tapaturmista oli yhteensä 2098 päivää. Työliikennetapaturmien osuus 
kaikista työtapaturmista vuonna 2009 oli 3,8 %, kun sairaanhoitopiirissä vastaava luku oli peräti 35 %. 
Työliikennetapaturmien osuus kaikista tapaturmista on kasvanut vuosittain (vuonna 2011 20,4 %, 
vuonna 2012 32 %).  
 
Yli neljän vuorokauden pituisten sairauspoissaolojen lukumäärä on kääntynyt laskusuuntaan. Valtakun-
nallisessa vertailussa (Tapaturmavakuutusten liitto 2009) terveydenhuollon työliikennetapaturmien kes-
kimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 30,9, kun sama luku oli esim. vuonna 2013 sairaanhoi-
topiirissä 15,14 päivää. Työliikennetapaturmien vakavuus jatkaa kasvuaan vuodesta 2011 lähtien osit-
tain siitäkin syystä, että vakuutusyhtiöön ilmoitetaan vain ne tapaturmat, joista aiheutuu poissaoloja.  
 
Työtapaturmien sairauspäivät per vahinko olivat vuonna 2013 9,77 päivää. Yhtään poissaolopäivää ei 
tullut 72 tapaturmaan (61,5 % kaikista), joista kahdeksan oli Pohjolaan ilmoitettua neulanpistotapa-
turmaa.  
 
Vuonna 2013 yhteensä 34 %:ssa sairaanhoitopiirin työyksiköitä sattui tapaturma (61 yksikköä). Kuvassa 
1 on esitelty työtapaturmataajuus toimialueittain 2009–2013 välisenä aikana. Positiivista on, että suurel-
la osalla toimialueista työtapaturmien lukumäärät ovat laskusuunnassa, mutta huolestuttavaa on, että 
tapaturman sattuessa niiden vakavuus on lisääntynyt (sairauspoissaolot lisääntyneet). Tapaturma-
alttiimmat toimialueet ovat edelleen huoltokeskus ja sosiaalipalvelujen toimialue. 
                                        
 
KUVA 1. Työtapaturmataajuus toimialueittain vuosina 2009–2013. 
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Tapaturmataajuudella voidaan verrata työtapaturmien esiintyvyyttä suhteessa tehtyihin työtunteihin. 
Tapaturmataajuus on kunta-alalla keskimäärin noin 10, sairaanhoitopiirin taajuus on ollut 8,41 vuonna 
2013. Jos mukaan lasketaan myös työliikennetapaturmat, taajuus nousee hieman. Vain huoltokeskuk-
sessa ja sosiaalipalvelujen toimialueilla taajuus oli yli valtakunnallisen keskiarvon.  
 
Sairaanhoitopiirin tapaturmataajuus on laskenut lähes 6 prosenttiyksikköä vuosien 2009–2013 välisenä 
aikana.  
 
Vuonna 2013 aloitettiin myös Länsirannikon sairaanhoitopiirien (Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaan-
hoitopiirien) työsuojeluorganisaatioiden kanssa yhteiset tapaamiset. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin 
4.3.2013 Porissa. Tapaamisessa sovittiin, että tapaamisia on 1-2 kertaa vuodessa vuorollaan kussakin 
sairaanhoitopiirissä. Turussa tapaaminen oli 18.9.2013. Tapaamisissa jaetaan hyviä työsuojelukäytän-
töjä sekä syvennetään piirien välistä työsuojeluyhteistyötä. 
 
Tarkemmat tiedot vuoden 2013 työsuojelutoiminnasta on Työsuojelun toimintakertomuksessa.
  

5.4 Työhyvinvointi 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä toteutettiin koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely 8.4.–
28.4.2013. Kysely suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa. Kysely on toteutettu aiemmin 
vuonna 2010. Sairaanhoitopiirin tuloksia verrataan muihin Kevan kyselytutkimukseen osallistuneiden 
kuntaorganisaatioiden tuloksiin. Lomake jakautui työhyvinvointia käsitteleviin kokonaisuuksiin; esimies-
työ, työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen, omat voimavarat ja työssä jatkaminen, organisaa-
tiokulttuuri, sisäinen viestintä ja yhteistyö, työyhteisötaidot sekä muutokset. 
 
Kyselyyn vastasi 1828 työntekijää (55 % henkilökunnasta), kun vuonna 2010 vastaajia oli noin 10% 
enemmän, vastausaktiivisuus oli kuitenkin tyydyttävällä tasolla kyselyn toteutustapaan nähden (sähkö-
postikyselyssä yleisesti alempi vastausaktiivisuus). Tulokset on raportoitu koko sairaanhoitopiirin, toimi-
alueiden, vastuualueiden ja työyksikköjen tasolla. Tulos on kuitenkin luotettava verrattaessa sähköpos-
tikyselyn yleiseen vastausprosenttiin (jopa 20 % tulosta voidaan pitää tyydyttävänä tieteellisissä tutki-
muksissa (Kaplowitz, Hadlock & Levine 2004).  
 
Tulosten mukaan sairaanhoitopiirin työhyvinvointi on osin kehittynyt edelleen ja osin ollaan samassa 
tilanteessa kuin vuonna 2010. Tulokset ovat kunta-alan keskiarvoa tai ajoittain paremmalla puolella. 
Erityisesti lähiesimiestyöhön oltiin tyytyväisiä: kehityskeskusteluihin sekä esimiesten tarjoamaan apuun 
ja tukeen. Myös päätöksenteko ja muut esimiestyön osa-alueet olivat kehittyneet kolmen vuoden aika-
na.  
 
Työyhteisön ilmapiiri ja avun ja tuen saaminen työkavereilta koettiin olevan erinomaisella tasolla. Vas-
taajista 81 % suosittelee sairaanhoitopiiriä työpaikkana. Jopa 84 % vastaajista kokee työtehtävänsä 
mielekkäinä, tilanne oli edelleen parantunut vuodesta 2010. Ainoa asia, jossa on aavistuksen verran (3 
%) menty taaksepäin oli kiire ja kuormittava työmäärä. Myös palautetta esimieheltä, avoimuutta, organi-
saation johtamista ja osallistumismahdollisuuksia oman työn suunnitteluun kaivattiin enemmän. Kaiken 
kaikkiaan tulokset olivat hyvät muutosten määriin nähden. 
 
Kevan toimesta tehdyt johtopäätökset: 
Vahvuudet 
• 71 % vastaajista ilmoittaa saavansa hyvin apua ja tukea esimieheltään. 68 % vastaajista on sitä miel-
tä, että saa esimieheltään hyvin informaatiota työyhteisölle tärkeistä asioista. 69 % kokee esimiehen 
kanssa käydyn kehityskeskustelun onnistuvan hyvin. Esimiestyöosiot ovat kohentuneet kolmen vuoden 
takaisesta kautta linjan. 
• Kehityskeskustelun käy 75 % vastaajista, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vertailuaineis-
tossa. 
• Työyhteisön toimivuus -osiossa on tapahtunut hienoista kohentumista kautta linjan. Työyhteisön ilma-
piiri sekä apu ja tuki työkavereilta ovat erinomaisella tasolla. Ilmapiiriä hyvänä pitää 72 % vastaajista. 88 
% saa työkavereilta hyvin apua ja tukea. Asioiden riittävä käsittely työyhteisön kokouksissa on verrokke-
ja hieman paremmalla tasolla. 
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• Työolot ja osaaminen -teemassa korostuvat erityisesti työtehtävien mielekkyys ja käytössä olevat työ-
menetelmät ja -välineet. 84 % vastaajista pitää työtään mielekkäänä. Tilanne on jopa kohentunut hie-
man kolmen vuoden takaisesta. Lähes kolme neljästä kokee työmenetelmät ja -välineet hyviksi. 
 
 
Kehittämiskohteet 
• Lähes neljäsosa vastaajista saa heikosti esimieheltään palautetta miten on onnistunut työssään. 
Avoimissa vastauksissa toivottiin esimiehiltä erityisesti positiivista kannustavaa palautetta työstä. Esi-
miehen palautteen antaminen on tosin hieman parempaa kuin vertailuaineistossa keskimäärin. 
• Toimialueen ja koko organisaation johtamisessa vastaajat näkevät kohennettavaa. Toimialueen joh-
tamiseen tyytyväisiä on 44 % vastaajista ja koko organisaation johtamisen kohdalla luku on 29 %. Tyy-
tyväisyys toimialueen johtamiseen on kohentunut selkeästi kolmessa vuodessa. Koko organisaation 
johtaminen saa verrokkeja heikomman arvosanan. 
• Työyhteisön toiminnassa eniten kehitettävää on siinä, että vastaajista vain 46 % kokee voivansa osal-
listua hyvin työyhteisönsä suunnitteluun. Tilanne on kuitenkin hieman parantunut kolmen vuoden takai-
sesta. 
• Vain 17 % vastaajista kokee työnantajan palkitsemistavat kannustaviksi. Satakunnan sairaanhoitopiiril-
lä, kuten myös muiden organisaatioiden, kyselyssä tämä kohta saa heikoimmat arvosanat kaikista ky-
symyksistä. 
• Kiire ja kuormittava työmäärä nousee avovastauksissa esille vahvasti. Ainoa kohta, joka on kolmen 
vuoden aikana hieman huonontunut on työn kiireisyyden kokemukset. 
• Organisaation johtaminen saa verrokkeja heikommat arvosanat avoimuudesta. Vain 37 % vastaajista 
on sitä mieltä, että avoimuus on hyvällä tasolla. Tilanne on hieman kohentunut kolmen vuoden takaises-
ta. 
• Vain 38 % vastaajista on samaa mieltä väittämän kanssa, että saa helposti tietoa mitä organisaatiossa 
on meneillään tai suunnitteilla. Tämä asia tuli esille myös avoimissa kommenteissa. 
 
Työsyketulosten perusteella jokainen työyksikkö laati syksyn 2013 aikana oman työtyöhyvinvoin-
tisuunitelmansa. Sairaanhoitopiiriin valmisteltiin vuosille 2014–2016 uutta työhyvinvointiohjelmaa tulos-
ten ja suunnitelmien perusteella. 
 

 
5.5 Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta 
 
TYKY -toiminta vuonna 2013 
 
TYKY-toiminta eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta on työyksikön toimintaa, jota toteutetaan 
yhteistyössä työpaikan henkilöstön ja asiantuntijoiden (esim. työterveyshuolto) kanssa. TYKY-toiminta 
kohdistuu koko henkilöstöön (vakinaiset työntekijät ja pidempiaikaiset sijaiset). TYKY-rahan suuruus 
vuonna 2013 oli 23 €/työntekijä. Tapahtuman kriteereinä ovat, että tapahtuma on yhteisöllinen, ei siis 
henkilökohtainen etu. Tapahtumaan työntekijä saa käyttää 4 tuntia työaikaa vuodessa. Se voi sisältää 
liikuntaa, kulttuuria ja ruokailua. 

 
Vuonna 2013 TYKY-rahaa käytti 2504 työntekijää ja rahaa ko. toimintaan kului 52.285 €. Aktiivisin 
järjestäjä oli liikelaitos, jossa 95 % henkilöstöstä osallistui TYKY-tapahtumiin. Suosituimmat toiminnat 
olivat Kaljaasi-Ihanan risteily, teatteri ja ruokailu sekä Yyterin Kylpylä. Suosittua oli myös erilaiset lii-
kunnalliset tapahtumat sekä niiden jälkeinen ruokailu, pikkujoulut, hemmotteluhoidot, keilaus, saunail-
lat, lenkkeilyt, kulttuuriset toiminnat sekä konsertit.  
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Terveysliikunta 
 
TYKY-uinteja tuettiin edelleen 1,50 eurolla /kerta. Vuonna 2013 valikoimaan lisättiin vesijumpat, joita 
sairaanhoitopiiri tukee kahdella €/kerta. Käyntimäärä vuonna 2013 uimahallien ja vesijumppien osalta 
oli 14 600 kpl. Edellä olevan lisäksi sairaanhoitopiirillä on ns. yhteinen tykyraha, jolla rahoitetaan yh-
teisiä koulutuksia, tapahtumia ja terveysliikuntaa.  
 
Terveysliikuntakäyntimääriä oli vuonna 2013 yhteensä 6721 kpl, joissa kävi yhteensä 1019 työnteki-
jää, joka on 28 % koko henkilökunnasta. Terveysliikunnan kustannukset (liikuntaryhmät ja uinnit) 
vuonna 2013 olivat 69 794 €. Terveysliikunnan osalta vuonna 2013 järjestettiin yhteensä 60 erilaista 
terveysliikuntaryhmää. Suosituimmat liikuntalajit olivat uinti, pilates ja kahvakuula. Kaiken kaikkiaan 
vuonna 2013 terveysliikuntaan ja työyhteisöjen TYKY-tapahtumiin kului yhteensä 147 079 €, joka on 
työntekijää kohden 40,50 €/vuosi. Terveysliikunnan osuus on 19,22 €/ työntekijä vuodessa  
 
Näiden lisäksi terveysliikunnan suunnittelija toteuttaa elämäntapamuutosohjauksia sairaanhoitopiirin 
henkilöstölle. Myös kehonkoostumusmittaukset sekä työyksiköille pidetyt fyysisen itsehoidon tietoiskut 
ovat olleet suosittuja.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Palkitseminen ja palkkaus 
 

6.1 Palkkauksen rakenne 
 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstöstä 8,4 % kuuluu kunnallisen lääkärisopimuksen, 87,8 % 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja 3,8 % teknisten sopimuksen piiriin.  
 
 Taulukko 26 Henkilöstön jakautuminen sopimuksittain / liitteittäin 2013 

Sopimus /Liite Lukumäärä %-osuus 

KVTES / Liite 1 145 4,0 % 

KVTES / Liite 3 2340 64,1 % 

KVTES / Liite 4 514 14,1 % 

KVTES / Liite 6 70 1,9 % 

KVTES / Liite 8 11 0,3 % 

Hinnoittelemattomat 125 3,4 % 

   

TS 139 3,8 % 

LS 306 8,4 % 

Yhteensä 3650 100 %  
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Palkkausjärjestelmän kehittämisessä keskityttiin teknisten sopimuksen sekä KVTES:n palkkahinnoit-
teluliitteiden 3 ja 4 tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän laatimiseen. Lääkärisopimuksen piirissä 
uudistettiin erikoislääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden rekrytoinnin helpottamiseksi käytettävää 
rekrytointilisää.  
 
Taulukko 27 Palkkauksen rakenne 31.12.2013 

  KVTES Tekniset Lääkärit 

  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 

Tehtäväkohtainen palkka 92,88 % 92,71 % 88,82 % 88,98 % 85,21 % 87,18 % 

Palveluaikaan sidotut lisät 5,18 % 5,40 % 6,63 % 7,06 % 4,51 % 4,72 % 

Määrävuosilisät 0,44 % 0,53 % 0,00 % 0,00 % 0,28 % 0,15 % 

Henkilökohtainen lisä 1,50 % 1,36 % 4,56 % 3,96 % 0,00 % 0,00 % 

Lääkäreiden lisät (mm. 
henk.koht.lisä, teht. 
koht.lisä, rekrytointilisä) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,52 % 7,17 % 

Lääkäreiden vastuulisä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,49 % 0,77 % 

Kokonaispalkka 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
 
Palkkoja korotettiin 1.2. alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus oli lääkärisopimuksen piirissä 1,3 % 
sekä teknisten sopimusalalla ja KVTES:n alueella 1,46 %. 
 
Kaikilla sopimusaloilla oli käytettävissä pieni paikallinen järjestelyerä. Lääkärisopimuksen mukainen 
järjestelyerä oli 0,3 % palkkasummasta eli 6327,02 €. Tästä 50 % käytettiin tehtäväkohtaisiin palkkoi-
hin ja 50 % henkilökohtaisiin lisiin. Teknisten sopimuksen piirissä järjestelyerä 0,6 % eli 2014,01 € 
käytettiin kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. KVTES:n mukainen järjestelyerä oli 0,6 % palk-
kasummasta, yhteensä 47 072,11 €, josta ns. Tehy-pöytäkirjan mukainen osuus oli 25 480,58 € ja 
KVTES:n piirissä olevien osuus 21 591,53 €. Tästä 80 % käytettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 20 
% käytettiin henkilökohtaisiin lisiin.  
KVTES:n mukaan työnantajan pitää huolehtia siitä, että henkilökohtaisten lisien määrä on vähintään 
1,3 % palkkasummasta. Tarkastelu tehdään jokaisen palkkaliitteen osalta erikseen, tarkasteluajan-
kohtana on 1.9. Liitekohtaisesti tarkasteltuna henkilökohtaisten lisien määrä oli liitteessä 1 (2,99 %), 
liitteessä 3 (1,29 %), liitteessä 4 (1,36 %), liitteessä 6 (1,66 %), liitteessä 8 (2,09 %) ja hinnoittelemat-
tomissa (3,06 %). Liitteen 3 kohdalla tilanne korjataan työnantajan toimenpitein takautuvasti 1.9. alka-
en.  

 
 
6.2 TS-kehittämistyöryhmä 
 
TS-kehittämistyöryhmä käsittelee TS:n mukaista tehtäväkohtaista 
palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat arviointijärjestelmät en-
nen niiden vahvistamista, seuraa ko. arviointijärjestelmien maksa-
misen toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin kehittämis- ja muutos-
ehdotuksia. TS-kehittämistyöryhmän jäseninä ovat Kunnallisen tek-
nisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työn-
antajan, henkilöstön ja ammattijärjestöjen edustajat sekä henkilös-
tösihteeri. TS-kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 
yhdeksän kertaa.  
 
Vuonna 2013 TS-kehittämistyöryhmä valmisteli TS:n tehtävien vaa-
tivuuden arviointijärjestelmää ja arviointilomakkeita sekä käsitteli 
mm. esitystä 1.2. jaettavana olleen järjestelyerän jakamisesta. 
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7. Henkilöstöinvestoinnit 
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 
Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Tiedot, niiden ryhmittely 
ja otsikointi perustuvat sairaanhoitopiirin tuloslaskelmaan. Palkat ja palkkiot yhteensä vuonna 2013 
olivat 2,02 % (2.686.966 €) suuremmat kuin vuonna 2012.  
 
Taulukko 28 Henkilöstötuloslaskelma 2011–2013 
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7.2 Eläkemaksut  
 

Taulukko 29 KuEL-maksut Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuosina 2009–2013 sekä ennakko 
vuodelle 2013  

 (Lähde: Keva)  

Vuosi Palkka-perusteinen 
maksu (sekä ta:n että 
tt:n osuus maksusta) 

Eläkemeno Eläke-perusteinen 
maksu 

Varhe-maksu 

2009 25 033 558 18 351 470 5 662 935   873 279 

2010 25 941 189 18 938 905 5 919 013 1 367 311 

2011 28 076 415 20 138 706 6 074 665 1 034 501 

2012 29 055 663 21 638 135 6 192 404 1 043 967 

2013 30 348 443 23 080 254 6 872 523 * 1 078 505 * 

   
Vuoden 2013 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat arvioita. Lopulliset 
maksuosuudet vahvistuvat vuoden 2014 aikana.  
 
Taulukko 30 Varhe-maksut toimialueittain vuonna 2013 
Luvut ovat Kevan ilmoituksen mukaiset. Ne eroavat kirjanpidon luvuista, koska ne on kirjattu maksu-
perusteisesti 
 

Toimialue  Varhe-maksu €  

Yhtymähallinto 45185 € 

Huoltokeskus 262194 € 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 10709 € 

Konservatiivisen hoidon toimialue 246764 € 

Operatiivisen hoidon toimialue 177279 € 

Psykiatrisen hoidon toimialue 74899 € 

Sosiaalipalvelujen toimialue 68971 € 

Liikelaitos SataDiag 192296 € 

Yhteensä 1078297 € 

 
 

7.3 Työterveyspalvelut 
 
Työterveyshuollon toiminnan lähtökohtana on työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyttömyyden ehkäi-
sy. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuolto on toiminut esimiesten ja johdon 
tukena työkyvyn hallinnassa. Yksilötasolla on vahvistettu työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.  
 
Työterveyspalvelut toimivat moniammatillisesti neljällä eri työterveysasemalla. Työterveystoiminnan 
onnistuminen edellyttää työpaikan kanssa tapahtuvaa tiivistä yhteistyötä, työterveysyhteistyötä. Työ-
terveyshuolto toimii työpaikan lisäksi muun muassa henkilöstöhallinnon, työsuojelun, sisäilmatyöryh-
män ja terveysliikunnan kanssa henkilöstön terveyden edistämiseksi. 
      
Työterveyshuollon tukitoimenpiteitä suunnattiin mm. työpaikkaselvitysten perusteella työyhteisön toi-
mivuuden ja työolosuhteiden terveellisyyden edistämiseen. Työterveyshuolto tuki työntekijöiden ja 
esimiesten jaksamista mm. erilaisissa työyhteisö- ja muutostilanteissa. Työfysioterapeutit järjestivät 
ergonomiaohjausta ja nostosiirtokoulutusta. 
 
Työterveyshuolto noudattaa työnantajan varhaisen tuen toimintamallia. Työterveysyhteistyössä työky-
vyn hallintaan on työntekijän ja työpaikan kanssa mietitty erilaisia ratkaisuja, mm. työtehtävien muok-
kaaminen, työajan lyhentäminen. Työurien jatkumisen tueksi on suoritettu jäljellä olevan työkyvyn ja 
työhön paluun mahdollisuuksien arviointia ja ohjattu ammatilliseen kuntoutukseen.  
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Työterveyshuolto on edelleen kärsinyt lääkärivajeesta koko vuoden 2013 ajan, jonka vuoksi työterve-
yshuollossa on käytetty myös ulkopuolista työterveyslääkäripalvelua. 
 
Taulukko 31 Työterveyshuollon toimintatiedot vuosina 2011-2013  
  Kela korvausluokka 1 Kela korvausluokka 2 

  Työpaikkaselvitykset ja 
tietojen antaminen, neu-
vonta ja ohjaus (tuntia) 

Terveydentilan ja työ- ja 
toimintakyvyn seuranta 
(kpl) 

Sairaanhoito ja muu 
terveydenhuolto (kpl) 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Työterveyslääkärit 85 37 28 557 213 387 4625 2939 3891 

Työterveyshoitajat 476,5 578 575 1285 1289 1477 5941 4818 4551 

Työfysioterapeutit 553,5 507,5 560 1053 1220 1211 11 6 7 

 
 
Taulukko 32 Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2011-2013 
   2011 2012 2013 

Työterveyspalveluiden toimintakulut (€)   1 651 057 € 1 540 519 € 1 703 847 € 

Kustannusten jakautuminen korvausluokkiin (%) Kela 1 32,2 % 39,2 % 36,7 % 

 Kela 2 67,8 % 60,8 % 63,3 % 

Työterveyspalveluiden toimintakulut (€) työnteki-
jää kohden 

Kela 1 144,23 € 164,05 € 171,79 € 

 Kela 2 303,69 € 254,45 € 296,30 € 

 

 
7.4 Toimipaikkaruokailu 
Toimipaikkaruokailua järjestetään Porissa Satakunnan keskussairaalassa, Harjavallassa Satalinnan 
sairaalassa ja Harjavallan sairaalassa sekä Ulvilassa Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa.  
Porissa Satakunnan keskussairaalassa on tarjolla useampia vaihtoehtoja, kuin pienemmissä toimipis-
teissämme. 
 
Vuoden 2013 alussa lanseerattiin henkilöstöravintoloissa ”TASAPAINOINEN VALINTASI” merkinnällä 
oleva ateriakokonaisuus, jolloin ko. aterian osalta on suunnittelussa otettu huomioon: 

 rasvan kohtuullinen määrä ja pehmeä laatu 

 matala suolapitoisuus 

 viljatuotteiden kuitupitoisuus 
 
Ateriahinnat vuonna 2013 olivat 5,90€ (lounas1), 4,90€ (lounas 2), 5,40€ (ruokasalaattilounas), 4,10€ 
(tuoresalaattilounas) sekä 1,30€ (jälkiruoka) 

 
 
 

Taulukko 33 Henkilökunnan toimipaikkaruokailun ateriasuoritteet sairaaloittain 2011–2013 

 
Toimipiste 2011 2012 2013 

Satakunnan keskussairaala 158 482 166 997 163 407 

Harjavallan sairaala ja Satalinnan sairaala 30540 28 351 28 744 

Antinkartanon kuntoutuskeskus 3 309 4 712 4 279 

Yhteensä 192 331 200 060 196 430 
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8. Yhteistoiminta ja viestintä 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta 
Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimusta tarkistettiin joulukuussa 2013 palvelussuhde-
päällikön nimeämisen osalta sekä yhteistyötoimikunnan valmisteluryhmän kokoonpanon osalta. Yhteis-
työtoimikunnan puheenjohtajana toimi 7.3.2013 kokoukseen saakka yhtymähallituksen edustaja Seija 
Muurinen, sekä 7.3.2013 alkaen operatiivisen hoidon toimialueen henkilöstöedustaja Virpi Nieminen. 
Varapuheenjohtajana toimi yhtymähallituksen edustaja Juha Vasama.    

 
Vuonna 2013 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:  
 
- Henkilökunnan yhteistapahtuma 22.5.2013 Porin Raviradalla 
- Effica-käyttöönottoprojekti  
- Tietosuoja-asiaa  
- Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2013-2016  
- Sote-uudistusasiaa 
- Toiminnan ja talouden raportointia vuoden 2013 aikana sairaanhoitopiirin johtajan puheenvuoroissa 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke 2013  
- Linja-autovuorojen lisävuorokokeilun tuloksia 
- Turvallisuuspäällikön asiat (lääkevarkaudet, uhkaavien tilanteiden ennakointi)  
- Hyvää Työtä - henkinen hyvinvointi hallintamalli  
- Yhteistyötoimikunnan lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014 – 2016 toiminta- ja talous-  
  suunnitelmasta ja vuoden 2014 talousarviosta  
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2016  
- Henkilöstöryhmän kehittäminen  
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön tarkistaminen 1.1.2014 lukien  
- Henkilöstöohjelma vuosille 2014-2016  
- HYVÄÄ TYÖTÄ! -Työhyvinvointiohjelma vuosille 2014-2016  
- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2014-2016  
- Yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen 1.1.2014 alkaen 
 
Seminaareja ja yhteistapaamisia 
  
- Rauman työmarkkinaseminaari 5.-6.6.2013 
- Lappeenranta-seminaari 15.-16.8.2013 
- Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyötoimikuntien tapaaminen 23.8.2013 Vuojoen kartanossa    
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kutsumana.  
 

8.2 Henkilöstöryhmä 
 
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana vuonna 2013 toimi Jytyn koordinoiva pääluottamusmies Katja 
Koivula ja varapuheenjohtajana henkilöstöjohtaja Kaisa Kausto-Uski. Henkilöstöryhmän jäseninä ovat 
toimialueiden edustajat ja ammattijärjestöjen koordinoivat pääluottamusmiehet. Henkilöstöryhmä ko-
koontui kahdeksan kertaa.  
 
Henkilöstöryhmä käsitteli mm.  

 työryhmien laatimia ehdotuksia KVTES liitteen 3 ja liitteen 4 sekä TS:n tehtävien 
vaativuuden arviointijärjestelmäksi 

 uudet ohjeet työvapaa/virkavapaan hakemiseen ja perhevapaiden hakemiseen 

 työryhmien laatimat esitykset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi sekä 
henkilöstöohjelmaksi 
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8.3 Vapaa-ajan kerhotoiminta 
 
Vapari ry 

 
Satakunnan keskussairaalan vapaa-ajankerho Vapari ry:n tarkoituksena on henkilökunnan vapaa-
ajanharrastusten edistäminen ja ylläpitäminen. Vuosi 2013 oli kerhon 45. toimintavuosi. Vaparin sään-
töjä muutettiin siten, että kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät ja piiristä eläkkeelle jääneet voivat liittyä 
jäseniksi. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta lähes sadalla ja oli vuoden lopussa 341. 
 
Kerho on tukenut jäsentensä osallistumista erilaisiin liikunta- ja harrastetapahtumiin, mm. salibandy-
turnausta, Karhuviestiä, golf- ja pöytätenniskisoja ja osallistumista Porin Puulaakiyhdistyksen järjes-
tämiin tapahtumiin. Keilailu- ja petankkitapahtumia on tuettu sekä paikallistasolla että kansallisesti ja 
kansainvälisestikin. Vapari ry osallistui sekä taloudellisesti että työvoimana sairaanhoitopiirin henkilö-
kunnalle järjestettyyn Tähtiseikkailutapahtumaan Porin Raviradalla 
 
Kerho teki yhdessä Porin terveysviraston kanssa teatteri- ja kotiseutumatkojen. Syksyn laivaristeilynä 
tehtiin matka Tallinnan joulutorille, johon osallistui yli 20 henkilöä. Vaparin jäsenillä on käytössä va-
paaliput Porin Taidemuseoon ja Satakunnan Museoon. Vapari välitti myös edullisia tanssilippuja Poi-
keljärven paviljongin tansseihin. Pinkkerissä vietettiin perinteistä juhannusjuhlaa ja Vapari kustansi 
kahvi- ja makkaratarjoilun.  

 
Harjavallan sairaalan kerho ry 
 
Harjavallan sairaalan kerho ry:n toimikuntia ovat kulttuuritoimikunta, retkeily- ja huvitoimikunta ja ur-
heilutoimikunta, jotka tarjoavat jäsenilleen monipuolista ohjelmaa. Kerhon jäseniä ovat psykiatrian 
toimialueen työntekijöitä, heidän puolisoitaan tai jo eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä. Vuonna 2013 
jäseniä oli 374. 
 
Kulttuuritoimikunta järjesti jäsenilleen kotiseutumatkailua, lippuja konsertti-, teatteri- ja musikaaliesi-
tyksiin. Yhdessä retkeily- ja huvitoimikunnan kanssa se järjesti matkan Tallinnaan balettiesitykseen. 
Tapahtumiin osallistui yhteensä 275 henkilöä.  
 
Retkeily- ja huvitoimikunta järjesti matkan Tallinnaan, johon osallistui 37 henkilöä ja perinteisen joulu-
juhlan, johon osallistui 80 henkilöä. 
 
Urheilutoimikunta mahdollisti jäsenilleen tutustumisen ringetteen, perhokalastukseen, crossfitiin ja 
Islanninhevosvaellukselle. Jäsenille tarjottiin lippuja jääkiekko-otteluihin, tutustumiskäyntejä Harjaval-
lan uuteen uimahalliin, ohjattuja jumppia ja pyöräretki Pirkanmaalle. Psykiatrian joukkue osallistui säh-
lyturnaukseen ja kaukalopalloturnaukseen. 
 
Harjavallan sairaalan kerhon lisäksi psykiatrisen hoidon toimialueen henkilöstöllä on käytössä Luvialla 
sijaitseva kesäpaikka Kurkkari, jonka ylläpidosta päävastuun kantoi kerhon valitsema isäntä. 
 

8.4 Viestintä 
 
Viikkotiedote Kesti   
Sisäinen viikkotiedote Kesti ilmestyy perjantaisin ja on luettavissa sairaanhoitopiirin intranetsivuilla. 
Kesti ilmestyi 49 kertaa; heinäkuussa julkaistiin kaksi kaksoisnumeroa ja joulukuussa yksi kaksoisnu-
mero. Henkilökunnan joulutervehdykset koottiin erilliseen Joulukestiin. Viikkotiedote sisälsi toimi- ja 
vastuualueiden sekä ammattijärjestöjen toimintaan liittyviä ilmoituksia ja tiedotteita, henkilökuntakerho 
Vaparin tiedotteita sekä koulutusyksikön koosteen sisäisistä, alueellisista ja ulkoisista koulutuksista.  
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Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli ilmestyi kaksi kertaa. Kevään 2013 Vinkkeli oli poikkeukselli-
sesti 20-sivuinen asiakasnumero, joka jaettiin maakunnan kaikkiin talouksiin. Lehden painosmäärä oli 
127 500 kappaletta. Syksyn Vinkkeli oli 36-sivuinen henkilöstö- ja sidosryhmälehti ja sen painosmäärä 
oli 5 500 kappaletta. Painoksesta postitettiin noin 4000 kappaletta osoitepostituksena henkilökunnalle, 
luottamushenkilöille, kuntapäättäjille, alueen terveyskeskuksiin, muihin sairaanhoitopiireihin ja yhteis-
työkumppaneille. Lehtiä jaettiin myös sairaanhoitopiirin toimintayksiköihin henkilöstön ja potilaiden / 
asiakkaiden luettavaksi ja lisäksi sitä käytettiin rekrytointimateriaalina. 

 
Hiisinet – Henkilöstöinfo 
Sairaanhoitopiirin intranetsivuilla, Hiisinetissä, tiedotettiin henkilökunnalle sairaanhoitopiirin ajankoh-
taisista asioista. Intranetistä löytyvät hallintoon liittyvät pöytäkirjat, toiminta- ja talousraportit, henkilös-
töasioihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet sekä ruokalistat.  Intranetissä on myös linkit matkalaskuohjel-
maan, laskujen käsittelyohjelmaan ja KuntaRekryyn.  
 

 
 
  




