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Henkilöstökatsaus 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi ja nykyisten 
osaajien pitämiseksi sekä eläköityvien osaajien tilalle uusien osaajien saannin varmistamiseksi on 
välttämätöntä, että sairaanhoitopiiri toteuttaa työnantajana hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Sairaanhoito-
piirin hyvän henkilöstöpolitiikan keskeisiksi sisältöalueiksi toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määri-
telty hyvä palvelussuhde- ja palkkauspolitiikka, täydennyskoulutustoiminta, kehittämistoiminta ja työ-
kyvyn ylläpitämistoiminta. 
 
Henkilöstökertomus tukee henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen 
kehittämistä. Henkilöstökertomus on tarkoitettu johdon, henkilöstön sekä poliittisten päätöksentekijöi-
den käyttöön. Henkilöstökertomus sisältää tunnuslukuja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilö-
työvuosista ja työpanoksesta, sairauspoissaoloista, palkkauksesta, työvoimakustannuksista, henkilös-
tön kehittämistoimista, yhteistoiminnasta sekä työhyvinvoinnista. Henkilöstökertomuksessa esitetyt 
tiedot ovat 31.12.2014 tilanteen mukaisia.  
 
Vuoden 2014 osalta talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettu tavoite sekä henkilötyövuosien että 
työpanoksen määrän vähentämisestä saavutettiin. Viime vuoden tulos saavutettiin 4 henkilötyövuotta 
sekä n. 16 henkilön työpanosta vastaavalla pienemmällä työllä kuin vuonna 2013. Näissä luvuissa ei 
ole mukana palkkionsaajia eikä Tyke Oy:n tuntityöntekijöitä. Henkilötyövuodet ja työpanokset väheni-
vät huoltokeskuksen (-8,4 htv, -5,9 työpanos), psykiatrisen hoidon (-12,2 htv,-8,0 työpanos) sekä so-
siaalipalvelujen (-14,9 htv, -7,0 työpanos) toimialueilla. 
 
Taulukko 1 keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2013–2014  
Tunnusluvut 31.12.2013 31.12.2014 Muutos 2013/2014  

Henkilöstön määrä yhteensä 3650 3678 0,77 % 
Vakituisen henkilöstön määrä 2809 2858 1,74 % 
Määräaikaisen henkilöstön määrä 841 820 -2,50 % 
Alle 13-päivän palvelussuhteita työpäivinä  11 315 10 576 -7 % 
Osa-aikaisia palvelussuhteita 459  440 -4,14 % 
Henkilötyövuosi HTV 3328,94 3324,89  -4,05 htv 
Työpanos laskennallisina henkilöinä 1937,31 1920,89 -16,42 
Tehty työpanos prosentteina 75,70 % 75,20 % -0,5 
Henkilöstön keski-ikä 44,6 44,7  +0,1 v 
Yli 45-vuotiaita  54 % 54 %  
Suurin ikäryhmä 50–54 v 55–59 v  
Naisia henkilöstöstä 85 % 85 %  
Haettavia toimia/virkoja kpl 242 215 -11 % 
Hakijoita / paikka 10,4 8,1 -22 % 
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 63 76 20,60 % 
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 63,5 v 63,4 v   -0,1 v 
KuEL-eläkkeen keski-ikä 60,6 v 60,0 v  -0,6 v  
Varhe-maksu 1 078 505 € 1 169 088 € 8,40 % 
Palkat ja palkkiot yhteensä 135 501 633 € 137 245 681 € 1,29 % 
Erilliskorvaukset  18 969 252 € 18 937 639 € -0,17 % 
Lisä- ja ylitöiden osuus työpanoksesta 2,00 % 1,90 %  -0,1 %-yksikköä 
Sairauspoissaolopäivät 56 685 53321 -5,93 % 
Sairauspoissaolopäivät/HTV 17,03 pv 16,04 pv  -5,81 % 
Sairauspoissaoloprosentti 4,17 % 4,21 %  +0,04 %-yksikköä 
Työterveyden kustannukset / HTV 511,83 563,93 10,20 % 
Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 13 390 pv  13 033 pv  -27,00 % 
Täydennyskoulutuspäiviä/henkilö                              
(koko henkilöstö) 

4,2 pv  4,0 pv  -4,80 % 

Kehityskeskustelujen toteutuma  65 % 64 %  - 1 %-yksikköä 
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Henkilöstövoimavarat 
 

1. Henkilöstön määrä  
 
Henkilöstön määrällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevan koko- ja osa-aikaisen 
henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön määrissä, henkilötyövuoden ja työpanoksen laskennassa eivät 
ole mukana palkkionsaajat eivätkä Tyken tuntityöntekijät. Henkilöstön määrä on 31.12.2014 tilanteen 
mukainen.  
 
Henkilöstön määrään vaikuttavat toimialueiden toiminnallisten muutosten  
 
Operatiivisen hoidon toimialue: Porin kaupunginsairaalan päiväkirurginen toiminta siirtyi Satakunnan 
sairaanhoitopiirille, operatiivisen hoidon toimialueelle 1.1.2014. Päiväkirurgisen toiminnan siirtymisen 
myötä toimialueelle siirtyi 9 sairaanhoitajaa ja 1 lääkäri. Osasto A2 siirtyi 11.8.2014 alkaen viikko-
osastoksi. Muutoksen myötä osastolta väheni 1,5 sairaanhoitajan työpanos.  
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: Vaativan hoitotason Kankaanpään yksikkö aloitti toimintansa 
vuoden alussa. Toimintaa varten perustettiin 10 ensihoitaja/sairaanhoitajan vakanssia, jotka täytettiin 
helmikuun alussa.  Kiireettömät sairaankuljetukset yksikkö aloitti toimintansa vuoden alussa ja toimin-
taa varten perustettiin kolme uutta vakanssia. Osastonsihteerien vakansseista 3½ siirrettiin konserva-
tiivisen hoidon toimialueelle sanelujen käsittelykeskukseen.  
 
Psykiatrisen hoidon toimialue: Vastuu työ- ja toiminnallisten terapioiden järjestämisestä siirtyi suunni-
tellusti kunnille. Kuluneen vuoden aikana Rauman työtoiminta (osa Rauman kuntoutumisyksikköä) 
siirtyi lokakuusta alkaen liikkeenluovutuksella Rauman kaupungin toiminnaksi, jolloin kaksi sairaanhoi-
tajaa siirtyi Rauman kaupungille. Harjavallan sairaalan alueella toteutetun ns. toiminnallisten terapioi-
den käytön kartoituksen perusteella päädyttiin toimintojen supistamiseen, kaksi ohjaajista siirtyi sosi-
aalipalvelujen yksikköön, yksi työntekijä aloitti oppisopimuskoulutuksen ja yksi irtisanoutui.  
 
Harjavallan päiväosaston palvelujen käyttö pieneni, koska alueen omien kuntien mielenterveyspalve-
luja lisättiin. Kesällä tehtiin päätös päiväosaston lopettamisesta. Tässä yhteydessä tehostetun avo-
hoidon yksikköön perustettiin kolmen työntekijän kotiinpäin suuntautuvaa työtä tekevä työryhmä. Muu-
toksissa vapautui kaksi sairaanhoitajan tointa. Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä 
aloitettiin toukokuun alusta psykiatristen sairaanhoitajien konsultaatiot. Toimintaan ohjattiin kahden 
työntekijän resurssi. Psykogeriatrian osaston paikkalukua vähennettiin kahdeksaantoista ja vähennet-
tiin kaksi toimea. Toinen toimista siirrettiin Kankaanpään päiväosastolle.  
 
Sosiaalipalvelujen toimialue: Asumisyksiköissä tapahtuneiden toiminnallisten muutosten myötä henki-
lökuntaa siirrettiin toisiin asumisyksiköihin ja tehtävänimikkeitä muutettiin paremmin toimintaan sopi-
viksi. Erityisosaamiskeskuksessa kuntoutusylilääkärin virkavapaan takia lääkäripalvelu ulkoistettiin 
Attendolle. Kamu-tuvan ohjaajien kuusi avoinna ollutta tointa täytettiin 1.5.2014. Laitoshoidossa, kun-
toutuspalveluissa ja Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa tehtiin nimikemuutoksia toiminnallisten 
muutosten, osaamisen vahvistumisen sekä koulutustason lisäämisen vuoksi. Yhteistoimintamenette-
lyjä oli kaksi, jotka koskivat n. 20 työntekijää.  Kaikille vakituisille löytyi uusi työyksikkö työntekijän 
kanssa yhteistyössä neuvottelemalla.   
 
Konservatiivisen hoidon toimialue: ensihoidon- ja päivystyksen toimialueelta siirtyi 3½ osastonsihtee-
rin vakanssia sanelujen käsittelykeskukseen.  
 
Huoltokeskus: Harjavallan ruokapalveluissa loppui arkipyhien ja viikonloppujen ruokatuotanto 
1.1.2014 alusta lähtien. Samalla käynnistyi ko. aterioiden ostopalvelu Keski-Satakunnan terveyden-
huoltoyhtymän ruokapalvelulta. 
 
Yhtymähallinto: Effica-potilashallinto otettiin käyttöön syyskuussa. Käyttöönoton valmisteluun, käyt-
töönottoon ja käytönoton jälkeisiin tapahtumiin käytettiin merkittävä määrä laskentapalveluiden ja poti-
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laslaskutuksen työpanosta. Leikkaussalin sovellusten käyttöönoton projekti alkoi syyskuussa 2014. 
Projektissa aloitti kolme sairaanhoitajaa ja yksi osastonsihteeri.  
 
Liikelaitos Satadiag: Huittisten terveyskeskuskuntayhtymän lääkehuollon toiminta siirtyi SataDiagin 
toiminnaksi 1.12.2014 alkaen. Samalla yksi farmaseutti siirtyi liikkeenluovutuksella lääkehuollon Har-
javallan yksikköön.  
 
Laboratorion vastuualueella alueellisessa toiminnassa tavoiteltiin henkilöstöresurssien tasapuolista 
jakautumista mm. eri aluepisteiden näytteenottomääriä seuraamalla. Automaation ja uusittujen pro-
sessien myötä analytiikkaa keskitettiin aluelaboratorioista yhä enemmän keskussairaalaan turvaamal-
la näin näytteenottotoiminta. Analysaattorimuutoksen ja töiden siirtymisen vuoksi yhden hoitajan työ-
panos siirtyi kliiniselle kemialle. Alueen näytteenottotyöstä iltapäivällä vapautuneet hoitajat olivat 
mahdollisuuksien mukaan työkierrossa mm. kliinisen kemian laboratoriossa. Keskussairaalan kliinisen 
kemian laboratoriossa ei täytetty kahta vapautunutta laboratoriohoitajan toimea. 
 
Kliinisen neurofysiologian vastuualueelle hankittiin keskussairaaloista ensimmäisenä navigoiva mag-
neettistimulaatiolaite. Tätä toimintaa varten lisättiin pilottiluonteisesti yhden hoitajan työpanos.  
 
Kuvantamisen vastuualueella aluetoiminnan laajentumisen seurauksena täytettiin ylihoitajan virka 
kahden vuoden määräajaksi. Radiologivaje jatkui edelleen, noin puolet vakansseista oli täyttämättä 
(9).  
 
Satakunnan alueen terveyskeskusten PAPA-näytteiden siirtyminen SataDiagin tehtäväksi aiheutti 
patologian vastuualueella lisätyövoiman tarpeen, mutta pätevää henkilökuntaa ei onnistuttu saamaan. 
Patologian erikoislääkärin virkaan ei tullut yhtään hakemusta ja infektiolääkärivaje jatkui edelleen.  
 
 
 

Vuonna 2014 henkilöstö lisääntyi 28 henkilöllä. Vakituisten määrä kasvoi 1,74 %  
(49 työntekijällä) ja määräaikaisten määrä laski 2,5 % (21 työntekijällä) vuoteen 2013 verrattuna.  

 
 
 
Taulukko 2 Henkilöstön määrän muutos vuosina 2011–2014 

Vuosi Vakituiset Vakituisten  
%- osuus koko  
henkilökunnan  

määrästä  

Määräaikaiset Määräaikaisten  
%-osuus koko  
henkilökunnan  

määrästä  

Yhteensä 

2011 2932 79,5 % 754 20,5 % 3686 

2012 2771 76,3 % 860 23,7 % 3631 

2013 2809 77,0 % 841 23,0 % 3650 

2014 2858 77,7 % 820 22,3 % 3678 
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Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli liikelaitos SataDiagissa (88,5 %) ja määräaikaista 
henkilöstöä eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (32,4 %).  
 
 
Kaavio 1 Vakituisten/määräaikaisten määrä toimialueittain 31.12.2014 

 
 
 
Kuukausitasolla tarkasteltuna määräaikaista henkilöstöä oli eniten kesäkuussa (1067) ja vähiten 
syyskuussa (728). Vakituista henkilöstä oli joulukuun lopussa 24 henkilöä enemmän kuin tammikuun 
alussa.   
 
Kaavio 2 Vakituisen/ määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla vuonna 2014 
(tilanne kunkin kuukauden viimeinen päivä) 

 
 
 
Vuonna 2014 alle 13 päivän palvelussuhteissa tehtyjä työpäiviä oli 13 % (739 pv) vähemmän kuin 
vuonna 2013. Prosentuaalisesti eniten (v. 2014 43 %) alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työ-
päiviä oli ammattiryhmässä muut hoitohenkilöt (lähihoitajat, hoitajat, hoitoapulaiset). Suurin osa ko. 
ryhmään kuuluvista oli sosiaalipalveluiden asumispalvelujen palvelussuhteita ja osa hengityshalvaus-
potilaiden avustajia. Ammattiryhmään lääkärit kuuluvista palvelussuhteista suurin osa oli yleislääketie-
teen päivystyksen palvelussuhteita.  
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Taulukko 3 Alle 13 päivän palvelussuhteet vuosina 2013 ja 2014  
Ammattiryhmä Palvelussuhteet 

2013 
Palvelussuhteet 

2014 
Kestot               

työpäivinä 2013 
Kestot           

työpäivinä 2014 

Erikoislääkärit 70 40 198 127 
Lääkärit 1 190 973 2 116 1 950 
Eriasteiset sairaanhoitajat 1 309 999 2 476 2 033 
Muut hoitohenkilöt 1 835 1 857 5 085 5 215 
Muut henkilöt 415 354 1 014 849 
Sosiaalityöntekijät 23 4 79 34 
Hallinto 22 24 56 58 
Huolto 67 40 165 154 
Laitoshuoltajat 29 32 126 156 
Yhteensä 

4 960 4 323 11 315 10 576 

 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on eriasteiset sairaanhoitajat, jossa oli lisäystä 
27 henkilöä ja joihin kuuluu 45 % koko henkilöstön määrästä.  

 
 Taulukko 4 Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2014   

Ammattiryhmä 2013 2014 Muutos +/- 

Erikoislääkärit ja lääkärit 306 315  +9 
Eriasteiset sairaanhoitajat 1620 1647  +27 
Muut hoitohenkilöt 486 487  +1 
Muut henkilöt: johon kuuluu mm 625 620  -5 

 farmaseutit, ohjaajat, osastonsihteerit, psykologit, 
toimistosihteerit, välinehuoltajat 

   Sosiaalityöntekijät 32 35  +3 
Hallinto 81 77  -4 
Laitoshuoltajat 267 275    +8  
Huolto 233 222  -11 

Yhteensä 3650 3678  +28  

 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna määräaikaisia koko ammattiryhmän henkilöstöstä oli eniten ryhmässä 
erikoislääkärit ja lääkärit johtuen siitä, että erikoistuvat lääkärit ovat määräaikaisessa palvelussuh-
teessa.  
 

  Kaavio 3 Määräaikaisten osuus koko ammattiryhmän henkilöstön määrästä 31.12.2014  
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2. Henkilöstön rakenne 
 
Koko henkilöstöstä suurin osa kuului ikäryhmään 55–59-vuotiaat. Yli 50-vuotiaita on 40 % henkilös-
töstä. 
 
Kaavio 4 Henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin vuonna 2014  

 
 
 
Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 44,7 vuotta, kun se vuonna 2013 oli 44,6 v. Vakituisen 
henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,4 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,3 vuotta.  
 
 
Kaavio 5 Henkilöstön keski-ikä ammattiryhmittäin vuonna 2014  
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3. Rekrytointi  
 
Sähköinen rekrytointijärjestelmä Kuntarekry on käytössä 
koko sairaanhoitopiirissä. Järjestelmällä on tällä hetkellä 264 
käyttäjää. Tilastoinnin pohjana ovat 1.1.2014 – 31.12.2014 
välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitajien ammattiryhmästä suurin osa (48) avoinna olleista oli sairaanhoitajien työpaikkoja. Työnhaki-
joita näihin oli 697. Psykiatrisen hoidon toimialueella työnhakijamäärä oli huomattavasti suurempi kuin 
muilla toimialueilla. Tämä selittyy 18 avoinna olleesta sairaanhoitajan tehtävästä. Hakemuksia näihin 
työtehtävään saatiin yhteensä 346 työhakemusta.  
 
Suuria hakijamääriä saatiin myös osastonsihteerin ja toimistotyön tehtäviin. Lääkäreiden työpaikkoja 
oli avoinna enemmän kuin oli hakijoita. Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kelpoisuutta tehtä-
vään. 
 
Taulukko 5 Työpaikat/hakijamäärät ammattiryhmittäin vuonna 2014 

Ammattiryhmä Työpaikat Hakijamäärä Hakijoiden määrä/   
työpaikka 

Lääkäri 37 33 0,9 

Hoitajat 95 1000 10,5 

Psykologi 7 18 2,6 

Sosiaalityöntekijä 4 38 9,5 

Laboratorio- ja röntgenhoitaja 21 38 1,8 

Osastonsihteeri ja muut toimistotyöntekijät 11 201 18,3 

Terveydenhuollon muut tehtävät 9 50 5,6 

Muut 15 168 11,2 

Johto ja hallinto 16 200 12,5 

Yhteensä 215 1746 8,1 

 
Hoitajat: sairaanhoitaja, ohjaaja, hoitaja, lähihoitaja, hygieniahoitaja, kätilö, ensihoitaja, hammashoi-
taja, lääkintävahtimestari 
Terveydenhuollon muut tehtävät: toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, audionomi, 
optikko, kuntoutusohjaaja 
Muut: ammattimies, puutarhuri, laitos- ja välinehuoltaja, siivoustyöjohtaja 
Johto ja hallinto: henkilöstöhallinto, johto, ylihoitaja, osastonhoitaja, tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 
Syksystä 2014 alkaen on ollut mahdollista julkaista rekrytointeja pelkästään sisäisesti. Aiemmin kaikki 
rekrytoinnit oli julkaistava vähintään Kuntarekryn työnhakijaportaalissa sähköisen hakemisen mahdol-
listamiseksi. Sisäinen rekrytointi julkaistaan virallisella ilmoitustaululla, Kestissä ja hiisinetissä.  
 
Vuonna 2014 Satakunnan sairaanhoitopiirillä oli yhteismessuosasto Porin Perusturvan kanssa Hel-
singin Lääkäripäivillä, Sairaanhoitajapäivillä, Satarekry-messuilla, Tampereen lääkäripäivillä ja Turun 
lääketiedepäivillä. Yhteistyö onnistui hyvin ja sitä jatketaan ja kehitetään edelleen.  
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4. Henkilötyövuodet ja työpanos  
 

4.1. Henkilötyövuosi 
 
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. 
 
Yksi henkilötyövuosi tarkoittaa yhden kokoaikaisen työntekijän koko vuoden kestävää palkallista pal-
velussuhdetta kalenteripäivinä / 365.  
 
Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrä oli vähentynyt 4,05 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2013. 
Eniten henkilötyövuodet lisääntyivät ensihoidon ja päivystyksen toimialueella (15,21) ja eniten vähen-
tyivät sosiaalipalveluiden toimialueella.   
   
Taulukko 6 Henkilötyövuodet toimialueittain vuosina 2013–2014 
Toimialue 2013 2014         Erotus 2013–2014 

Yhtymähallinto 129,74 131,1 +1,36 

Huoltokeskus 484,78 476,34 -8,44 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 160,48 175,69 +15,21 

Konservatiivisen hoidon toimialue 653,52 657,38 +3,86 

Operatiivisen hoidon toimialue 705,42 706,64 +1,22 

Psykiatrisen hoidon toimialue 496,64 484,49 -12,15 

Sosiaalipalvelujen toimialue 373,08 358,16 -14,92 

Liikelaitos SataDiag 325,28 335,09 +9,81 

Yhteensä 3328,94 3324,89 -4,05 

 
 

4.2 Työajan jakautuminen eli työpanos 
 
Tehty työpanos mittaa aktiivista tehtävien hoitamiseen käytettyä aikaa. Tehty työpanos lasketaan työ-
päivinä niin, että kokonaistyöajasta vähennetään lauantait, sunnuntait ja arkipyhät, jolloin saadaan 
teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työpäivinä.  Todelliseen tehtyyn työaikaan päästään vähentä-
mällä teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta kaikki poissaolot työpäivinä ja lisätään lisä- ja ylityöt 
työpäiviksi muutettuna.  
 
Työpanos laskennallisina henkilöinä on saatu siten, että tehty työpanos on jaettu 365. Työpanos las-
kennallisina henkilöinä on laskenut 16,42 henkilön verran vuoteen 2013 verrattuna.   
 
 
Taulukko 7 Työpanos toimialueittain laskennallisina henkilöinä vuosina 2013–2014 

Toimialue 
 2013           

henkilöinä 
2014                  

henkilöinä 
Muutos 

2013/2014 

Yhtymähallinto 74,73 73,67 -1,06 

Huoltokeskus 275,53 269,63 -5,90 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 95,78 102,62 +6,84 

Konservatiivisen hoidon toimialue 384,78 383,69 -1,09 

Operatiivisen hoidon toimialue 416,62 409,60 -7,01 

Psykiatrisen hoidon toimialue 284,50 276,46 -8,04 

Sosiaalipalvelujen toimialue 221,17 214,16 -7,01 

Liikelaitos SataDiag 184,20 191,06 +6,86 

Yhteensä 1937,31 1920,89 -16,42 
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Poissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 26,6 % (v. 2013 26,3 %) ja lisä- ja ylitöiden 
osuus 1,9 % (v. 2013 2,0 %). Tehty työpanos vuonna 2014 oli 75,2 %, joka oli 0,5 prosenttiyksikköä 
pienempi kuin vuonna 2013.   
 
Kaavio 6 Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen vuonna 2014   

 
 
 

4.3 Lisä- ja ylityöt 
 
Effica-potilashallinto -järjestelmän käyttöönotto aiheutti yhtymähallinnossa lisä- ja ylitöiden lisääntymi-
sen. Sosiaalipalveluissa määräaikainen henkilöstö teki 62 % lisä- ja ylitöiden määrästä.    
 
Taulukko 8 Lisä- ja ylityöt toimialueittain työpäivinä vuosina 2013 ja 2014 

  Lisä- ja ylityöt työpäivinä 

Toimialue 2013 2014 Vertailu 2013/2014 

Yhtymähallinto 127 160 +25,5 % 
Huoltokeskus 873 770 -11,8 % 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 1763 1623 -7,9 % 

Konservatiivisen hoidon toimialue 5265 4767 -9,5 % 

Operatiivisen hoidon toimialue 7152 6915 -3,3 % 

Psykiatrisen hoidon toimialue 739 717 -3,0 % 
Sosiaalipalvelujen toimialue 1379 1556 +12,8% 
Liikelaitos SataDiag 1340 1112 -17,0 % 

Yhteensä 18638 17620 -5,5 % 

 
 

4.4 Terveysperusteiset poissaolot 
 
Vuonna 2014 sairauspoissaolopäiviä oli 53 321 kalenteripäivää, joka oli n. 6 % (3 364 päivää) vä-
hemmän kuin vuonna 2013. Sairauspoissaolopäivät / HTV olivat 16,04 päivää. Vähennystä on tapah-
tunut pitkissä, yli 60 päivää kestäneissä sairauspoissaoloissa. 
  
Sairauspoissaolopäivistä 31 % muodostui diagnoosiryhmään M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
kuuluvista poissaoloista, 16 % diagnoosiryhmään J00-J99 Hengityselinsairaudet ja 15 % diag-
noosiryhmään S00-T98 Vammat, myrkytykset yms. kuuluvista poissaoloista.  
 
 
 
 
 

sairauspoissaolot; 4,2 
% 

perhevapaat; 3,2 % 

Koulutus; 0,5 % 

Muut palkalliset ja 
palkattomat vapaat; 

7,1 % 

Lisä- ja ylityöt; 1,9 % 

Työpanos; 75,2  % 
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 1-3 pv 
21 % 

4-29 pv 
35 % 

30–60 pv 
17 % 

61–90 pv 
7 % 

91–180 pv 
11 % 

Yli 180 pv 
9 % 

Taulukko 9 Toimialueittain henkilöstön sairastavuus 2013–2014 /HTV 

  2013   2014     

Toimialue Poissaolo-
päivät 

Poissaolo/ 
HTV 

Poissaolo-
päivät 

Poissaolo/ 
HTV 

Muutos päivinä 
2013/2014/HTV 

Yhtymähallinto 1546 11,92 2148 16,38 4,47 

Huoltokeskus 9491 19,58 9745 20,46 0,88 

Ensihoidon ja päivystyksen toi-
mialue 

3222 20,08 2986 17,00 -3,08 

Konservatiivisen hoidon toimi-
alue 

9645 14,76 9004 13,70 -1,06 

Operatiivisen hoidon toimialue 11188 15,86 11839 16,75 0,89 

Psykiatrisen hoidon toimialue 8748 17,61 7233 14,93 -2,69 

Sosiaalipalvelujen toimialue 7299 19,56 6318 17,64 -1,92 

Liikelaitos SataDiag 5546 17,05 4048 12,08 -4,97 

Yhteensä / HVT 56685 17,03 53321 16,04 -0,99 

 
EK:n mallin mukaan laskettuna yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 300 €. Malli ottaa huomi-
oon välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset. Sairauspoissaolojen kustannukset 
ovat laskeneet vuoteen 2013 verrattuna 1.009.200 eurolla.   
 
Taulukossa 10 on kuvattu sairauspoissaolot yhdenjaksoisen keston mukaisesti. Vuoden 2013 kes-
tonmukaiset tiedot on korjattu.  
 
Taulukko 10 Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset pituuden mukaan vuosina 2013–2014 

Sairauspoissaolot Kalenteripäivät       
Muutos 

kalenteri- 
päivinä 

Kustannukset                                                            
(300 €/kalenteripäivä)  

Muutos euroina  

  2013 2014 2013/2014 2013 2014 2013/2014 

Lyhyet poissaolot: 1-3 pv 11336 11458 122 3 400 800 3437400 36 600 

4-29 pv 17649 18457 808 5 294 700 5537100 242 400 

30–60 pv 8218 9180 962 2 465 400 2754000 288 600 

61–90 pv 5338 3712 -1626 1 601 400 1113600 -487 800 

91–180 pv 8749 5890 -2859 2 624 700 1767000 -857 700 

Yli 180 pv 5395 4624 -771 1 618 500 1387200 -231 300 

Yhteensä 56685 53321 -3364 17 005 500 € 15 996 300 € -1 009 200 € 

              

Em. poissaoloista erikseen 
  

   
 

 – työtapaturmat 1288 808         

 – työmatkatapaturmat 561 857    
 

 – liikennevahingot 0 17         

 – ammattitaudit tai -epäilyt 164 10         

 
4-29 kalenteripäivää kestäneet poissaolot muodostivat 35 % sairauspoissaoloista.  
 
Kaavio 7 Sairauspoissaolojen prosenttiosuudet keston mukaan   
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5. Eläköityminen  
 
Eläköityminen kertoo, paljonko henkilökuntaa jää tai on 
jäämässä eläkkeelle. Eläkkeelle jäi vuonna 2014 yhteen-
sä 110 työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle jäi 76. Vuo-
den 2014 aikana alkoi 7 uutta osa-aikaeläkettä.  Elä-
keasiamiehen kautta vanhuuseläkehakemuksen teki 76 
työntekijää ja osa-aikaeläkehakemuksen 6 työntekijää.     
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 11 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2012–2014 (Keva) 

  2012 2013 2014 

  Lukumäärä Keski-ikä Lukumäärä Keski-ikä Lukumäärä Keski-ikä 

Osatyökyvyttömyyseläke 21 56,6 23 55,7 17 55,1 

Kuntoutustuki 8 49,9 11 56,1 9 47,0 

Työkyvyttömyyseläke 8 55,9 4 56,0 8 52,3 

Vanhuuseläke 63 63,2 63 63,5 76 63,4 

Yhteensä 100 60,1 101 60,6 110 60,0 

  
 

  
 

  
  Osa-aikaeläke 13  - 17  - 7  - 

 
 
Vanhuuseläkepoistuma 
 
Vanhuuseläkkeelle palkansaaja voi siirtyä valitsemanaan ajankohtana ikävuosien 63–68 välillä. 
Ennusteen tiedot vanhuuseläkepoistumasta perustuvat sairaanhoitopiirin palveluksessa vuonna 2011 
olleiden osalta Kevan tietoihin henkilökohtaisesta eläkeiästä ja sen jälkeen palvelukseen tulleiden 
osalta 63-vuoden ikään. 
 
Eläkeiän täyttymisen jälkeen työssä jatkoi 40 henkilöä.  
 
Taulukko 12 Vakituisen henkilöstön vanhuuseläkepoistumaennuste vuosille 2015–2023 
Ammattiryhmä Eläkeikä 

täyttynyt 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Erikoislääkärit ja lääkärit 3 4 2 4 6 8 8 8 6 8 

Eriasteiset sairaanhoitajat 9 22 15 26 38 30 49 29 36 57 

Muut hoitohenkilöt 6 9 16 9 18 19 17 15 12 21 

Muut henkilöt 5 14 10 14 16 17 14 25 16 25 

Sosiaalityöntekijät 1 2 
 

2 3 1 1 1 
  Hallinto 2 2 3 1 3 4 

 
3 3 6 

Laitoshuoltajat 12 8 14 15 5 5 15 6 10 8 

Huolto 2 5 7 7 6 4 6 9 9 10 

Yhteensä 40 66 67 78 95 88 110 96 92 135 
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6. Palkkaus ja henkilökuntaetuudet  

 

6.1 Palkkaus 
 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstöstä 8,6 % kuuluu kunnallisen lääkärisopimuksen, 87,7 % 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja 3,7 % teknisten sopimuksen piiriin.  
 
 Taulukko 13 Henkilöstön jakautuminen sopimuksittain / liitteittäin 2014 
Sopimus /Liite Miehet Naiset Yhteensä %-osuus koko       

henkilöstön määrästä 

KVTES / Liite 1 9 122 131 3,6 % 
KVTES / Liite 3 228 2137 2365 64,3 % 
KVTES / Liite 4 27 487 514 14,0 % 
KVTES / Liite 6 2 60 62 1,7 % 
KVTES / Liite 8 0 11 11 0,3 % 
Hinnoittelemattomat 30 114 144 3,9 % 
TS 114 22 136 3,7 % 
LS 153 162 315 8,6 % 
Yhteensä 563 3115 3678 100,0 % 

 
Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin saattamalla loppuun KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 3 
ja 4 sekä TS:n arviointijärjestelmien laatiminen. Uusien arviointijärjestelmien käyttöön ottaminen on 
siirtynyt taloustilanteen tiukentumisen vuoksi.  
 
Millään sopimusalalla ei ollut virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia keskitettyjä palkankorotuksia 
eikä käytettävissä myöskään ollut paikallisia järjestelyeriä. Vuotuinen harkinnanvaraisten henkilökoh-
taisten lisien määrän tarkastelu osoitti, että niiden määrä oli KVTES:n edellyttämällä tasolla kaikissa 
KVTES:n palkkahinnoitteluliitteissä sekä kunnallisen lääkärisopimuksen ja teknisen henkilöstön virka- 
ja työehtosopimuksen piirissä olevilla.  
 
Sairaanhoitopiirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma 2014 – 2016 edellyttää, että naisten ja mies-
ten välisten palkkaerojen analysoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota harkinnanvaraisiin henkilökoh-
taisiin lisiin. Vertailu osoittaa, että vuonna 2014 miehistä suurempi osa sai harkinnanvaraista henkilö-
kohtaista lisää kuin samojen hinnoittelumääräysten piirissä olevista naisista. Henkilökohtaisen lisän 
suuruus ei yhtä selvästi eriytynyt sukupuolen mukaan. Analyysin menetelmiä ja tietojen vertailtavuutta 
on syytä kehittää ennen kuin tietojen perusteella tehdään johtopäätöksiä palkkatasa-arvon toteutumi-
sesta. 
 
 
Taulukko 14 Henkilökohtaiset lisät sopimuksittain/ liitteittäin / miehet /naiset 31.12.2014 

Sopimus /Liite 
Miehistä 

hekon 
saajia 

Saajien     
%-osuus 
miehistä 

Miesten  
keskimääräinen 

heko euroina  

Naisista 
hekon 
saajia 

Saajien     
%-osuus 
naisista 

Naisten  
keskimääräinen  

heko euroina 

KVTES / Liite 1 6 67 %                     87 €  61 50 %                  151 €  

KVTES / Liite 3 74 32 %                     92 €  847 40 %                   78 €  

KVTES / Liite 4 7 26 %                     86 €  185 38 %                   76 €  

KVTES / Liite 6 1 50 %                    ≠ €  36 60 %                   57 €  

KVTES / Liite 8 0 
 

                     - €  5 45 %                   85 €  

Hinnoittelemattomat 13 43 %                    242 €  57 50 %                  190 €  

TS 102 89 %                    117 €  19 86 %                  112 €  

LS 94 61 %                    718 €  86 53 %                  573 €  

Yhteensä 297 53 %   1296 42 % 
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6.2 Henkilökuntaetuudet  
 

Toimipaikkaruokailu 
 
Toimipaikkaruokailua järjestetään Porissa Satakunnan keskussairaalassa, Harjavallassa Satalinnan 
sairaalassa ja Harjavallan sairaalassa sekä Ulvilassa Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa. Porissa 
Satakunnan keskussairaalan toimipisteessä oli tarjolla useampia ateriavaihtoehtoja kuin pienemmissä 
toimipisteissä. Henkilöstöravintolan laajennus käynnistyi syksyllä 2014.  
 
Henkilöstöravintolan teemoja vuonna 2014 olivat mm. yrttiviikko, Espanja-teemapäivä, Kreikka-
teemapäivä, leipäviikko ja sadonkorjuuviikko. 

 
Kaikki ateriat täyttivät yleisten joukkoruokailusuositusten kriteerit. Aterioista oli nähtävillä malliannok-
set tai kuvalliset ohjeet. Tarjolla olevista aterioista saatiin pääsääntöisesti positiivista palautetta.  
 
Taulukko 15 Henkilökunnan toimipaikkaruokailun ateriasuoritteet sairaaloittain 2012–2014 
Toimipiste 2012 2013 2014 

Satakunnan keskussairaala 166 997 163 407 15 6879 

Harjavallan sairaala ja Satalinnan sairaala 28 351 28 744 23 683 

Antinkartanon kuntoutuskeskus 4 712 4 279 3 608 

Yhteensä 200 060 196 430 184 170 

 
Ateriasuoritteiden määrä laski 6,2 % edellisestä vuodesta.  

 
Merkkipäivien huomioiminen 
 
Vakituisia ja vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti määräaikaisessa virka-/työsuhteessa olleita työn-
tekijöitä muistetaan 50- ja 60-vuotispäivänä sekä eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Merkkipäivinä 
työntekijälle annetaan lahja ja eläkkeelle siirtyvälle lahjan lisäksi sairaanhoitopiirin historiikki. Mikäli 
eläkkeelle siirtyvällä on kunnallista palvelua vähintään 40 vuotta, niin hänelle luovutetaan Suomen 
Kuntaliiton tai Kehitysvammaliiton 40-vuotismerkki. 
 
Vapaa-ajan kerhotoiminta  
 
Vapari ry    
Satakunnan keskussairaalan vapaa-ajankerho Vaparin jäseninä voivat olla kaikki sairaanhoitopiirin 
työntekijät ja piiristä eläkkeelle jääneet. Vuosi 2014 oli kerhon 46. toimintavuosi ja viime vuoden lo-
pussa jäseniä oli 346. 
 
Kerho tuki jäsentensä osallistumista erilaisiin liikunta- ja harrastetapahtumiin, mm. salibandy-
turnaukseen, eri joukkueiden osallistumista Karhuviestiin sekä tekniikan henkilökunnan jäähallivuoro-
ja. Vapari tuki taloudellisesti myös henkilökunnan golfturnausta sekä keilailu- ja petankkitapahtumiin 
osallistumista jopa kansainvälisellä tasolla. Vapari osallistui sekä taloudellisesti että työvoimana sai-
raanhoitopiirin henkilökunnalle järjestettyyn pyöräilytapahtumaan, jossa pyöräiltiin Antinkartanon laa-
vulle.  
 
Yhteistyö Porin terveysviraston matkailijoiden kanssa jatkui teatteri- ja kotiseutumatkojen muodossa.  
Vaparin jäsenillä oli ilmainen pääsy Porin Taidemuseoon ja Satakunnan Museoon (Mesenaattikortti) 
ja heille jaettiin edullisia tanssilippuja Poikeljärven paviljongin tansseihin. Jaostona toimivien seniorien 
ohjelmassa oli mm. ravitsemusluento sekä pikkujoulujuhla. Sosiaalipalvelujen jaosto järjesti mm. pik-
kujouluristeilyn ja tuki osallistumista pajutyökurssille. 
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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.  
 
Kulttuuritoimikunta tarjosi jäsenilleen teatteri-, musikaali- ja konserttilippuja ja järjesti kotiseutumatkai-
lua. Retkeily- ja huvitoimikunta järjesti jäsenilleen pikkujoulut. Urheilutoimikunta tarjosi jäsenilleen 
lippuja jääkiekko-otteluihin ja tutustumismahdollisuuksia erilaisiin kunto- ja harrasteliikuntamuotoihin. 
Psykiatristen sairaaloiden SM-jääkiekkoturnauksessa joukkue sijoittui 1.  

 
TYKY -toiminta vuonna 2014   
 
Tyky-toiminta eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta on työyksikön toimintaa, jota toteutetaan yh-
teistyössä työpaikan henkilöstön ja asiantuntijoiden (esim. työterveyshuolto) kanssa. Tyky-toiminta 
kohdistuu koko henkilöstöön (vakinaiset työntekijät ja pidempiaikaiset sijaiset). Tykyrahan osuus oli 
23 euroa per työntekijä per vuosi.  
 
Tapahtuman kriteerinä on, että tapahtuma on yhteisöllinen, ei siis henkilökohtainen etu. Tapahtuman 
tulee koskettaa kaikkia työyksikön henkilökuntaan kuuluvia. Tapahtumaan työntekijä saa käyttää 4 
tuntia työaikaa vuodessa. Tapahtuma tulee suunnitella siten, että ajankohta sopii mahdollisimman 
monelle yksikön työntekijälle. Tapahtuman suunnittelu on yksikön vastuulla ja ideoitavana. Se voi 
sisältää liikuntaa, kulttuuria ja ruokailua. 
 
Vuonna 2014 TYKY-rahaa käytti 2361 työntekijää ja rahaa kului yhteensä 51 750 euroa. Aktiivisin 
järjestäjä oli liikelaitos, jossa 76 % henkilöstöstä osallistui TYKY-tapahtumiin. Suosituimmat toiminnat 
olivat perinteiseen tapaan teatteri ja ruokailu sekä uutena ulkoilu/lenkkeily sekä ruokailu. Suosittuja 
olivat myös piknik-risteilyt, keilaus, saunaillat, kulttuuriset toiminnat sekä konsertit.  
 
TYKY-uinteja tuettiin edelleen 1,50 €/kerta ja vesijumppia 2 €/kerta. Uintien käyntimäärä laski hieman, 
ollen vuonna 2014 yhteensä 13256 käyntiä. Lasku johtui Porin uimahallin vähentyneestä käytöstä.  

 
Terveysliikuntakäyntimääriä oli vuonna 2014 yhteensä 9415 kpl, kasvua edellisvuoteen oli noin 20 %. 
Ryhmiin osallistui vuonna 2014 yhteensä 1258 työntekijää, mikä on 34 % koko henkilökunnasta. Kas-
vua oli 29 % edellisvuoteen verrattuna. Terveysliikunnan kustannukset (liikuntaryhmät ja uinnit) vuon-
na 2014 olivat yhteensä 111 382 €, jossa on mukana Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman hanketuki 
40 000 €. Terveysliikunnan osalta vuonna 2014 järjestettiin yhteensä 74 erilaista terveysliikuntaryh-
mää eri lajeista. Suosituimmat liikuntalajit olivat terveysliikuntaryhmä, easy-spinning, uinti, Hiit´30, 
pilates ja kahvakuula. Näiden lisäksi terveysliikunnan suunnittelija toteutti elämäntapamuutosohjauk-
sia sairaanhoitopiirin henkilöstölle 
 

 
 

 
7. Työvoimakustannukset  
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 
Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Palkat ja palkkiot yh-
teensä vuonna 2014 olivat 1,29 % (1 744 048 €) suuremmat kuin vuonna 2013.  
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Taulukko 16 Henkilöstötuloslaskelma 2012–2014 

PALKAT  2012 2013 2014 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 132 814 667 135 501 633 137 245 681 

Lääkärihenkilöstö 23 854 962 24 307 096 25 709 307 

Vakinaiset 13 501 469 13 541 640 13 825 361 

Vuosiloma-, ylimääräiset ja tilapäiset sijaiset 714814 976 786 880 347 

Määräaikaiset sijaiset 2 008 175 2 077 749 2 885 411 
Lisätyöt 819 367 822 918 918 819 
Henkilöstön työnohjaus-, kokous-, luento- ja 
aloitetoiminta 

2 466 300 0 

Erilliskorvaukset, lääkärit 6 628 904 6 730 845 7 013 996 
Todistus- ja lausuntopalkkiot 179 768 156 859 185 372 

Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat  53 637 927 56 620 713 57 441 349 

Vakinaiset, sairaanhoitajat 37 636 316 39 915 207 40 796 188 

Sisäiset sijaiset (vakinainen varahenkilöstö) 2 889 689 2 879 549 2 766 101 

Muut määräaikaiset sekä ylimääräiset sairaan-
hoitajat ja vastaavat  

5 457 664 5 457 869 5 727 834 

Työllisyysvaroin palkatut / sh:t ja vastaavat 1 251 507 1 598 

Henkilöstön työnohjaus-, kokous-, luento ja 
aloite- ym. palkkiot 

66 386 74 189 71 688 

Kiertävät varahenkilöt 874 970 887 001 849 053 
Erilliskorvaukset 6 711 652 7 406 391 7 228 888 
Ulkopuoliset palkkiot: konsultaatio, asian-
tuntijapalkkiot, luentopalkkiot 

801 133 656 015 657 444 

Henkilöstökorvaukset   -2 393 833 -2 417 328 -2 235 936 

Sairausvakuutuskorvaukset  -2 116 257 -2 081 096 -1 912 134 
Tapaturmakorvaukset  -147 748 -164 410 -131 804 

Muut henkilöstömenojen korjauserät  -105 345 -92 823 -146 937 

Keva kuntoutusrahat (oppisopimus) 0 -78 999 -45 060 
Laitoshuoltajat 6 799 554 6 993 527 7 016 608 

Vakinaiset 4 584 744 4 688 901 4 798 757 
Sisäiset sijaiset 47 109 47 461 53 949 
Muut määräaikaiset ja ylimääräiset 1 088 542 1 101 806 1 073 962 
Kiertävät varahenkilöt 351 962 349 739 338 154 
Erilliskorvaukset 727 196 805 621 751 786 

Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 952 948 832 601 934 219 

Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 521 573 

Lomapalkkajaksotukset 0 832 601 412 646 
Muu henkilöstö 47 102 417 48 436 092 47 665 606 

Vakinaiset 33 767 728 34 893 275 34 152 411 
Sisäiset sijaiset 912 510 791 329 855 713 
Muut määräaikaiset ja ylimääräiset 6939982 7 058 853 7 331 090 
Työllisyysvaroin palkatut 590 780 655 176 391 874 
Henkilöstön työnohjaus-, kokous-, luento- ym. 
palkkiot 

7 955 7 456 50 

Kiertävät varahenkilöt 481 033 544 131 537 128 
Erilliskorvaukset 3 823 357 4 026 395 3 942 969 
Tunti- ja urakkapalkat (SOS) 579 072 459 476 454 371 
Luottamusmieshenkilöstö: kokouspalkkiot, 
ansionmenetys- korvaukset, muut palkka-
menot 

59 559 72 917 57 085 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 132 814 667 135 501 633 137 245 681 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen -0,50 %   +2,02 %  +1,29 % 
HENKILÖSTÖSIVUKULUT 36 802 266 38 653 464 38 729 742 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen +0,3 %  +5,03 %  +0,20 % 
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7.2 Eläkemaksut  
 
KuEL- eläkemaksut muodostuvat palkkaperusteista maksusta sekä eläkemenoperusteisesta maksus-
ta, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet sairaanhoitopiirin palve-
luksessa ennen vuotta 2005. Lisäksi työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua 
työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntou-
tustuelle, jolla tarkoitetaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 
 
Taulukko 17 KuEL-maksut vuosina 2010–2014 (Lähde: Keva)  
Vuosi Palkkasumma Palkka-perusteinen 

maksu                   
(sekä ta:n että tt:n 
osuus maksusta) 

Eläkemeno Eläkemeno- 
perusteinen          

maksu 

Varhe-maksu 

2010 126 833 378 € 25 941 189 € 18 938 905 € 5 919 013 € 1 367 311 € 

2011 132 495 310 € 28 076 415 € 20 138 706 € 6 074 665 € 1 034 501 € 

2012 132 612 652 € 29 055 663 € 21 638 135 € 6 192 404 € 1 043 967 € 

2013 137 880 575 € 30 348 444 € 23 080 254 € 6 872 469 € 1 082 852 € 

2014 * 139 001 824 € 31 782 638 € 24 187 726 € 6 382 523 € 1 169 088 € 

*Vuoden 2014 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat arvioita. Lopulliset 
maksuosuudet vahvistuvat syksyllä 2015.  
 
 
Eläkemenoperusteinen maksu oli 5 % viime vuoden palkkasummasta ja Varhe-maksu 0,8 % palk-
kasummasta. 
 
Taulukko 18 Arviot varhe-maksuista toimialueittain vuosina 2013 ja 2014 (Luvut ovat Kevan il-
moituksen mukaiset. Ne eroavat kirjanpidon luvuista, koska ne on kirjattu maksuperusteisesti) 

Toimialue  Varhe-maksu 
arvio 2013 €  

 Varhe-maksu 
arvio 2014 €  

Muutos   
2013-2014 

Yhtymähallinto 45 185 € 67 180 € 21 995 € 
Huoltokeskus 262 194 € 219 360 € -42 834 € 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 10 709 € 29 880 € 19 171 € 
Konservatiivisen hoidon toimialue 246 764 € 209 770 € -36 994 € 
Operatiivisen hoidon toimialue 177 279 € 166 010 € -11 269 € 
Psykiatrisen hoidon toimialue 74 899 € 105 352 € 30 453 € 
Sosiaalipalvelujen toimialue 68 971 € 110 530 € 41 559 € 
Liikelaitos SataDiag 192 296 € 181 910 € -10 386 € 
Yhteensä 1 078 297 € 1 089 992 € 11 695 € 
Tyke Oy 

 
79 096 € 

 Kaikki yhteensä 
 

      1 169 088 €  
  

 

 
Kehittämistoiminta  
 

8. Luottamus ja yhteistyö 
 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta   
 
Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin yh-
teistoimintasopimusta tarkistettiin joulukuussa 2014 uuden toimialueen sekä toimialuejaosto-
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toiminnan osalta. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimi operatiivisen hoidon toimialueen henki-
löstöedustaja Virpi Nieminen. Varapuheenjohtajana toimi yhtymähallituksen edustaja Juha Vasama.    
 
Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin mm. Satakunnan keskussairaala 2020-suunnitelmaa, poti-
las/asiakaspalvelun sekä tuottavuuden kehittämisideoita, sairaanhoitopiirin koulutussuunnitelma vuo-
delle 2014, henkilöstön asemaa muutostilanteissa, ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.10.2014 alkaen, sairaanhoitopiirin yhteistoimintamenettelyä vuonna 
2015 sekä yhteistoimintasopimusta 1.1.2015 alkaen.  
 
Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyötoimikuntien tapaaminen oli 30.8.2014 Vaasassa 
Strömsössä Vaasan sairaanhoitopiirin kutsumana. Tilaisuudessa keskusteltiin Sote-uudistuksesta 
sekä sairaanhoitopiirien ajankohtaisia asioista.  
 
 

8.2 Henkilöstöryhmä 
 
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana toimi palvelussuhdepäällikkö ja jäseninä toimialueiden edustajat 
ja koordinoivat pääluottamusmiehet. Henkilöstöryhmä kokoontui kahdeksan kertaa.  
 
Henkilöstöryhmä käsitteli mm. KT Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen vuonna 2013 antamaa 
uutta suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista, vuosilomaohjeistuksen, joka tuli voimaan 
1.12.2014, ohjeistuksen henkilöstön asema palvelutoiminnan muutostilanteissa, ehdotuksen henkilös-
tön käytön suunnittelusta, muutosesitystä säästösyistä myönnettävien palkattomien vapaiden ohjeis-
tukseen sekä kuuli potilasturvakoordinaattorin esityksen työvuorojen optimointihankkeesta. 
 
 

8.3 Viestintä 
 
Viikkotiedote Kesti   
 
Sisäinen viikkotiedote Kesti ilmestyy perjantaisin ja on luettavissa sairaanhoitopiirin intranetsivuilla. 
Vuonna 2014 Kesti ilmestyi 49 kertaa; heinäkuussa julkaistiin kaksi kaksoisnumeroa ja joulukuussa 
yksi kaksoisnumero. Viikkotiedote sisälsi toimi- ja vastuualueiden sekä ammattijärjestöjen toimintaan 
liittyviä ilmoituksia ja tiedotteita, henkilökuntakerho Vaparin tiedotteita sekä koulutuspalvelujen koos-
teen sisäisistä, alueellisista ja ulkoisista tapahtumista ja koulutuksista.  
 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 
 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli ilmestyi kaksi kertaa. Kevään 2014 Vinkkeli jaettiin maakunnan 
kaikkiin talouksiin. Lehden painosmäärä oli 128 000 kappaletta. Syksyn Vinkkeli oli 32-sivuinen henki-
löstö- ja sidosryhmälehti ja sen painosmäärä oli 5 300 kappaletta. Painoksesta postitettiin noin 4000 
kappaletta osoitepostituksena henkilökunnalle, luottamushenkilöille, kuntapäättäjille, alueen terveys-
keskuksiin, muihin sairaanhoitopiireihin ja yhteistyökumppaneille. Lehtiä jaettiin myös sairaanhoitopii-
rin toimintayksiköihin henkilöstön ja potilaiden / asiakkaiden luettavaksi ja lisäksi sitä käytettiin rekry-
tointimateriaalina. 

 
Hiisinet – Henkilöstöinfo 
 
Sairaanhoitopiirin intranetsivuilla, Hiisinetissä, tiedotettiin henkilökunnalle sairaanhoitopiirin ajankoh-
taisista asioista. Intranetsivuilta löytyvät hallintoon liittyvät pöytäkirjat, toiminta- ja talousraportit, henki-
löstöasioihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet sekä ruokalistat.  Intranetsivuilla on myös linkit matkalas-
kuohjelmaan, laskujen käsittelyohjelmaan ja KuntaRekryyn.  
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9. Innovointi ja tuloksellisuus 
 

9.1 Palkitseminen 
 
Hyvä palvelu 2014 -palkinto 
Hyvä palvelu -kilpailu toteutettiin yhtymähallituksen päätöksellä seitsemännen kerran. Hyvä palvelu -
kilpailun tavoitteena on kannustaa henkilöstöä hoidon / palvelun saatavuuteen, laadukkaaseen ja tur-
valliseen hoitoon / palveluun sekä jatkuvaan oman työn uudistamiseen ja kehittämiseen potilaan / 
asiakkaan parhaaksi. Palkinnon kokonaissuuruus on enintään 10 000 euroa, ja se voidaan antaa 
kannustuksena työntekijäryhmälle, tiimille tai työyhteisölle. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä valitsee ja 
sairaanhoitopiirin johtaja päättää voittajan / voittajat. 
 

            Kuva: Hyvä Palvelu – palkinnon saaneet 2014 
 
Kilpailuaika oli 1.-10. – 17.10.2014. Peruste-
luissa tuli tuoda esiin hoidon ja palvelujen 
saatavuus, potilaan / asiakkaan laadukas, 
turvallinen ja vaikuttava hoito / palvelu sekä 
toiminnan kehittäminen. Vuoden 2014 Hyvä 
palvelu -palkinto jaettiin sisätautipoliklinikan 
hoitajatiimin, sosiaalipalvelujen perhehoito-
työn ja työsuojelupalvelujen kesken. Palkin-
not luovutettiin yhtymävaltuuston kokoukses-
sa 10.11.2014. 

    
 
 
 
 
 
Aloitepalkkiot 
 
Vuonna 2014 henkilökunnalta tulleista aloitteista palkittiin viisi aloitetta. Konservatiivisella toimialueella 
palkittiin kaksi aloitetta, jotka molemmat koskivat alaraajan hoitokevennystä. Huoltokeskukseen tul-
leista aloitteista palkittiin kolme, jotka koskivat potilaskuljettajan vaatetusta, lapsille viihdykettä sairaa-
lahoidon aikana ja henkilökunnasta välittämistä.  
 

 
 
10. Osaava työvoima 
 

10.1 Täydennyskoulutus   
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin koulutussuunnitelma ja sen mukainen koulutussuunnittelu perustuu 
toimialueiden ja liikelaitoksen toimintaan ja tavoitteisiin sekä osaamistarpeisiin. Osaamisen vaatimuk-
sissa tapahtuvia muutoksia pyritään ennakoimaan ajoissa ja eri menetelmin varmistetaan, että henki-
löstöllä on tarvittavaa osaamista riittävästi. Täydennyskoulutuksen avulla olemassa olevaan ja enna-
koituun tarpeeseen perustuen ylläpidetään, ajantasaistetaan ja lisätään henkilökunnan ammattitaitoa 
ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asuk-
kaiden kanssa.  
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Taulukko 19 Henkilöstön osallistuminen sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen  
vuosina 2012–2014 
Lukumäärät 2012 2013 2014 Muutosprosentti 

2012/2013 % 
Muutosprosentti 

2013/2014 % 

Sisäisten koulutuspäivien lukumäärä 
(summattuna täysiksi päiviksi) 

5076 8404 7880 65,6 -6,2 

Ulkoiset koulutuspäivät 5347 4986 5153 -6,8 +3,3 

Koulutuspäivien lukumäärä yhteensä 10423 13390 13033 28,5 -2,7 

 
Kaikki toimialueet ja liikelaitos toteuttivat omia sisäisiä koulutuksia sekä osallistuivat alueellisten kou-
lutusten järjestämiseen. Itse järjestettyjen koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui koulutustarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin. Henkilöstö 
osallistui osaan muualla toteutetusta koulutuksesta myös videovälitteisesti. 
 
Itse järjestettyjen koulutusten määrä lisääntyi (+21,3 %) erityisesti Effican käyttöönottoon liittyvien 
koulutusten runsauden vuoksi. Koulutukset olivat kestoltaan aikaisempaa lyhyempiä, mikä mahdollisti 
sen, että entistä useampi pääsi osallistumaan koulutukseen. 
 
Taulukko 20 Itse järjestettyjen sisäisten koulutusten lukumäärä vuosina 2012–2014 

2012 2013 2014 Muutosprosentti 2012/2013 Muutosprosentti 2013/2014 

1478 1771 2148 +19.8 % +21,30 % 

 
Koulutusten painopiste jakaantui aiempia vuosia tasaisemmin potilaan/asiakkaan/asukkaan hoitoon ja 
tutkimiseen (45 %) sekä muuhun ammattiin tai työtehtäviin liittyvään koulutukseen (44 %). Muihin 
ammattiin tai työtehtäviin liittyviä koulutuksia olivat mm. atk-, työyhteisö- ja hyvinvointi-, riskienhallinta- 
ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset.  
 
Kaavio 8 Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain vuonna 2014 

 
 
Keskitetyllä koulutusmäärärahalla järjestettiin vuoden 2014 aikana 81 alueellista koulutusta. Niihin 
osallistui 4882 henkilöä, joista 38 % oli omaa henkilökuntaa ja 62 % muissa Satakunnan alueen sosi-
aali- ja terveydenhuolto-organisaatioissa työskenteleviä. Monissa Satakunnan keskussairaalassa to-
teutetuissa alueellisissa koulutuksissa (17 %) käytettiin myös etäyhteyttä, jolloin koulutuksiin pystyi 
osallistumaan videovälitteisesti Raumalla, Harjavallassa, Satalinnassa ja Kankaanpäässä sekä myös 
Satakunnan ulkopuolella Turussa. 
 
Vuosittain järjestettäviin eri erikoisaloja koskeviin koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Eniten osallistu-
jia oli itse järjestetyissä yksittäisissä koulutuksissa Alueellinen diabeteskoulutus, Vanhuksen hyvä 
kuolema, Ikäihmisten päihdeongelma, Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen 
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kehittäminen, Haavanhoitokoulutus, Painehaavakoulutus, Alueellinen avannekoulutus, Katetrointikou-
lutus, Ensihoitokeskuksen järjestämät koulutukset, Koulutuspäivä elinluovutuksista, Lasten jalat, Las-
ta Lyömätön Satakunta, Narsistinen persoonallisuushäiriö, Miten käytän kuvaa kommunikoinnissa, 
Mindfulness, Matematiikan kertaus lääkelaskuja varten, Kelan kuntoutuksen periaatteet sekä Muutos 
ja työnilo – unelmatyöpaikkaa rakentamaan. 
 
Johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui 101 henkilöä ja rekisteröityjä koulutuspäiviä oli yhteensä 
272 (keskimäärin 2,7 päivää/osallistuja). Muutama ylimpään johtoon kuuluva osallistui MBA -
koulutukseen. MediMerc – koulutus jatkui aikaisempaan tapaan, syksyllä 2014 opiskelunsa aloitti 10 
henkilöä. 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. Useaosaisina toteutuksina olivat Tukiviittomien, 
Mindfulness – tietoisuustaitojen käyttö arkipäivän terapiassa ja Effica – koulutukset. 
  
Vuoden 2014 aikana koko henkilökunnasta 3262 henkilöä osallistui palkallisesti koulutukseen. Täy-
dennyskoulutuspäiviä kertyi yhteensä 13033. Henkilöstöstä 88,7 % oli koulutuksessa keskimäärin 4 
päivää. Aikaisempaa hieman useampi (+1,7 %) oli koulutuksessa vähän lyhyemmän ajan (-0,2pv). 
Täydennyskoulutukseen osallistujien määrä lisääntyi eniten (+6,3 %). Kunnallisen työmarkkinalaitok-
sen luokittelun mukaisessa muu palveluketjussa toimiva henkilöstö – ryhmässä. Aikaisempaan ta-
paan eniten kouluttautuneet osallistuivat myös täydennyskoulutukseen eniten ja vastaavasti lyhyem-
män koulutustaustan omaavat osallistuivat täydennyskoulutukseen vähiten. Keskimääräisesti lasket-
tujen koulutuspäivien määrä vaihteli ammattiryhmittäin välillä 2,6 -7,0. 
 
Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 43 henkilöä yhteensä 4444 päivää. 
 
 
Taulukko 21Täydennyskoulutukseen osallistuneet ja täydennyskoulutuspäivien keskimääräi-
nen lukumäärä/osallistuja vuosina 2013–2014 
Ammattiryhmä Henkilöstön 

määrä 
Täydennys- 

koulutukseen 
osallistuneiden 

määrä 

Koulutukseen 
osallistuneiden     
%-osuus koko 

henkilökunnasta 

Täydennyskoulutuspäiviä 
keskimäärin / osallistuja 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Lääkärit ja hammaslääkärit 308 315 324 345 105,2 109,5 6,1 5,4 

Sosiaalityöntekijät 33 35 37 39 112,1 111,4 6,4 5,5 

Muu korkeakoulutettu sosiaa-
li- ja terveydenhuollon henki-
löstö 

110 116 123 121 111,8 104,3 7,1 7,0 

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

1674 1689 1592 1616 95,1 95,7 4,7 4,3 

Sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinnon tai kouluasteen 
tutkinnon suorittaneet 

543 545 486 468 89,5 85,9 3,0 2,9 

Muu palveluketjussa toimiva 
henkilöstö 

982 978 614 673 62,5 68,8 2,3 2,6 

Yhteensä 3650 3678 3176 3262 87,0 88,7 4,2 4,0 
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10.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet 
 
Arvojen uudistus    
Satakunnan sairaanhoitopiirin arvoja uudistettiin vuonna 2014 
henkilökunnalle toteutetun arvokyselyn tulosten perusteella. 
Arvojen toteuttamisen ja toteutumisen lähtökohtana ovat poti-
laat ja asiakkaat, henkilökunta ja jäsenkunnat.  

 
Tärkein arvomme on hyvä hoito ja palvelu. Tämä sisältää sai-
rauksien hoitamisen ja ennaltaehkäisyn, terveyden edistämi-
sen, näyttöön perustuvan toiminnan, vaikuttavuuden, tehok-
kuuden ja tuloksellisuuden, tuen arjessa selviytymiseen, toi-
mivat tukipalvelut sekä kuntoutuksen.  
 
Hyvää hoitoa ja palvelua toteutamme välinearvoilla: kohtaami-
sella, välittämisellä, vastuullisuudella ja kehittymisellä.  
 
 
Osaamisen kehittäminen 
Maaliskuussa 2014 hyväksyttiin koulutussuunnitelma, jossa huomioitiin osaamisen kehittämistä kos-
keva lainsäädäntö. Sairaanhoitopiirin osaamisen kehittämissuunnitelman (2011–2015) täytäntöönpa-
noa on edistetty osaamisen kehittämisen työryhmässä. Työryhmä on tutustunut Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirissä käyttöön otettuun Sympa osaamisenhallintajärjestelmään.  
 
Perehdytyksen kehittäminen 
Hoitohenkilökunnan perehdytys arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 ja vastaava arviointi on 
toteutettu syksyllä 2014. Tulokset ja vertailu aiempaan arviointiin raportoidaan keväällä 2015. 
 
Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen 
Vuonna 2013 käynnistynyt painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke on jatkunut. Hankkeen 
puitteissa on koulutettu yli 300 hoitohenkilökunnan jäsentä 13 vuodeosastolla painehaavojen ehkäi-
syyn ja potilaiden riskinarvioinnin toteuttamiseen. Sähköinen koulutuspaketti Moodle ympäristössä on 
otettu käyttöön. 
 
Potilas- ja asiakasohjauksen osaamisen vahvistamiseksi on käynnistetty Taitava potilasohjaaja – kou-
lutus yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen 
kanssa. Koulutukseen osallistuu 17 sairaanhoitajaa.  
 
Turun yliopiston avoimen yliopiston (Brahea-keskus) kanssa on käynnistetty hoitotieteen aineopinto-
jen opiskeluryhmä, joka toimii sairaanhoitopiirin tiloissa. Koulutukseen on osallistunut 19 henkilöä 
sairaanhoitopiiristä sekä Satakunnan muista terveydenhuollon organisaatioista.  
 
Hoitohenkilöstön mitoitus 
Hoitohenkilöstön optimaalisen resursoinnin varmistamiseksi on yhteistyössä Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa käynnistetty henkilöstömitoituksen kehittämishan-
ke. Hankkeessa testataan vaihtoehtoisia tapoja laskea tarvittava henkilöstömäärä eri toimintayksi-
köissä.  
 
Hoitohenkilökunnan varahenkilöstön ja sijaisten käytön organisointi 
Kehittämistoimien tavoitteena on varahenkilöstön optimaalisen käytön varmistaminen sekä lyhytai-
kaisten sijaisten käytön minimoiminen. Kehittämistoimia varten perustettiin työryhmä, joka tutustui 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä käytössä olevaan Respa – resurssien hallintajärjestelmään 
sekä VSSHP:n ja Etelä-Pohjanmaan shp:n toimintamalliin.    
 
Työvoiman hallinnan optimoinnin pilotointi – hanke.  
Työvuorosuunnittelun optimoinnin keskeisenä pyrkimyksenä on kehittää työvuorolistojen laadintaa. 
Tavoitteena on edistää kustannustehokkuutta, resurssien oikeaa ja tehokasta käyttöä sekä huomioida 
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asiakasvirtoja työvuorosuunnittelussa. Lisäksi tavoitteena on edistää henkilöstön työtyytyväisyyttä 
sekä osaamisen hallintaa.  
 
Pilottihankkeeseen on valittu kolme erilaista yksikköä (os. B3, Päivystys ja Kliininen kemia), joissa 
tehdään vuorotyötä ja työvuorosuunnittelu edellyttää henkilöstön osaamisen huomioimista.  Kaikki 
kolme pilottiosastoa ovat toiminnaltaan ja rakenteiltaan erilaisia. Hankkeen aikataulu on 3.5.2013–
31.12.2015.  
 
 

10.3 Kehityskeskustelut 
 
Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2014 talous- ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka 
mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 60 prosenttisesti vakituisen tai yli 6 kuukautta palve-
luksessa olevan henkilöstön kanssa.   
 
 
Vuoden 2014 aikana käytiin 2178 kehityskeskustelua. Valtuuston asettama tavoite saavutettiin, toteu-
tumaprosentiksi tuli 64 %,  
 
Taulukko 22 Käydyt kehityskeskustelut toimialueittain vuosina 2013–2014 
  2013 2014 

Toimialue Henkilöstön 
määrä 

Käydyt  
keskustelut 

Keskustelu 
% 

Henkilöstön 
määrä 

Käydyt      
keskustelut 

Keskustelu 
% 

Yhtymähallinto 109 95 87 % 109 86 79 % 

Huoltokeskus 474 322 68 % 477 395 83 % 

Ensihoidon ja päivystyk-
sen toimialue 

142 35 25 % 193 102 53 % 

Konservatiivisen hoidon 
toimialue 

672 420 63 % 668 369 55 % 

Operatiivisen hoidon toi-
mialue 

763 422 55 % 782 312 40 % 

Psykiatrisen hoidon toi-
mialue 

449 338 75 % 451 354 78 % 

Sosiaalipalvelujen toimi-
alue 

354 292 82 % 352 287 82 % 

Liikelaitos SataDiag 320 210 66 % 348 273 78 % 

Koko sairaanhoitopiiri 3283 2134 65 % 3380 2178 64 % 

 
 
11. Työhyvinvointi ja terveys  
 

11.1 Työkyvyn tukiohjelma   
 
Yhdessä työkykyä -työkyvyn tukiohjelman mukaiset toimintatavat vahvistuivat vuonna 2014. Työter-
veysneuvottelujen ja tehostetun tuen neuvottelujen yhteismäärä kasvoi, mikä kertoo työterveysyhteis-
työn lisääntymisestä. Varhaisen tuen keskusteluja käytiin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, 
samoin työkokeiluja toteutui muutama vähemmän. Toisaalta varhainen työkykyongelmiin tarttuminen 
näkyy mm. osasairauslomien selvästi lisääntyneenä määränä ja pitkien sairauspoissaolojen vähenty-
misenä. Joidenkin osatyökykyisten kohdalla pelkät työpaikalla tapahtuneet työjärjestelyt ratkaisivat 
työn ja työkyvyn välisen epäsuhdan.  
 
Taulukossa 23 mainituissa työkykysuunnittelun luvuissa on mukana myös sellaisia henkilöitä, joiden 
terveydentilan selvittely tai toipuminen on vielä kesken, joten työhön paluun suunnitelmaa ei ole voitu 
vielä tehdä. 
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Taulukko 23 Työkykykeskustelujen määrät ja työkykysuunnittelussa mukana olevat vuosina 
2013 ja 2014 
Toiminnot Lukumäärät vuonna 2013 Lukumäärät vuonna 2014 

Varhaisen tuen keskusteluja                             
(esimies  ja työntekijä) 

354 302 

Työterveysneuvotteluja                                     
(esimies, työntekijä, työterveyshoitaja) 

45 90 

Tehostetun tuen neuvotteluja                              
(esimies, työntekijä, työterveyshoitaja ja työkyky-
suunnittelija) 

111 108 

Työkykysuunnittelussa (hlöä) 52 89 

 
 
Taulukko 24 Työkykysuunnittelussa olevien toimintalukuja ja tuloksia vuonna 2014 
Tehostetun tuen toimenpiteet (työkykysuunnitte-
lussa olevat henkilöt) 

Lukumäärät   
 vuonna 2013  

Lukumäärät      
        vuonna 2014 

Kevan työkokeiluja, joista jatkoi: 14 10 

                - kokoaikatyössä 8 4 

                - osa-aikatyössä  4 5 

                - jatkuu vuoden 2015 puolelle  1 

Pohjolan työkokeilu 0 1 

Satshp:n oma työkokeilu 1 0 

Sovelletun työn malli (koko-, ja osa-aikatyö) 2 1 (jatkui viime vuodelta) 

Uudelleenkoulutus 2          4 (joista 2 jatkui v.2013) 

Osasairausloma 4 14 

Suoraan osakuntoutustuelle tai osatyökyvyttömyys-
eläkkeelle (ei edeltävää työkokeilua) 

7 8 

Kuntoutustuki (uudet alkaneet) 7 6 

Pysyvä täysi työkyvyttömyyseläke 2 1 

 
Taulukossa 24 mainitut kuntoutustuen ja pysyvän täyden työkyvyttömyyseläkkeen lukumäärät koske-
vat tehostetun tuen piirissä olevia työntekijöitä, joten luvut poikkeavat Kevan tilastojen luvuista. 
 
Vuonna 2014 toteutettujen työkokeilujen lopputuloksena kaikki työntekijät jatkoivat työkokeilun jälkeen 
töissä ja näin vältettiin varhaiseläkemenoperusteisia maksuja arviolta 488 000 €. Yhdeksästä vuoden 
2014 puolella päättyneestä työkokeilusta kuudessa työkokeilija siirtyi uuteen työyksikköön, toiselle 
toimialueelle tai toiseen organisaatioon ja kolmessa työkokeilija jatkoi omassa työssään.  
 
Työkokeilussa olleiden työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät selvästi työkokeilun jälkeen: 1373 
kalenteripäivästä 124 kalenteripäivään. 
 
 

11.2 Työterveyspalvelut 
 
Työterveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuoliset ja kattavat työterveyspalvelut sairaanhoito-
piirin koko henkilöstölle. Työnantaja, työntekijät sekä työterveyshuolto tekevät suunnitelmallista ja 
tavoitteellista yhteistyötä työkyvyn tukemisessa ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Työpaikan tar-
peita arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. 
 
Työkyvyn tukitoiminnassa tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut tärkeää ja toiminnan vaikutta-
vuutta on seurattu työterveysyhteistyönä. Työterveyspalvelut toimivat moniammatillisesti neljällä eri 
työterveysasemalla. Työntekijöiden työelämässä jatkamista, koko henkilöstön työssä jaksamista ja 
työhyvinvoinnin edistämistä on tuettu työnantajan tavoitteiden suuntaisesti. Työterveyshuollon tuki-
toimia toteutettiin mm. organisaatiomuutoksissa, työpaikkakäynneillä ja terveystarkastuksissa esille 
tulleisiin asioihin. Työterveyspalvelut toimitti erilaisia raportteja, palautteita ja ehdotuksia työyhteisöjen 
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tueksi.  Työergonomiassa toteutettiin ergonomiaohjausta ja osallistuttiin uusien toimitilojen suunnitte-
luun. Sisäilma-asioihin etsittiin ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettiin ja päädyttiin siihen, että SATSHP:n Työterveyspalvelut siirtyvät 
liikkeenluovutuksella 1.1.2015 alkaen osaksi Länsirannikon Työterveys Oy:tä.  
 
Taulukko 25 Työterveyshuollon toimintatiedot vuosina 2012–2014  

  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) 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Työterveyslääkärit 37 28 24 213 387 879 2939 3891 4001 

Työterveyshoitajat 578 575 709 1289 1477 1611 4818 4551 3824 

Työfysioterapeutit 507,5 560 678 1220 1211 1096 6 7 1 

 
 
Taulukko 26 Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2012–2014 

    2012 2013 2014 

Työterveyspalveluiden toimintakulut (€)   1 540 519 € 1 703 847 € 1 875 013 € 

Kustannusten jakautuminen korvausluokkiin (%) Kela 1 39,20 % 36,70 % 44,40 % 

 Kela 2 60,80 % 63,30 % 55,60 % 

Työterveyspalveluiden toimintakulut (€) työnteki-
jää kohden 

Kela 1 164,05 € 171,79 € 228,52 € 

  Kela 2 254,45 € 296,30 € 286,17 € 

 
Taulukosta voidaan laskea, että työterveyshuollon toimintakulut ovat kasvaneet 22 % vuodesta 2012 
vuoteen 2014. Viime vuoden kasvu oli 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu työterveys-
lääkäreiden työpanoksen kohdentamisesta terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seurantaan kirja-
tuista tapahtumista, joita viime vuonna oli 879 kpl vuoden 2013 määrän oltua 387 kpl.  
 
Työterveyshuollon toimintakulu työntekijää kohden ilman Kela-korvausta oli 509 €. Tästä Kela I:n eli 
ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus 228,52 €. Kelan korvaama enimmäismäärä on 165,60 €, 
mikä tarkoittaa sitä, että n. 230 000 € ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukseen ei saada 
Kelan 60 %:n korvausta.  Kela II eli sairaanhoidon osuus oli 286 €. Kelan korvaama enimmäismäärä 
työntekijää kohden on 248,50 €. 
 
Vuoden 2014 osalla on kaikkiaan n. 400 000 € kustannuksia, joihin ei saada Kela I:n tai II:n mukaisia 
korvauksia. 
 

 
11.3 Työsuojelu   
 
Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä, työ- ja toiminta-
kykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työturvallisuuden toteutumisesta vastaavat 
toimialueiden ja liikelaitoksen johto yhdessä sairaanhoitopiirin johtoryhmän, vastuualueiden sekä työ-
yksikköjen esimiesten kanssa. Johdon tukena ja asiantuntijoina toimivat mm. työsuojelupalvelut sekä 
työterveyshuolto. Työntekijöiden tulee noudattaa esimiesten antamia ohjeita ja neuvoja, toimia saa-
mansa perehdytyksen mukaisesti sekä kertoa havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista esimiehel-
leen.  

 
Työsuojelun edustukselliseen yhteistoimintaorganisaatioon kuuluvat työsuojeluparit, työsuojeluvaltuu-
tetut, turvallisuuspäällikkö sekä työhyvinvointipäällikkö. Vuonna 2014 alkoi toinen päätoimisten työsuo-
jeluvaltuutettujen toimintakausi, joka kestää vuoden 2017 loppuun asti. Työsuojelujaosto toimi vuonna 
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2014 ensimmäistä kertaa ns. toimialuejaostona, missä kunkin toimialueen ja liikelaitoksen omat työ-
suojeluasiat käsiteltiin suoraan toimialueen tai liikelaitoksen johtoryhmässä. Muistio-otteet toimitettiin 
tiedoksi yhteistyötoimikunnalle. Työsuojelun painopistealueina vuonna 2014 olivat edelleen tapaturmi-
en tutkinta sekä turvallisuuskävelyt. Työnantajan huolehtimisvelvoitteena oleva riskien ja vaarojen 
arviointityö aloitettiin.  
 
Vuonna 2014 työsuojelupalvelut aloitti käytännön, jossa joka kuukausi yksi vastuuyksikkö palkitaan 
aktiivisesta turvallisuuden kehittämisestä kahvituksella. Kehittämistoimenpiteet ovat olleet mm. 
selkeämmän työprosessin kehittäminen, työpisteen siivoaminen, tulipalon leviämisen estäminen, 
sujuvan työn kehittäminen, HaiProjen aktiivinen käsittely, työpisteen turvallisuuden kehittäminen, 
työväkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn kehittäminen, aktiivinen osallistuminen työsuojelun toimintaan 
sekä työyhteisön ilmapiirin parantuminen. 

 
HaiPro-työturvallisuusilmoitukset 

 
Sähköiseen työturvallisuuspoikkeamien ilmoitusjärjestelmään HaiPro’oon ilmoitettiin vuonna 2014 yh-
teensä 2496 työturvallisuusilmoitusta. Vuodessa kasvua on ollut neljänneksen, kun aiempina vuosina 
kasvu on ollut vähäisempää. Ylivoimaisesti yleisin vaaratyyppi oli edelleen työväkivalta, jonka osuus oli 
72,6 % kaikista työturvallisuusilmoituksista. Kaaviossa on esitelty työturvallisuusilmoitusten prosentuaa-
liset osuudet vaaratyypeittäin ilman työväkivaltailmoituksia. 

 
Kaavio 9 Työturvallisuuden vaaratyypit vuosina 2011–2014 ilman työväkivaltailmoituksia   

 
 
 
Putoamisten, kaatumisten ja kompastumisten ilmoitusmäärät ovat laskusuunnassa edellisestä vuodes-
ta. Samoin pistostapaturmien ilmoitukset ovat vähentyneet. Työväkivaltailmoituksia tehtiin viime vuonna 
kaikkiaan 1813 kappaletta. Näistä 87 % (1569) kohdistui sosiaalipalveluihin ja 9 % (164) psykiatrian 
toimialueelle.  

 
Työtapaturmat 
 
Vakuutusyhtiöön ilmoitettiin vuonna 2014 yhteensä 148 tapaturmaa, joista työmatkatapaturmien 
osuus oli 37 kpl. Ohimenevien korvausten määrä oli vuonna 2014 yhteensä 279 266 €. Vuonna 2014 
sairauspäiviä tapaturmista oli vakuutusyhtiön online-tilaston (18.2.2015) mukaan yhteensä 1999 päi-
vää, joka on 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2013. Työliikennetapaturmien osuus on saa-
tu laskusuuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2014. 
 
Nolla Tapaturmaa – foorumin jäsentyöpaikkojen työtapaturmien keskiarvo on 14 poissaolopäivää / 
tapaturma. Satakunnan sairaanhoitopiirissä vastaava poissaolopäivien kertymä oli 3,5 päivää / tapa-
turma. Työmatkatapaturmissa Nolla Tapaturmaa – foorumin keskiarvo poissaolopäivinä oli vuonna 
2013 yhteensä 18 päivää, kun sairaanhoitopiirissä 21,4 päivää.  
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Työmatkatapaturmien keskimääräiset poissaolopäivät olivat 21,4 päivää. Nousua vuoteen 2013 oli tullut 
yli 6 päivää/työmatkatapaturma. 80 tapaturmaa ei aiheuttanut yhtään sairauspoissaolopäivää. Positiivis-
ta on, että suurella osalla toimialueista työtapaturmien lukumäärät ovat laskusuunnassa, mutta huoles-
tuttavaa on, että tapaturman sattuessa niiden vakavuus on lisääntynyt. Tapaturma-alttiimmat toimialu-
eet ovat edelleen huoltokeskus ja sosiaalipalvelujen toimialue. 
 
Tapaturmataajuus on kunta-alalla keskimäärin noin 10, sairaanhoitopiirin taajuus on alentunut ollen 
vuonna 2014 yhteensä 5,52. Kaikilla muilla toimialueilla tapaturmataajuus jää alle kunta-alan keskiarvon 
lukuun ottamatta sosiaalipalvelujen toimialuetta. Jos tapaturmataajuuteen otetaan mukaan kaikki yli 4 
vrk poissaolon aiheuttaneet tapaturmat, konservatiivisen hoidon toimialueella sekä huoltokeskuksessa 
taajuus ylittää kunta-alan keskiarvon sosiaalipalvelujen toimialueen lisäksi.  
 
Vuonna 2014 sairaanhoitopiirissä todettiin kolme ammattitautia, joista yksi oli ammatti-ihottuma, toinen 
epikondyliitti ja kolmas hengitystieoireilu. Ammattitauteja on vuosittain todettu noin 2–10. 

 

 
11.4 Työhyvinvointi  
 
Sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelmakausi 2014–2016 rakennettiin vastuuyksiköiden työhyvinvoin-
tisuunnitelmien perusteella. Työhyvinvointiohjelman nimi: ”Hyvää työtä!”, kuvaa työhyvinvoinnin ole-
musta sujuvan työn toteutuksessa. Työhyvinvointi ei ole erillinen asia työyhteisön arjessa, vaan suju-
vampi työskentely sekä uusien asioiden oppiminen tuottavat työyhteisöön hyvää työtä. Kuvassa on 
työhyvinvointiohjelman 2014–2016 rakenne.  

                 KUVA Työhyvinvointiohjelma kaudelle 2014–2016 

 
Tarkoituksena on, että jokainen työntekijä, vastuuyksikkö, vastuu- ja 
toimialue sekä liikelaitos varmistavat osaltaan, että työhyvinvointia kehi-
tetään kauden 2014–2016 aikana oman toiminnan tarpeiden mukaises-
ti. Työnantaja antaa henkilöstölle tietoa, koulutusta sekä tukea suju-
vamman työskentelyn tukemiseksi. Työhyvinvoinnin ohjausryhmä tarkis-
taa toteutuneet toimenpiteet vuosittain. Työhyvinvoinnin rakenneosiossa 
toimenpiteinä ovat mm. työhyvinvoinnin mittarit sekä työhyvinvoinnin 
työkalujen valmistelutyö, tiedonkulun kehittäminen, muutosjohtamisen 
tukitoimet sekä työsuojelutoiminnan kehittämistyö. Henkilökunnan kehit-
tämisosiossa toimenpiteinä ovat työntekijöiden oman työhyvinvoinnin 
kehittäminen (terveysliikunnan kohdistaminen, työstä palautumisen tuki-
toimet, ikäystävällinen näkökulma sekä taukoliikuntaan kannustaminen).  
 

11.5 Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta   
 
Ylipainoisten potilaiden hanke 
 
Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt Työsuojelurahaston tukemana hanke nimeltä Sataplus - ergonomi-
sia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen tukemiseksi. Hanke 
toteutetaan ajalla 1.8.2014–31.10.2015. Hankkeen koordinaattorina toimii työfysioterapeutti Kimmo Ny-
gren Länsirannikon Työterveys Oy:stä. Hankkeen päämääränä on edistää työergonomiaa sekä ylipai-
noisten potilaiden liikkumista ja avustamista sairaalassa. Tarkoituksena on luoda toimivat käytännöt 
ylipainoisten potilaiden siirtoihin ja avustamiseen. Hankkeessa selvitetään ja luodaan ehdotus myös 
apuvälineiden ja sairaalasänkyjen hankintaan ja huoltoon. 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöliikunnan kehittämishanke  
2014 – 2016 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä käynnistyi henkilöstöliikunnan kehittämishan-
ke, jonka päämääränä oli parantaa henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia 
tukemalla fyysistä hyvinvointia. Tarkoituksena oli havahduttaa työntekijät kiin-
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nostumaan fyysisestä itsehoidosta, itsestä välittämisestä ja terveyden edistämisestä. Tarkoituksena 
oli kannustaa henkilöstöä lisäämään ja ylläpitämään arkiaktiivisuutta. Hankkeen päätavoitteena on 
olla Suomen arkiaktiivisin työpaikka vuonna 2017. Hankkeen kohderyhmänä on koko sairaanhoitopii-
rin henkilökunta.  
 
Hanke käynnistettiin tekemällä video hankkeen toimenpiteistä ja arkiaktiivisuusmuodoista. Kehontilan 
tutkimuksiin osallistui n.1700 työntekijää. Hyvinvointikyselyyn vastasi n. 700 työntekijää, kyselyssä he 
saivat peilata mm. unen laatua ja määrää, ravitsemuksellisia asioita, työmatkaliikkumiseen, arkiaktiivi-
suuteen, työn tauottamiseen ja työstä palautumiseen liittyviä asioita. Työntekijöille hankittu HYMIS-
arkiaktiivisuus/ liikuntapäiväkirja käyttöönotettiin kampanjalla, jonka päätteeksi valittiin sairaanhoitopii-
rin arkiaktiivisin työporukka.  
 
Työntekijöille tarjottiin ryhmämuotoista elämäntapavalmennusta, jonka teemana oli Vähän enemmän 
– itsestä välittämistä. Hankkeen markkinointi onnistui kiitettävästi. Hankkeesta tehtiin julistesarja. 
Sähköpostin ja viikkotiedotteen välityksellä työntekijät saivat tietoa hankkeen toimenpiteistä ja niitä 
markkinoitiin osastotunneilla. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden lukumäärät kertovat siitä, että 
arkiaktiivinen elämäntapa, itsestä ja omasta hyvinvoinnista välittäminen sekä terveyden edistäminen 
kiinnostavat henkilöstöämme. 
 
 




