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Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto on 6.4.2016 tehnyt korjausluonteisia muutoksia yhtymähallituksen 
(29.3.2016 50§) myöntämän hallintomenettelylain mukaisen oikaisuoikeuden suomin valtuuksin. Oi-
kaisut liittyvät sairaanhoitopiirin henkilöstön työpanosten määriin, joissa on nyt huomioitu lääkäreiden 
päivystyskorvauksiin tehdyt palkkatekijöiden muutokset.  
 

I  Henkilöstökatsaus 
 
Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtamisen tavoitetila: 
”Sairaanhoitopiiri on alueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työpaikka. Sairaanhoitopiiri 
tunnetaan hyvästä työilmapiiristä sekä erinomaisista mahdollisuuksista kehittää ja kehittyä. Vakaa 
talous tekee sairaanhoitopiiristä turvallisen työpaikan”. 
 
Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys, jotka ovat 
edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohtana henkilöstöjohtamisessa on johtamisen 
kiinteä yhteys sairaanhoitopiiriin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuuteen sekä työhyvinvointiin 
 
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 31.12.2015 tilanteen mukaisia ellei taulukossa toisin mainita.  
 
Vuoden 2015 osalta talous- ja toimintasuunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin sekä henkilötyö-
vuosien että työpanoksen määrän vähentäminen. Viime vuoden palvelutuotanto toteutettiin 29 henki-
lötyövuotta ja 9 henkilön työpanosta vastaavalla vähemmällä työllä kuin vuonna 2014. Näissä luvuis-
sa ei ole mukana palkkionsaajien työpanos eikä palvelujen ostona hankittu työpanos. Suuri yksittäi-
nen henkilötyövuosia ja työpanoksia vähentävä muutos oli työterveyshuollon henkilöstön (10) siirty-
minen liikkeenluovutuksena Länsirannikon Työterveys Oy:n palvelukseen. 
 
Taulukko 1: Keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2014–2015 
Tunnusluvut 31.12.2014 31.12.2015 Muutos 2014/2015 

Henkilöstön määrä yhteensä 3678 3654 -24 

Vakituisen henkilöstön määrä 2858 2818 -40 

Määräaikaisen henkilöstön määrä 820 836  +16 

Alle 13-päivän palvelussuhteita työpäivinä  10576 9940 -636 

Osa-aikaisia palvelussuhteita 440 445  +5 

Henkilötyövuosi HTV 3197,20 3167,92 -29,28 

Työpanos laskennallisina henkilöinä 1932,88 1923,41 -9,47 

Tehty työpanos prosentteina 75,20 % 74,70 %   -0,5 %-yksikköä 

Henkilöstön keski-ikä 44,7 44,7  +/- 

Yli 50-vuotiaita  40 % 40 %  +/- 

Suurin ikäryhmä 55–59 v 55-59 v   +/- 

Naisia henkilöstöstä 85,0 % 84,5 %  -0,5 %-yksikköä 

Haettavia toimia/virkoja kpl 215 236  +21 

Hakijoita / paikka 8,1 8,2  +0.1 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 76 64 -12 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 63,4 v 63,8 v  +0,4 v 

KuEL-eläkkeen keski-ikä 60,0 v 61,6 v  +1,6 v 

Varhe-maksu 1 146 164 1 038 570  -9,39 % 

Palkat ja palkkiot yhteensä 137 245 681 136 513 198 -732 483 

Erilliskorvaukset  18 937 639 20 023 655 1 086 016 

Lisä- ja ylitöiden osuus työpanoksesta 1,90 % 1,70 %   -0,2 %-yksikköä 

Sairauspoissaolopäivät 53321 53597  +0,52 % 

Sairauspoissaolopäivät/HTV 16,68 pv  16,92 pv  +1,44 % 

Sairauspoissaolojen %-osuus työpanoksesta 4,21 % 3,80 %   -0,41 %-yksikköä 

Työterveyden kustannukset / HTV 586 € 521 € -11,1 % 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 13 033 pv  13639 pv  +4,6 % 

Täydennyskoulutukseen osallistumisprosentti 88,7 % 92,8 %  +4,1 %-yksikköä 

Kehityskeskustelujen toteutuma  64 % 64 %   +/- 
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II  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 palkkionsaajien työpanos eikä palvelujen ostona hankittu työpanos. Henkilöstön määrä 
on 31.12.2015 tilanteen mukainen.  
 
Henkilöstön määrään vaikuttaneet toiminnalliset muutokset: 
 
Yhtymähallinto: Työterveyshuolto siirtyi liikkeenluovutuksella 1.1.2015 osaksi Länsirannikon Työter-
veys Oy:tä ja henkilökunta siirtyi Länsirannikon Työterveys Oy:n palvelukseen. Laskentapalveluista ja 
potilaskertomusarkistosta jätettiin eläköitymisen vuoksi avoimeksi tulleet toimet täyttämättä.   
 
Huoltokeskus: Satalinnan sairaalan yhdistetyn henkilöstöruoka/kahviotoiminnan loppumisen 
(31.12.2014) vuoksi henkilökunta siirtyi Poriin huhtikuussa 2015 käyttöön otettuun uuteen kahvio 
Minttuun. Psykiatrian kahvion toiminnan päättyminen 31.12.2015, poisti 50 % kahviotyöntekijän tar-
peen Harjavallassa ja työntekijän eläköidyttyä toimi jätettiin täyttämättä.  Teknisestä keskuksesta jä-
tettiin eläköitymisen vuoksi kaksi avoimeksi tullutta tointa täyttämättä. Sosiaalipalvelujen ja psykiatrian 
avotoimipisteiden siivouksen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vapautuneita laitoshuoltajan toimia siirret-
tiin lasten- ja naistentaloon. Siivouskeskuksen toimintojen muutosten ja Lasten- ja naistentalon käyt-
töönoton myötä laitoshuoltajien toimien määrä lisääntyi ainoastaan kahdella.   
 
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue: Vaativan hoitotason Rauman yksikkö aloitti toimintansa 
27.4.2015. Toimintaa varten palkattiin 10 sairaanhoitajaa. Yksi osastonsihteeri siirtyi sanelujen käsit-
telykeskukseen ja lääkintävahtimestarin ja perushoitajan avoimeksi tulleet toimet jätettiin täyttämättä.  
 
Konservatiivisen hoidon toimialue: Uuden lasten- ja naistentalon käyttöönoton myötä lastentautien ja 
lastenneurologian henkilökunta siirtyi uudelle toimialueelle. Sanelujen käsittelykeskuksen henkilökun-
nan määrä lisääntyi muilta toimialueilta siirtyneiden vuoksi. Hengityshalvauspotilaiden määrän lisään-
tymisen vuoksi palkattiin lisää hoitajia.  Eläkkeelle lähteneiden tilalle palkattiin tarpeen mukaan uusia 
työntekijöitä.  
 
Operatiivisen hoidon toimialue: Osasto A2, jolla hoidettiin korvatautien, suusairauksien, silmätautien, 
lastenkirurgian ja kirurgian potilaita, suljettiin 1.1.2015. Sulkeminen ei aiheuttanut henkilöstövähen-
nyksiä, vaan henkilökunta siirtyi muille osastoille.  Naistentautien ja synnytysten sekä lastenkirurgian 
toiminta ja henkilökunta siirtyivät uudelle toimialueelle. Kirurgian vastuualueelta siirtyi kolme sairaan-
hoitajaa ja kolme osastonsihteeriä konservatiiviselle toimialueelle. Heräämö23 toiminnan aloittaminen 
ei aiheuttanut henkilöstölisäyksiä. Silmätaudeille perustettuun valokuvaajan toimeen siirtyi vakinainen 
henkilö konservatiiviselta toimialueelta. Eläkkeelle lähteneiden tilalle palkattiin määräaikaista henkilö-
kuntaa. 
 
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue: Uusi toimi-
alue perustettiin 1.1.2015. Uudelle toimialueelle siirtyi konserva-
tiivisen hoidon toimialueelta lastentaudit ja operatiivisen hoidon 
toimialueelta lastenkirurgia sekä naistentaudit ja synnytykset. 
Marraskuussa vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston sai-
raansijamäärää vähennettiin kahdella ja yksi hoitaja siirtyi las-
tenosastolle. Eläkkeelle lähteneiden tilalle palkattiin vakinaista 
henkilökuntaa ja vielä määräaikaisessa käytössä olevat vakans-
sit täytetään vakinaisesti myöhemmin.  
 
 
 



 
     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 

 
 
   

4 (25)  

Psykiatrisen hoidon toimialue: Huittisten kuntoutumisyksikön toiminta siirtyi Huittisten kaupungille 
1.1.2015. Toiminnan siirtymisen myötä kaksi työntekijää siirtyi Huittisten kaupungin palvelukseen. 
Osasto M0 vuodeosastopaikat vähenivät viidellä paikalla, mikä johti kolmen sairaanhoitajan vähen-
nykseen. Uusi toiminnallisten terapioiden yksikkö aloitti toimintansa syksyllä. Toimintojen muutoksista 
johtuen jätettiin täyttämättä yksi ohjaajan, kaksi sairaanhoitajan ja kaksi apulaisosastonhoitajan tointa 
ja yksi ohjaaja siirtyi välinehuoltokeskukseen.  
 
Sosiaalipalvelujen toimialue: Vuoden 2015 aikana asumisyksikkö Liinahaan, asumisyksikkö Ravan-
ninkodon, palvelukoti Kuntolan ja autismiyksikkö Jalavan toiminta päättyi. Toimintansa aloittivat asu-
misyksikkö Akseli ja Länsiliina sekä Tekunkorven ryhmäasunnot. Yksiköiden sulautumisten yhteydes-
sä toimet täytettiin pääosin olemassa olevilla resursseilla. Eläkkeelle lähteneiden tilalle palkattiin tar-
peen mukaan vakinaista henkilökuntaa. 
 
Liikelaitos Satadiag: Keskeisiä hankkeita olivat kaikilla SataDiagin vastuualueilla toteutuneet lean-
hankkeet sekä Auria Biopankkitoiminnan käynnistäminen Satakunnassa. Näitä koordinoimaan valittiin 
määräaikainen projektipäällikkö. SataDiagissa vuoden 2015 keskeisimmät toiminnalliset muutokset 
olivat osastofarmasian laajeneminen, magneettistimulaatiohoitojen vakiinnuttaminen ja terveys-
keskustoimintojen siirtyminen SataDiagille. Lääkitysturvallisuuden parantamiseksi kehitetty osasto-
farmasiapalvelu laajeni lasten- ja naisten taloon sekä perusterveydenhuoltoon. Toiminnan laajenemi-
sen myötä otettiin käyttöön yksi farmaseutin toimi. Kliinisessä neurofysiologiassa vakiintui tinnituksen, 
kivun ja masennuksen hoidossa hyödynnettävä rTMS-hoito (aivojen magneettistimulaatiohoito). Uu-
den hoitomuodon myötä lisättiin hoitohenkilökuntaa yhdellä hoitajalla sekä saatiin sairaalafyysikko 
kokonaan kliinisen neurofysiologian käyttöön. Huittisten laboratorio siirtyi liikkeenluovutuksella liikelai-
toksen toiminnaksi 1.3.2015. Vaikka siirtymisen myötä henkilökuntamäärä lisääntyi kolmella työnteki-
jällä, niin analytiikkaa keskittämällä ja henkilöstöresursseja tehostamalla, laboratorion kokonaisvah-
vuus väheni vuoden aikana yhden työntekijän verran. Patologiassa kärsittiin henkilökuntavajauksesta 
kaikissa ammattiryhmissä pätevien sijaisten puuttuessa. Infektioyksikköön onnistuttiin rekrytoimaan 
toinen infektiolääkäri. Infektioyksikköä uutena asiana työllistivät turvapaikanhakijoiden infektioiden 
seulonta ja rokotukset sekä tiivis yhteistyö pakolaiskeskusten ja SPR:n kanssa. Eläköitymisen seura-
uksena jätettiin täyttämättä lääkehuollossa farmaseutin ja kuvantamisessa röntgenhoitajan toimet. 
 
 
Vuonna 2015 henkilöstö väheni 24 henkilöllä. Vakituisten määrä laski 1,4 % (40 työntekijällä) ja mää-
räaikaisten määrä kasvoi 2,0 % (16 työntekijällä) vuoteen 2014 verrattuna.  
 

Taulukko 2: Henkilöstön määrän muutos tilanteessa 31.12. vuosina 2011–2015 
Vuosi Vakituisten 

lukumäärä 
Vakituisten           

 %-osuus koko henki-
lökunnan määrästä 

Määräaikaisten 
lukumäärä 

Määräaikaisten %- 
osuus koko henki-

lökunnan määrästä  

Henkilökunnan 
lukumäärä yh-

teensä 

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 

2015 2818 77,1 % 836 22,9 % 3654 

 
 
 
Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli liikelaitos SataDiagissa (87,4 %) ja määräaikaista 
henkilöstöä eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (33,3 %).  
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Kaavio 1: Vakituisten/määräaikaisten määrä toimialueittain 31.12.2015 

 
 
 
Kuukausitasolla tarkasteltuna määräaikaista henkilöstöä oli eniten kesäkuussa (1086) ja vähiten 
tammikuussa (740). Vakituista henkilöstä oli joulukuun lopussa 21 henkilöä vähemmän kuin tammi-
kuun lopussa.   
 
Kaavio 2: Vakituisen/ määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla vuonna 2015 
(tilanne kunkin kuukauden viimeinen päivä) 

 
 
Vuonna 2015 alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli 6 % (636 pv) vähemmän kuin 
vuonna 2014. Prosentuaalisesti eniten (47,5 %) alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli 
ammattiryhmässä muut hoitohenkilöt (lähihoitajat, hoitajat, hoitoapulaiset). Suurin osa ko. ryhmään 
kuuluvista oli sosiaalipalveluiden asumispalvelujen palvelussuhteita ja hengityshalvauspotilaiden hoi-
tajia. Ammattiryhmään lääkärit kuuluvista palvelussuhteista suurin osa oli yleislääketieteen päivystyk-
sen palvelussuhteita.  
 
Taulukko 3: Alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet työpäivinä vuosina 2014 ja 2015  
Ammattiryhmä Työpäiviä     

 v. 2014 
Työpäiviä       

v. 2015 
Muutos 

2014/2015 

Erikoislääkärit 127 98 -29 

Lääkärit 1950 1858 -92 

Eriasteiset sairaanhoitajat 2033 2154 121 

Muut hoitohenkilöt 5215 4718 -497 

Muut henkilöt 849 684 -165 

Sosiaalityöntekijät 34 15 -19 

Hallinto 58 23 -35 

Huolto 154 124 -30 

Laitoshuoltajat 156 266 110 

Yhteensä 10576 9940 -636 
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Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on eriasteiset sairaanhoitajat, joihin kuuluu 45 % 
koko henkilöstön määrästä.  
 
Taulukko 4: Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2014 ja 2015  
Ammattiryhmä 2014 2015 Muutos 2014/2015 

Erikoislääkärit ja lääkärit 315 310 -5 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1647 1648 1 

Muut hoitohenkilöt 487 480 -7 

Muut henkilöt, johon kuuluu mm. farmaseutit, ohjaajat, osas-

tonsihteerit, psykologit, toimistosihteerit, välinehuoltajat 
620 604 -16 

Sosiaalityöntekijät 35 37 2 

Hallinto 77 80 3 

Laitoshuoltajat 275 271 -4 

Huolto 222 224 2 

Yhteensä 3678 3654 -24 

 
 

2. Henkilöstön rakenne 
 
Suurin osa koko henkilöstöstä kuului ikäryhmään 55–59-vuotiaat. Naisista suurin osa kuului ikäryh-
mään 55–59-vuotiaat ja miehistä ikäryhmään 40–44-vuotiaat.  Henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 40 %.   
 
Naisten osuus henkilöstöstä oli 84,5 %.  
 
Kaavio 3: Henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin sukupuolen mukaisesti vuonna 2015  

 
 
 
Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 44,7 vuotta. Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 
oli 47,6 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,0 vuotta. Vakituisesta henkilöstöstä korkein keski-ikä 
oli laitoshuoltajien ammattiryhmässä 51,2 vuotta ja matalin eriasteiset sairaanhoitajat ryhmässä 45,6.  
 
 
 

3. Rekrytointi  
 
Sairaanhoitopiiri edusti Porin perusturvan kanssa yhteisellä messuosastolla Sairaanhoitajapäivillä, 
Satarekry –messuilla sekä Helsingin ja Tampereen lääkäripäivillä. Marraskuussa olimme mukana 
Turun lääketiedepäivillä. Messutyö on osa työnantajamarkkinointia sekä rekrytointia. 
 
Vuonna 2015 julkaistiin yhteensä 236 työpaikkaa.   
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       Sosiaalipalveluissa oli keskimäärin 14,8 hakijaa työpaikkaa kohti 
 
Kaavio 4: Työpaikkojen ja hakijoiden toimialueittain vuonna 2015 
(Tilastoinnin pohjana ovat 1.1.2015 – 31.12.2015 välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit) 

 
 
Huoltokeskuksen suurta hakijamäärää selittää puistotyöntekijöiden kesätyöhaku, johon hakemuksia 
saatiin 248. Laitoshuoltajien oppisopimuskoulutukseen hakijoita oli kaikkiaan 128. 
 
Taulukko 5: Työpaikat/hakijamäärät ammattiryhmittäin vuonna 2015 
Ammattiryhmä Työpaikat Hakijamäärä  

Lääkäri 46 48 

Hoitajat 79 1269 

Psykologi 11 36 

Sosiaalityöntekijä 3 52 

Laboratorio- ja röntgenhoitaja 9 42 

Osastonsihteeri ja muut toimistotyöntekijät 21 511 

Terveydenhuollon muut tehtävät 7 87 

Muut 48 685 

Johto ja hallinto 12 136 

Yhteensä 236 2866 

 
Ryhmittely:  

- hoitaja: sairaanhoitaja, ohjaaja, hoitaja, lähihoitaja, kätilö, ensihoitaja 
- terveydenhuollon muut tehtävät: toimintaterapeutti, fysioterapeutti, fyysikko, kemisti 
- muut: ammattimies, kiinteistöpäällikkö, laitos- ja välinehuoltaja, puistotyöntekijä 
- johto ja hallinto: henkilöstöhallinto, lakimies, johto, ylihoitaja, osastonhoitaja, palveluesimies, 

tutkimus- ja kehittämistoiminta  
 
Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kelpoisuutta tehtävään. Hoitajien ammattiryhmässä oli 
sairaanhoitajien työpaikkoja 47 ja työnhakijoita 765. Suuria hakijamääriä oli myös osastonsihteerin ja 
toimistotyön tehtävissä.  
 

Hoitohenkilöstön keskitetty sijaispalveluyksikkö  
 
Päättyneen vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla aloitettiin hoitohenkilöstön sijaispalveluyksikön valmis-
telu. Yksikön tavoitteena on koordinoida kiertävien varahenkiöiden, pitkiä vapaita tekevien sekä si-
säisten sijaisten käyttöä. Toimintatapojen muutoksella pyritään lisäksi vähentämään merkittävästi ja 
myöhemmässä vaiheessa kokonaan alle 13 päivän sijaisten käyttöä. Uusi toimintatapa tulee laajen-
tamaan ammatillista osaamista, vapauttaa lähiesimiesten aikaa perustehtävään, vähentää määräai-
kaisten määrää sekä tuo kustannussäästöjä vähentyneinä sijaiskuluina. 
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Osa suunnitellusta toiminnasta otetaan käyttöön kevään 2016 aikana ensin kirurgian, sisätautien, 
keuhkojen ja neurologian erikoisaloilla. 
 
 

 
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 tar-
koittaa yhden kokoaikaisen työntekijän koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta kalenteri-
päivinä / 365.  
 
Vuonna 2015 henkilötyövuosien määrä väheni 29,28 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2014. Eni-
ten henkilötyövuodet lisääntyivät ensihoidon ja päivystyksen toimialueella (12,23) ja eniten vähentyi-
vät psykiatrisen hoidon toimialueella (11,00). Konservatiivisen ja operatiivisen hoidon toimialueiden 
vähennykset johtuivat toimintojen siirtymisestä lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueel-
le.    
   
Taulukko 6: Henkilötyövuodet toimialueittain vuosina 2014–2015 
Toimialue 2014 2015 Muutos 2014/2015 

Yhtymähallinto 126,49 116,08 -10,41 

Huoltokeskus 457,55 453,01 -4,54 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 168,8 181,03 12,23 

Konservatiivisen hoidon toimialue 631,94 555,42 -76,52 

Operatiivisen hoidon toimialue 679,39 541,16 -138,23 

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue  0 202,62 202,62 

Psykiatrisen hoidon toimialue 465,67 454,67 -11,00 

Sosiaalipalvelujen toimialue 344,62 339,23 -5,39 

Liikelaitos SataDiag 322,74 324,7 1,96 

Yhteensä 3197,2 3167,92 -29,28 

 
 
Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla suoritteiden määrän ja henkilötyövuoden suhdetta. 
Suoritteista on otettu vertailuun avohoitokäynnit, hoitopäivät ja hoitojaksot sekä sosiaalipalvelujen 
suoritteet. Henkilötyövuoden luvussa ovat mukana ensihoidon- ja päivystyksen, konservatiivisen, ope-
ratiivisen, psykiatrisen ja lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueiden henkilötyövuodet. 
Sosiaalipalvelujen suoritteita on verrattu sosiaalipalvelujen henkilötyövuosiin.  
 
Kaavio 5: Suoritteet henkilötyövuotta kohti 2014–2015 
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4.2 Työajan jakautuminen eli tehty 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 
sekä lääkäreiden aktiivityökorvaukset työpäiviksi muutettuna.  
 
Työpanos laskennallisina henkilöinä on saatu siten, että tehty työpanos on jaettu 365. Työpanos las-
kennallisina henkilöinä on laskenut 9,47 henkilön verran vuoteen 2014 verrattuna.   
 
Taulukko 7: Työpanos toimialueittain laskennallisina henkilöinä vuosina 2014–2015 

 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos laski kaikissa ammattiryhmissä vuoteen 2014 verrattuna. 
Suurin vähennys tapahtui ammattiryhmässä muu henkilökunta.  
 
Kaavio 6: Työpanoksen muutos ammattiryhmittäin 2014–2015 

 
 
 
 
Työpanos vaihtelee kuukausittain johtuen henkilökunnan määrän, poissaolojen ja lisä- ja ylitöiden ja 
lääkäreiden aktiivityökorvausten määrän muutoksista. Kaaviossa 7 on kuvattu työpanos laskennallisi-
na henkilöinä kuukausittain vuosina 2014 ja 2015.  Suurin työpanos tehtiin vuonna 2015 syyskuussa 
(v. 2014 lokakuussa) ja pienin heinäkuussa sekä vuonna 2014 että 2015.  
 
 
 
 
 

Toimialue Henkilöinä 

2014

Henkilöinä 

2015

Muutos 

2014/2015

Yhtymähallinto 73,84 67,89 -5,95

Huoltokeskus 269,85 266,91 -2,94

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 105,64 110,86 5,22

Konservatiivisen hoidon toimialue 386,87 342,63 -44,24

Operatiivisen hoidon toimialue 411,68 333,02 -78,66

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 0 124,84 124,84

Psykiatrisen hoidon toimialue 278,03 271,1 -6,93

Sosiaalipalvelujen toimialue 215,4 214,72 -0,68

Liikelaitos SataDiag 191,56 191,44 -0,12

Yhteensä 1932,88 1923,41 -9,47
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Kaavio 7: Työpanos laskennallisina henkilöinä kuukausittain vuosina 2014–2015  

 
 
 
Poissaolot lisääntyivät vuoteen 2014 verrattuna 4181 kalenteripäivällä.  
 
Taulukko 8: Poissaolot kalenteripäivinä syyryhmittäin vuosina 2014 ja 2015  
Vuosi/ 
muutos 

Vuosi-
lomat 

Sairaus-
lomat 

Koulutuk-
set 

Perhe-
vapaat 

Lakisäätei-
set vapaat 

Kuntoutuk-
set 

Muut Yhteen-
sä 

2014 155394 53321 5280 42901 5156 2425 102516 366993 

2015 154391 53597 4989 47649 6633 2679 101236 371174 

Muutos -1003 276 -291 4748 1477 254 -1280 4181 

 
 
 
Tehty työpanos vuonna 2015 oli 74,7 % (v. 2014 75,2 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Työpanos 
pieneni vuoteen 2014 verrattuna 0,5 prosenttiyksikköä. Poissaolojen osuus säännöllisestä vuosi-
työajasta oli 27,2 % (v. 2014 26,6 %) ja lisä-, ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten osuus 1,7 % 
(v. 2014 1,9 %).   
 
 
Kaavio 8: Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen vuonna 2015  
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4.3 Lisä- ja ylityöt sekä lääkäreiden aktiivityökorvaukset  
 
Lisä- ja ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten määrä väheni 1 255 työpäivällä. 
 
Taulukko 9: Lisä- ja ylityöt ja lääkäreiden aktiivityökorvaukset toimialueittain työpäivinä  
vuosina 2014 ja 2015 

Toimialue Työpäivinä 
2014 

Työpäivinä 
2015 

Muutos prosent-
teina 2014/2015 

Yhtymähallinto 160 123 -23 % 

Huoltokeskus 770 860 12 % 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 1623 1533 -6 % 

Konservatiivisen hoidon toimialue 4767 3393 -29 % 

Operatiivisen hoidon toimialue 6915 5153 -25 % 

Lasten- ja naistentautien ja synnytysten toimi-
alue 0 2681 100 % 

Psykiatrisen hoidon toimialue 717 692 -3 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 1556 965 -38 % 

Liikelaitos SataDiag 1112 965 -13 % 

Yhteensä 17620 16365 -7 % 

 
 

4.4 Terveysperusteiset poissaolot 
 
Vuonna 2015 sairauspoissaolopäiviä oli 53 597 kalenteripäivää, joka oli 0,5 % (276 päivää) enemmän 
kuin vuonna 2014. Sairauspoissaolopäivät / HTV olivat 16,92 päivää.  
 
Yleisimmät poissaolojen aiheuttajat olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33 %), joista eniten poissaoloja 
aiheuttivat selän, polvien ja olkapäiden sairaudet sekä nivelten nivelrikko. Yhdessä vammadiag-
noosiryhmän (ruhjeet, revähdykset, murtumat ja nyrjähdykset) kanssa tuki – ja liikuntaelin ongelmat 
olivat syynä 48,2 % kaikista poissaoloista. Laskennallinen kustannus (300 e/pv) oli yhteensä 7,8 milj. 
euroa. 
Hengityselinsairauksien diagnoosit edustivat 16,4 % kaikista sairauspoissaoloista. Näiden laskennal-
linen kustannus oli 2,6 milj. e. Mielenterveyden diagnooseja oli 9,1 %. Laskennallinen kustannus 1,5 
milj.e. Yleisin diagnostinen ryhmä oli masennussairaudet 47 % osuudella. Syöpäsairauksia sairaus-
poissaoloista oli 5,8 %.  
 
Taulukko 10: Toimialueittainen sairauspoissaolopäivät ja henkilöstön sairastavuus/HTV vuo-
sina 2014–2015  
Toimialue 2014        

 Poissaolo- 
päivät 

2014 
Poissaolo/ 

HTV 

2015    
 Poissaolo- 

päivät 

2015 
Poissaolo/ 

HTV  

Muutos poissa-
olopäivät/ HTV 

2014/2015 

Yhtymähallinto 2148 16,98 1804 15,54 -1,44 

Huoltokeskus 9745 21,30 10714 23,65 2,35 

Ensihoidon ja päivystyksen toimi-
alue 

2986 17,69 3798 20,98 3,29 

Konservatiivisen hoidon toimialue 9004 14,25 9292 16,73 2,48 

Operatiivisen hoidon toimialue 11839 17,43 8449 15,61 -1,81 

Lasten- ja naistentautien sekä syn-
nytysten toimialue  

0 0,00 2883 14,23 14,23 

Psykiatrisen hoidon toimialue 7233 15,53 6578 14,47 -1,06 

Sosiaalipalvelujen toimialue 6318 18,33 5861 17,28 -1,06 

Liikelaitos SataDiag 4048 12,54 4218 12,99 0,45 

Yhteensä / HVT 53321 16,68 53597 16,92 0,24 

 
EK:n mallin mukaan laskettuna yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 300 €. Malli ottaa huomi-
oon välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset. Sairauspoissaolojen kustannukset 
ovat nousseet vuoteen 2014 verrattuna 82.800 eurolla.   
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Sairauspoissaoloista aiheutui 44 052 euron kustannus jokaiselle v. 2015 kalenteripäivälle 
 
Taulukko 11: Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset pituuden mukaan vuosina 2014–2015 
Sairauspoissaolot Kalenteripäivät                  

 
 

2014      2015 

Muutos 
kalenteri- 

päivinä 
2014-2015 

Kustannukset                                                            
(300 €/kalenteripäivä)                          

 
2014                  2015 

Muutos 
 euroina  

 
2014/2015 

Lyhyet poissaolot: 1-3 pv 11458 11208 -250     3 437 400 €        3 362 400 €  -75 000 € 

4-29 pv 18457 18310 -147     5 537 100 €        5 493 000 €  -44 100 € 

30–60 pv 9180 8314 -866     2 754 000 €        2 494 200 €  -259 800 € 

61–90 pv 3712 4639 927     1 113 600 €        1 391 700 €  278 100 € 

91–180 pv 5890 6799 909     1 767 000 €        2 039 700 €  272 700 € 

Yli 180 pv 4624 4327 -297     1 387 200 €        1 298 100 €  -89 100 € 

Yhteensä 53321 53597 276   15 996 300 €      16 079 100 €  82 800 € 

         

Em. poissaoloista erikseen 2014 2015      

 – työtapaturmat 808 701      

 – työmatkatapaturmat 857 970      

 – liikennevahingot 17 11      

  – ammattitaudit tai -epäilyt 10 48         

 
Uudistettu sairauspoissaolokäytännöt – ohje tuli voimaan 1.6.2015.  Tällöin muutettiin mm. esimiehen 
luvalla olevaa poissaolokäytäntöä niin, että esimies voi myöntää 1-5 päivää sairauslomaa entisen 1-3 
sijaan, kun kyseessä on hengitystieinfektio, suolistoinfektio tai diagnosoitu migreeni. Tämä käytäntö 
vähensi työterveyshoitajan kirjoittamien poissaolojen määrää.  Poissaoloja esimiehen luvalla oli vuon-
na 2015 yhteensä 6346 kalenteripäivää, kun vuonna 2014 niitä oli 5811 kalenteripäivää.  

 
34 % sairauspoissaoloista aiheutui 4-29 päivää kestäneistä poissaoloista 

 
 
Kaavio 9: Sairauspoissaolojen jakautuminen keston mukaisesti vuonna 2015  

 
 
 

5. Eläköityminen  
 
Vuonna 2015 eläkkeelle jäi yhteensä 91 työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle 64. Työkyvyttömyys-
eläkkeelle jääneiden määrä pieneni viidellä työntekijällä vuoteen 2014 verrattuna.   
 
Taulukko 12: Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2014–2015 (Keva) 

  2014 
Lukumäärä 

2014  
Keski-ikä 

2015 
 Lukumäärä 

2015         
 Keski-ikä 

Osatyökyvyttömyyseläke 17 55,1 19 56,7 

Kuntoutustuki 9 47 5 53,9 

Työkyvyttömyyseläke 8 52,3 3 57,6 

Vanhuuseläke 76 63,4 64 63,8 

Yhteensä 110 60 91 61,6 

          

Osa-aikaeläke 7  - 8 63,4 

  1-3 pv 
21 % 

  4-29 pv 
34 % 

30-60 pv 
15 % 

61-90 pv  
9 % 

91-180 pv 
13 % 

yli 180 pv  
8 % 
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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 54 henkilöä  
 
Taulukko 13: Vakituisen henkilöstön vanhuuseläkepoistumaennuste vuosille 2016–2024 
Ammattiryhmä Eläkeikä 

täyttynyt   
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Erikoislääkärit ja lääkärit  3 1 4 5 8 8 10 6 8 6 

Eriasteiset sairaanhoitajat 11 16 24 38 30 50 29 35 55 55 

Muut hoitohenkilöt 11 12 10 18 20 18 15 12 24 16 

Muut henkilöt 10 11 14 14 17 13 25 16 26 28 

Sosiaalityöntekijät 2  2 3  1 2   1 

Hallinto 2 2 1 3 5  3 3 7 4 

Huolto 4 7 6 5 4 6 8 9 9 12 

Laitoshuoltajat 11 15 12 5 5 15 6 11 8 12 

Yhteensä 54 64 73 91 89 111 98 92 137 134 

 
 
6. Palkkaus ja henkilökuntaetuudet  

 

6.1 Palkkaus 
 
Sairaanhoitopiirissä käytiin lukuisia yhteistoimintaneuvotteluja sekä säästöneuvottelut ammattijärjes-
töjen kanssa henkilöstökustannusten alentamiseksi. Neuvotteluissa sovittiin monista rakenteellisista 
muutoksista sekä mm. säteilytyön työolosuhteista johtuvan kompensaatiovapaan poistamisesta 
1.4.2016 alkaen ja kuntoutusajan palkallisuuden tilapäisestä poistamisesta 2016 – 2018. 
 

 
6.2 Henkilökuntaetuudet  
 

Toimipaikkaruokailu 
 
Ruokapalvelukeskus sopeutti koko ruokatuotantotoimintaansa vastaamaan uutta ateria-aikarytmiä ja 
muita potilas- ja henkilöstöateriatuotannossa tapahtuneita muutoksia.   
  
Vuoden 2015 huhtikuussa otettiin käyttöön lasten ja naistentalon läheisyydessä oleva uusi kahvio, 
jonka johdosta molempien Porin kahvioiden toimintatapaa muokattiin uudelleen. Psykiatrian kah-
viopalvelujen toiminta päättyi 31.12.2015. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä toteutettiin Porissa 
laajennetun henkilöstöravintolan uusien linjastojen muutokset, käyttöönotto ja siihen liittyvät linjauk-
set. Ateriasuoritteiden määrä nousi 1,6 % edellisestä vuodesta. 

 
Taulukko 14: Henkilökunnan toimipaikkaruokailun ateriasuoritteet sairaaloittain 2013–2015 
Toimipiste 2013 2014 2015 

Satakunnan keskussairaala 163 407 156879 162613 

Harjavallan sairaala ja Satalinnan sairaala 28744 23683 17989 

Satalinnan sairaalan kabinetti 0 0 3686 

Antinkartanon kuntoutuskeskus 4279 3608 2863 

Yhteensä 196430 184170 187151 
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Vapaa-ajan kerhotoiminta  
 
Vapari ry    
Vapaa-ajankerho Vaparin jäseniä voivat olla kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät ja piiristä eläkkeelle 
jääneet. Vuoden 2015 lopussa jäseniä oli yhteensä 355. Vaparin alajaostona toimii sosiaalipalvelujen 
SOSVapari ja Seniorijaosto.  
 
Vapari, SOSVapari ja Seniorijaosto järjestivät jäsenilleen erilaisia tapahtumia, teatteri- ja tutustumis-
matkoja. Vapari tuki jäsentensä osallistumista erilaisiin kilpailuihin ja turnauksiin sekä hankki laitteita 
kuntosalille. Vaparin jäsenillä oli ilmainen sisäänpääsy Satakunnan museoon ja Porin Taidemuseoon. 
Yhdessä Porin perusturvan kanssa Vapari teki retken Ruissaloon, Fiskarsin ja Billnäsin ruukeille, Tart-
toon ja Otepäähän sekä Porvooseen.  
 
Harjavallan sairaalan kerho ry 
Harjavallan sairaalan kerholla oli 50-vuotis juhlavuosi, jota juhlittiin Nakkilan Karhulassa 19.9.2015. 
Kerhon jäseniin kuuluu psykiatrian toimialueen työntekijöitä, heidän puolisoitaan sekä jo eläkkeelle 
jääneitä työntekijöitä.  
 
Kulttuuritoimikunta järjesti jäsenilleen teatteri- ja konserttilippuja. Urheilutoimikunta tarjosi jäsenilleen 
lippuja mm. Kevätkirmaukseen, Kalevan kisoihin ja jääkiekko-otteluihin sekä järjesti pyöräretken Ah-
venanmaalle sekä tutustumisen ammuntaan ja Paintball -värikuulasotaan.  
 

 
TYKY -toiminta vuonna 2015   
 
Tyky-toiminta eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta on työyksikön toimintaa, jota toteutetaan yh-
teistyössä työpaikan henkilöstön kanssa. Tyky-toiminta kohdistuu koko henkilöstöön. Tykyrahan 
osuus oli 23 euroa/ työntekijä.   
 
Rahan käyttivät 2376 työntekijää ja rahaa kului yhteensä 53 402 euroa. Aktiivisimpia järjestäjiä olivat 
konservatiivisen ja operatiivisen hoidon toimialueet, joiden henkilöstöstä 73 % osallistui tapahtumiin. 
Suosituimmat toiminnat olivat edelleen teatteri, liikuntatempaukset sekä muut kulttuuriset aktiviteetit. 
 
Uinteja ja vesijumppia tuettiin edelleen 2 eurolla per kerta. Uintien käyntimäärä laski edelleen noin 9 
% ollen vuonna 2015 yhteensä 12 956 käyntiä.   

 
Työnantajan tarjoamiin terveysliikuntaryhmiin osallistui vuonna 2015 eri henkilöitä yhteensä 411, joka 
on 11 % koko henkilökunnasta. Terveysliikunnan kustannukset (liikuntaryhmät ja uinnit) vuonna 2015 
olivat yhteensä 179 346 euroa, jossa on mukana Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman hanketuki 40 000 
euroa. Terveysliikunnan osalta vuonna 2015 järjestettiin yhteensä 80 erilaista terveysliikuntaryhmää. 

 
 

 
 

7. Työvoimakustannukset  
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 
Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Palkat ja palkkiot yh-
teensä vuonna 2015 olivat 0,53 % (732 483 €) pienemmät kuin vuonna 2014.  
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Taulukko 15: Henkilöstötuloslaskelma vuosilta 2013–2015   
PALKAT  2013 2014 2015 

Lääkärihenkilöstö 24 307 096 25 709 307 26 301 983 

Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat  56 620 713 57 441 349 57 947 592 

Muu henkilöstö 48 436 092 47 665 606 47 030 115 

Laitoshuoltajat 6 993 527 7 016 608 7 212 788 

Ulkopuoliset palkkiot: konsultaatio, asian-
tuntijapalkkiot, luentopalkkiot 

656 015 657 444 549 862 

Jaksotetut palkat ja palkkiot 832 601 934 219 -110 344 

Luottamushenkilöstö 72 917 57 085 56 729 

Henkilöstökorvaukset  -2 417 328 -2 235 936 -2 475 526 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 135 501 633 137 245 681 136 513 198 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen   +2,02 %  +1,29 % -0,53 % 

HENKILÖSTÖSIVUKULUT 38 653 464 38 729 742 39 157 738 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen  +5,03 %  +0,20 %  +1,11 % 

 
 

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, yksilölliselle 
varhaiseläkkeelle tai kuntoutustuelle, jolla tarkoitetaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 
 
Taulukko 16: KuEL-maksut  
Vuosi Palkkasumma Palkkaperusteinen  

maksu 
  (sekä ta:n että tt:n osuus) 

Eläkemeno-  
perusteinen          

maksu 

Varhe-maksu 

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

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

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

2014       139 003 333 €              31 782 976 €        6 389 878 €        1 146 164 €  

2015 *       139 233 697 €              32 544 239 €        6 080 187 €        1 038 570 €  

vuosina 2011–2015 (Lähde: Keva)  
 
*Vuoden 2015 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat arvioita. Lopulliset 
maksuosuudet vahvistuvat syksyllä 2016.  
 
Eläkemenoperusteinen maksu oli 4,4 % viime vuoden palkkasummasta ja Varhe-maksu 0,7 % palk-
kasummasta. 
 
Taulukko 17: Arviot Varhe-maksuista toimialueittain vuosina 2014 ja 2015 (Luvut ovat Kevan 
ilmoituksen mukaiset, ne eroavat kirjanpidon luvuista, koska ne on kirjattu maksuperusteisesti) 
Toimialue Varhe-maksu 2014  Varhe-maksu 2015 

 
Muutos 2014-2015  

Yhtymähallinto             67 180 €                 35 196 €    - 31 984 € 

Huoltokeskus           219 360 €               130 047 €  -89 313 € 

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue             29 880 €                 20 737 €  -9 143 € 

Konservatiivisen hoidon toimialue           209 770 €               140 668 €  -69 102 € 

Operatiivisen hoidon toimialue           166 010 €               156 467 €  -9 543 € 

Psykiatrisen hoidon toimialue           105 352 €               174 741 €  69 389 € 

Sosiaalipalvelujen toimialue           110 530 €               179 501 €  68 971 € 

Liikelaitos SataDiag           181 910 €               143 062 €  -38 848 € 

Yhteensä        1 089 992 €               980 419 €  -109 573 € 

Tyke Oy             79 096 €                 58 151 €  -20 945 € 

Kaikki yhteensä        1 169 088 €            1 038 570 €  -130 518 € 
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III  Kehittämistoiminta  
 
8. Luottamus ja yhteistyö 
 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta   
 
Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. Yhteistyötoimikunnan puheenjohta-
jana toimi vuoden 2015 aikana yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama 9.11.2015 saakka, ja 
sen jälkeen Rauno Valovirta.   
Merkityksellisimpinä asioina yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin mm. sairaanhoitopiirin yhteistoiminta-
menettelyä, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, Satakunnan keskussairaala 2020- suunnitelmaa, 
organisaatiouudistusta, uudistettua sairauspoissaolo-ohjeistusta ja varhaisen tuen keskustelujen häly-
tysrajojen muutosta 1.6.2015 alkaen, sisäisen tiedonkulun kehittämissuunnitelma, lääkehoito-
oikeuden rajoittamisen vaikutus tehtävien vaativuuteen ja palkkaukseen, yhteistoimintasopimus 
1.1.2016 alkaen, koulutussuunnitelma vuodelle 2016 sekä tapaturma- ja ammattitautilain uudistusta 
1.1.2016 alkaen.  
 
Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyötoimikuntien tapaaminen oli 14.8.2015 Olkiluodon 
ydinvoimalan vierailukeskuksessa sekä Eurajoen kunnantalolla Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kutsumana.  
 

 

8.2 Henkilöstöryhmä 
 
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana toimi palvelussuhdepäällikkö ja jäseninä toimialueiden edustajat 
ja koordinoivat pääluottamusmiehet. Henkilöstöryhmä kokoontui viisi kertaa. 
 
Henkilöstöryhmä käsitteli mm. ehdotusta uudeksi sairauspoissaolokäytännöt – ohjeeksi, ehdotusta 
sairauspoissaolojen hälytysrajojen muuttamisesta, KVTES:n jaksotyömääräysten muutosta 1.6.2015, 
ohjetta lääkehoito-oikeuden rajoittamisen vaikutus tehtävien vaativuuteen ja palkkaukseen, etätyö-
ohjeistusta ja sähköisen palkkalaskelman käyttöönottoa.  
 
 

8.3 Viestintä 
 
Viikkotiedote Kesti   
 
Sisäinen viikkotiedote Kesti julkaistiin perjantaisin sairaanhoitopiirin intranetsivuilla. Viikkotiedote si-
sälsi toimi- ja vastuualueiden tiedotteita sekä ammattijärjestöjen ja henkilökuntakerhojen ilmoituksia. 
Kestin liitteenä julkaistu, koulutusyksikön ylläpitämä koulutusliite eriytyi omaksi tiedotteekseen syys-
kuun alussa. Koulutustiedote ilmestyi myös perjantaisin. Kesti ilmestyi vuonna 2015 yhteensä 50 ker-
taa.  
 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 
 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli ilmestyi keväällä 2015. Lehti postitettiin henkilökunnalle koti-
osoitteisiin sekä osoitepostituksena yhteistyötahoille ja sidosryhmille. Lehden laajuus oli 32 sivua ja 
painosmäärä oli 5 300 kappaletta. 
 
Syksyllä ilmestyi 8-sivuinen Lasten- ja naistentalon markkinointilehti, jonka painosmäärä oli 174 000 
kappaletta. Lehti jaettiin julkisena tiedotteena Satakunnan kuntiin sekä Isojoelle, Jalasjärvelle, Kaski-
siin, Kristiinankaupunkiin, Loimaalle, Parkanoon, Punkalaitumelle, Pyhärantaan ja Sastamalaan, ja 
sitä postitettiin yhteistyökumppaneille. 
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Hiisinet – Henkka -Henkilöstöinfo 
 
Hiisinet intrasivusto vaihtui uuteen 8.12.2015. Intrasivuston nimeämiseksi järjestettiin kaikille avoin 
kysely, johon tulleista vastauksista parhaaksi valittiin Henkka Henkilöstö-info. Intran uudistamisella 
saatiin etusivulle Ajankohtaista – palsta ja tiedon haun helpottamiseksi Haku-toiminto. Henkan kehit-
täminen jatkuu edelleen ja ylläpito on aktiivista.  
 
 
 

9. Innovointi ja tuloksellisuus 
 

9.1 Palkitseminen 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri nimettiin sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs-ohjelman arvioinnissa 
vetovoimaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikaksi vuonna 2015. Sairaanhoitopiiri oli yksi nime-
tyistä 19:sta työpaikasta. Sairaanhoitopiirin yksiköistä tunnustuksen saivat päivystys sekä sisätautien 
vuodeosastot 2 ja 3. Mielekäs – ohjelmassa etsi-
tään ja nostetaan esiin alan työpaikkoja, jotka ovat 
panostaneet vetovoimaisuuden lisäämiseen. Veto-
voimatekijöitä ovat mm. oikeudenmukainen ja osal-
listava johtaminen, työpaikan turvallisuus, kyky yllä-
pitää ja edistää henkilöstön terveellisyyttä, palvelun 
korkea laatu sekä asiakastyytyväisyys.  
 
Näitä kehittämällä työpaikat ovat onnistuneet rekry-
toimaan uusia työntekijöitä ja kannustaneet nykyisiä 
työntekijöitä jatkamaan työssään.  
 
 
 

Vetovoimainen sosiaali- ja terveydenhuollon 
työpaikka 2015 

 
Aloitepalkkiot 
 
Vuoden 2015 aikana tulleista aloitteista palkittiin kolme aloitetta. Huoltokeskus palkitsi kaksi aloitetta, 
jotka koskivat seinään kiinnitettäviä klaffituoleja ja kuntosalin käytön mahdollisuutta vuorotteluvapaan 
aikana.  Yhtymähallinto palkitsi aloitteen, joka koski Medbitin tunnusten tilauksesta tiedottamista myös 
tunnuksen tilaajalle.  
 
 
 

10. Osaava työvoima 
 

10.1 Täydennyskoulutus   
 
Täydennyskoulutuksen avulla ylläpidetään, ajantasaistetaan ja lisätään henkilökunnan ammattitaitoa 
ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asuk-
kaiden kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminta, tavoitteet sekä henkilöstön osaamistarpeet ovat koulutus-
suunnittelun lähtökohtana. 
 
Järjestetyt koulutukset olivat sekä sisäisiä että alueellisia. Henkilökuntaa osallistui myös valtakunnalli-
siin ja kansainvälisiin koulutuksiin.  
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Kaavio 10: Sisäisten ja ulkoisten koulutusten lukumäärä vuosina 2012–2015 

 
 
Koulutuspäivien lukumäärä vuonna 2015 oli yhteensä 13 639 päivää, lisäystä vuoteen 2014 verrattu-
na oli 4,6 %. Koulutuspäivistä itse järjestettyjen päivien lukumäärä oli 8 917 päivää, lisäystä edelli-
seen vuoteen oli 13,2 %. Potilastietojärjestelmä Effican käyttöönottoon liittyviä koulutuksia oli run-
saasti. 
 
Koulutuksiin osallistumisen painopiste jakaantui aiempien vuosien tapaan potilaan/ asiakkaan/ asuk-
kaan hoitoon ja tutkimiseen (42 %) sekä muuhun ammattiin tai työtehtäviin liittyvään koulutukseen  
(45 %). Muihin ammattiin tai työtehtäviin liittyviä koulutuksia olivat mm. atk-, työyhteisö- ja hyvinvointi-, 
riskienhallinta- ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset.  
 
Kaavio 11: Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain vuonna 2015 

 
 
Vuoden 2015 aikana järjestettiin 92 alueellista koulutusta. Niihin osallistui 6412 henkilöä, joista 29 % 
oli omaa henkilökuntaa ja 71 % muissa pääasiassa Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioissa työskenteleviä.  
 
Vuoden 2015 aikana johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui 169 henkilöä. Heille kertyi yhteensä 
494 koulutuspäivää, joka oli keskimäärin 2,9 päivää/osallistuja. Muutama ylimpään johtoon kuuluva 
osallistui MBA -koulutukseen. MediMerc – sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksessa oli 16 
henkilöä. Sairaanhoitopiirin itse järjestämään 8-päiväiseen esimieskoulutukseen osallistui 22 henki-
löä. Henkilöstöpalvelujen toimesta pidettiin kahden tunnin pituisia esimieskoulutuksia ajankohtaisista 
teemoista lähes kuukausittain. 
 
Luento-opetusta, verkkokoulutusta ja videovälitteisiä koulutuksia 
 
Osallistujamäärältään isot koulutukset toteutettiin pääosin luento-opetuksena. Muissa koulutuksissa 
käytettiin pienryhmiin sopivia monimuotoisia menetelmiä. Joihinkin koulutuksiin oli liitetty etukäteisteh-
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täviä sekä käytännön harjoituksia ja testauksia. Muutamia koulutuksia toteutettiin jaksotettuina use-
ampiin osiin kuten Effica – koulutukset. Koulutusten suorittaminen verkkokoulutuksina lisääntyi jonkin 
verran. Eniten suoritettiin Potilasturvallisuus taidolla – verkkokoulutusta. 
 
Lähes puolissa (n. 45 %) keskussairaalassa toteutetuissa alueellisissa koulutuksissa käytettiin etäyh-
teyttä, jolloin koulutuksiin pystyi osallistumaan videovälitteisesti Raumalla, Harjavallassa, Satalinnas-
sa ja Kankaanpäässä sekä muualla; myös Satakunnan ulkopuolella. Meille tulevien videovälitteisten 
koulutusten määrä lisääntyi selvästi. Koulutuspalvelujen kautta Satakunnan sairaanhoitopiiriin tuli 
videovälitteisesti 56 koulutusta. Sen lisäksi eri yksiköillä oli omaan erikoisalaansa tai toimintaansa 
liittyneitä säännöllisesti toteutuneita videovälitteisiä koulutuksia.  
 
Duodecimin Oppiportti - terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukseen tarkoitettu oppi-
misympäristö otettiin käyttöön. Oppiportti tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden 
ammattitaidon kehittämiseen. Palveluun kuuluvat Duodecimin verkkokoulutukset, opetusvideot ja 
sähköiset oppikirjat sekä Vinkistä vihiä – potilastapauksia ja muita verkko-oppimisaineistoja. Oppipor-
tin kurssien avulla voi testata ja täydentää tietoja ja taitoja helposti ja nopeasti.  Oppiportissa teki 
verkko-opintoja 239 henkilöä ja oppikirjoja käytettiin 8330 kertaa 
 
Koulutukseen osallistujat 
 
Vuoden 2015 aikana henkilökunnastamme 3390 henkilöä osallistui palkallisesti koulutukseen. Täy-
dennyskoulutuspäiviä kertyi yhteensä 13390. Henkilöstöstä 92,8 % oli koulutuksessa keskimäärin 3,9 
päivää. Aikaisempaa useampi (+4 %) oli koulutuksessa hieman lyhyemmän ajan (-0,1pv). Täyden-
nyskoulutukseen osallistujien määrä lisääntyi eniten (+15,6 %) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luo-
kittelun mukaisessa Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö – ryhmässä. Aikaisempaan tapaan eniten 
kouluttautuneet osallistuivat täydennyskoulutukseen eniten ja vastaavasti lyhyemmän koulutustaustan 
omaavat osallistuivat täydennyskoulutukseen vähiten. Keskimääräisesti laskettujen koulutuspäivien 
määrä vaihteli ammattiryhmittäin välillä 2,2 -7,1.  
 
Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 47 henkilöä yhteensä 5391 päivää. 
 
Taulukko 18: Täydennyskoulutukseen osallistuneet ja täydennyskoulutuspäivien keskimääräi-
nen lukumäärä/osallistuja vuosina 2014–2015 

  Henkilöstön  
määrä 

 
  2014         2015  

Täydennys- 
koulutukseen osal-
listuneet (lkm)                                      
2014             2015  

Koulutukseen osal-
listuneet % koko 
henkilökunnasta   
  2014           2015 

Täydennyskoulu-
tuspäiviä keskimää-

rin/osallistuja  
  2014                2015  

Lääkärit ja hammaslääkärit 315 310 345 333 109,52 
% 

107,4 % 5,4 5,3 

Sosiaalityöntekijät 35 37 39 35 111,4 % 94,6 % 5,5 5,7 

Muu korkeakoulutettu sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö 

116 124 121 134 104,3 % 108,1 % 7 7,1 

Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkin-
non, opetus- ja kasva-
tusalan alemman korkea-
koulututkinnon suorittaneet 
tai sosiaali- ja terveysalan 
opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet 

1689 1685 1616 1635 95,7 % 97,0 % 4,3 4,5 

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon tai kouluas-
teen tutkinnon suorittaneet 

545 531 468 475 85,9 % 89,5 % 2,9 2,9 

Muu palveluketjussa toimiva 
henkilöstö 

978 967 673 778 68,8 % 80,5 % 2,6 2,2 

Yhteensä 3678 3654 3262 3390 88,7 % 92,8 % 4 3,9 
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10.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet 
 
Työvoiman hallinnan optimoinnin pilottihankkeessa uudistettiin kolmen yksikön työvuorosuunnittelua. 
Hankkeessa aloitettiin yhtenäisten työvuorosuunnittelukäytäntöjen ja pelisääntöjen luominen. Hank-
keen tuloksena pilottiyksiköiden työvuorosuunnittelussa otetaan aikaisempaa paremmin huomioon 
henkilökunnan osaaminen ja sen varmistaminen joka työvuorossa. Lisäksi työvuorosuunnitteluun käy-
tettävä aika on vähentynyt kahdessa yksikössä. 
 
Syksyllä 2014 toteutetun hoitohenkilökunnan perehdytyksen arviointi raportoitiin keväällä 2015. Tu-
loksia vertailtiin vuoden 2012 arviointiin. Koko sairaanhoitopiirin osalta perehdytyksen laatu perehtyji-
en arvioimana oli hieman kohentunut.  
 
Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeen puitteissa tuotettiin ja käyttöönotettiin verkko-
koulutuskurssi, jonka kaikki hoitohenkilökuntaan kuuluvat jatkossa suorittavat.  
 
Hoitohenkilökunnan tietokantojen käyttötaitoja ja tiedonhaun taitoja kehitettiin Tutkittu tieto tutuksi  
–koulutuksella, joka toteutettiin yhteistyössä sisäisen kehittämistoiminnan, sairaanhoitopiirin tieteelli-
sen kirjaston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.  
 
Hoitohenkilökunnan ja hoitotyön esimiesten näyttöön perustuvan kehittämisen osaamista vahvistettiin 
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa toteutetulla Näyttöön perustuvan hoitotyön kurssilla. 
Myös Taitava potilasohjaaja –kurssi järjestettiin yhteistyössä hoitotieteen laitoksen kanssa.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan alueen muiden terveydenhuollon organisaatioiden 
hoitohenkilökunnan edustajille tarjottiin ja toteutettiin hoitotieteen aineopintojen koulutusta yhteistyös-
sä Turun yliopiston avoimen yliopiston kanssa.  
 
 

10.3 Kehityskeskustelut 
 
Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka 
mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 60 prosenttisesti vakituisen tai yli 6 kuukautta palve-
luksessa olevan henkilöstön kanssa.   
 
Vuoden 2015 aikana käytiin 2241 kehityskeskustelua. Valtuuston asettama tavoite saavutettiin, toteu-
tumaprosentiksi tuli 64 %,  
 
Taulukko 19: Käydyt kehityskeskustelut toimialueittain vuosina 2014–2015 
  2014  

Henkilös-
tö määrä 

2014            
Käydyt 

keskuste-
lut 

2014 
Keskustelu 

% 

2015  
Henkilös-
tö määrä 

2015           
Käydyt 

keskuste-
lut 

2015  
Keskustelu 

% 

Yhtymähallinto 109 86 79 % 93 80 86 % 

Huoltokeskus 477 395 83 % 476 367 77 % 

Ensihoidon ja päivystyksen 
toimialue 

193 102 53 % 221 118 53 % 

Konservatiivisen hoidon toimi-
alue 

668 369 55 % 609 325 53 % 

Operatiivisen hoidon toimialue 782 312 40 % 681 296 43 % 

Lasten ja naistentautien sekä 
synnytysten toimialue 

0 0 0 % 203 151 74 % 

Psykiatrisen hoidon toimialue 451 354 78 % 480 379 79 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 352 287 82 % 384 289 75 % 

Liikelaitos SataDiag 348 273 78 % 353 236 67 % 

Koko sairaanhoitopiiri 3380 2178 64 % 3500 2241 64 % 
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11. Työhyvinvointi ja terveys  
 

11.1 Työkyvyn tukiohjelma   
 
Yhdessä työkykyä -työkyvyn tukiohjelman mukaiset toimintatavat vahvistuivat vuonna 2015 vuoteen 
2014 verrattuna.  Varhaisen tuen keskusteluja käytiin enemmän kuin edellisenä vuonna; tosin matkaa 
on vielä siihen tasoon, että kaikki täyttyvien hälytysrajojen edellyttämät keskustelut olisi käyty. Tähän 
asiaan kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2016 aikana. Varhaisen tuen hälytysrajojen muuttami-
sella tavoiteltiin entistä varhaisempaa puuttumista työssä selviytymisen ongelmiin. Kuluneen vuoden 
aikana esimiehille suunnattujen koulutusten avulla lisättiin esimiesten tietoutta varhaisen tuen keskus-
telujen merkityksestä ja keskustelujen raportoinnista ja tallentamiskäytännöistä. Lisäksi järjestettiin 
koulutusta varhaiseläkemenoperusteisista maksuista ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta. 
 
Taulukko 20: Yhdessä työkykyä –tukiohjelman toimintalukuja   
Toiminnot 2014 2015 

Varhaisen tuen keskusteluja (esimies (em), työntekijä (tt)) 302 670 

Työterveysneuvotteluja (em, tt, tth) 90  127 

Tehostetun tuen neuvotteluja (em, tt, tth, tks) 108 135 

Työkykysuunnittelussa (hlöä) 89 107 

 
 

Työkokeiluja toteutui enemmän kuluneena vuonna kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 päättyneiden 
työkokeilujen lopputuloksena suurin osa työntekijöistä jatkoi työkokeilun jälkeen töissä. Näin vältettiin 
varhaiseläkemenoperusteisia maksuja arviolta 744 705 €. Työkokeilun jälkeen työssä jatkaneista vain 
yksi työntekijä vaihtoi toimialuetta. Työkokeilussa olleiden työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 
selvästi työkokeilun jälkeen: 1371 kalenteripäivästä 323 kalenteripäivään. 
 
Alla olevassa taulukossa mainitut kuntoutustuen ja pysyvän täyden työkyvyttömyyseläkkeen lukumää-
rät koskevat tehostetun tuen piirissä olevia työntekijöitä, joten luvut poikkeavat Kevan tilastojen luvuis-
ta. 
 
Taulukko 21: Tehostetun tuen toimintalukuja ja tuloksia 2014 ja 2015   
Tehostetun tuen toimenpiteet                                                            
(työkykysuunnittelussa olevat henkilöt) 

2014 2015 

Kevan työkokeiluja, joista: 10 16 

• jatkoi kokoaikatyössä 4 1 

• jatkoi osa-aikatyössä  4 7 

• jatkuu vuoden 2015 / 2016 puolelle 2 4 

• jatkoi koulutukseen   1 

• jatkui kuntoutustuella   1 

• jäi pysyvälle täydelle tk-eläkkeelle   2 

Pohjolan työkokeilu / osittainen työhönpaluu 1 2 

Satshp:n oma työkokeilu 0 0 

Sovelletun työn malli  1 jatkui viime vuodelta 1 

Uudelleenkoulutus 2 uutta (1 jatkui viime 
vuodelta), 1 keskeytyi 

 2 uutta (2 jatkui 
viime vuodelta) 

Osasairausloma 14 14 

Suoraan osakuntoutustuelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle 
(ei edeltävää työkokeilua) 

8 7 

Kuntoutustuki (uudet alkaneet) 6 7 

Pysyvä täysi työkyvyttömyyseläke 1 8 

 

 
11.2 Työterveyspalvelut 
 
SATSHP:n Työterveyspalvelut siirtyvät liikkeenluovutuksella 1.1.2015 alkaen osaksi Länsirannikon 
Työterveys Oy:tä. Vuoden aikana työterveyshuollon lisäpalvelut kilpailutettiin Porin osalta ja täydentä-
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vien palveluiden osalta valikoitui yhteistyökumppaniksi Suomen Terveystalo. Loppuvuoden aikana 
yhtiöön rekrytoitiin kolme omaa työterveyslääkäriä, joista kaksi aloittaa toimintansa vuoden 2016 al-
kupuolella ja kolmas aloittaa elokuussa 2016. 
 
Työnantaja, työntekijät sekä työterveyshuolto tekevät suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä 
työkyvyn tukemisessa ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Työpaikan tarpeita 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 
tueksi.  Työergonomiassa toteutettiin ergonomiaohjausta ja osallistuttiin uusien toimitilojen suunnitte-
luun. Sisäilma-asioihin etsittiin ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. SATAPLUS – hanke sai 
myös valtakunnallista julkisuutta. 
 
 
Taulukko 22 Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2014- 2015 ilman kela-korvauksia 
Toimintakulut Kela  Vuosi 2014 Vuosi 2015 

Työterveyspalveluiden toimintakulut (€)   1 875 013 € 1 650 115 € 

Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut   1 552 172 €  arvio 1,6 milj. € 

Kustannusten jakautuminen korvausluokkiin (%) Kela 1 44 % arvio 56 % 

 Kela 2 56 % arvio 44 % 

Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut 
(€) työntekijää kohden 

Kela 1                 187 €  arvio 246 € 

 Kela 2                 239 €  arvio 193 € 

 
Kelan työntekijäkohtainen enimmäiskorvaus vuonna 2014 korvausluokka I:ssä oli 167,60 € ja korva-
usluokka II:ssa 248,50 €. Vuonna 2014 I luokan korvaukset ylittyivät 72 000 € yli enimmäisrajan. Kor-
vausluokka II kaikkiin kustannuksiin puolestaan saatiin 50 % korvaus Kelasta. 
 
Kela korvausten perusteena olevat kustannukset vuodelta 2015 on arvioitu yllä olevaan taulukkoon 
sen tiedon perusteella, joka oli käytettävissä. Vuoden 2015 enimmäiskorvaus luokassa I on 167,50 € 
ja 251,40 € II luokassa. Näyttää siltä, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon ja työkykyä ylläpitä-
vän toiminnan perusteena olevat korvausluokka I kulut ylittävät myös 2015 vuonna työnantajan työ-
terveyshuollon laskennallisen enimmäismääränä. 
 

 
11.3 Työsuojelu   
 

 Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä, työ- ja 
toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työturvallisuuden toteutumisesta vas-
taavat toimialueiden ja liikelaitoksen johto yhdessä sairaanhoitopiirin johtoryhmän, vastuualueiden 
sekä työyksikköjen esimiesten kanssa. Johdon tukena ja asiantuntijoina toimivat mm. työsuojelupal-
velut sekä työterveyshuolto. Työntekijöiden tulee noudattaa esimiesten antamia ohjeita ja neuvoja, 
toimia saamansa perehdytyksen mukaisesti sekä kertoa havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista 
esimiehelleen.  

 
Työsuojelun painopistealueina vuonna 2015 olivat edelleen tapaturmien tutkinta sekä turvallisuuskä-
velyt. Työnantajan huolehtimisvelvoitteena oleva riskien ja vaarojen arviointityötä jatkettiin. 
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HaiPro-työturvallisuusilmoitukset 
 

HaiPro-työturvallisuusilmoituksia kirjattiin vuonna 2015 yhteensä 2634 kpl. Työturvallisuusilmoitusten 
lukumäärä kasvoi 9,4%, kun vuonna 2014 ilmoitusten lukumäärä kasvoi 26,5% verrattuna sitä 
edelliseen vuoteen. Yleisin vaaratyyppi oli edelleen työväkivalta, näitä oli vuonna 2015 yhteensä 76% 
kaikista työturvallisuusilmoituksista. Osuus on edelleen kasvussa edellisvuosiin verrattuna.  
 
Työväkivaltailmoitusten lukumäärä on nelinkertaistunut vuoteen 2002 verrattuna. Kasvu on ollut 
suurinta vuosien 2011-2015 välillä. Vuosina 2006-2010 ilmoitusten lukumäärä oli melko samalla tasolla. 
Työväkivallan lisääntyminen viime vuosina näkyy selvästi myös työtapaturmissa sekä työsuojelun 
riskienarvioinnissa.  
 
Muita vaaratekijöitä ovat mm. putoaminen/kompastuminen tai kaatuminen (5,3% kaikista tapahtumista), 
pistot ja viillot (4,8% kaikista) sekä äkilliset kuormittumiset (4,6% kaikista tapahtumista).  
 
Tapahtumien riskiluokitus kertoo sen, miten vakaviksi esimiehet ovat arvioineet sattuneet vaaratilanteet. 
Vuonna 2015 kohtalaisen riskin tapahtumat (50,9% kaikista tapahtumista) ovat tuplaantuneet vuosien 
2013-2015 välisenä aikana. 
 
Alla olevassa kaaviossa on yhdistetty sairaanhoitopiirin kaikki HaiPro-työturvallisuusilmoitukset sekä 
sattuneet työtapaturmat. Kun vuonna 2011 läheltä piti- tilanteista alettiin ilmoittaa, tapaturmien 
lukumäärä on lähtenyt laskuun.   
 
Kaavio 12: HaiPro-työturvallisuusilmoitusten ja sattuneiden tapaturmien lukumäärät 2007-2015 

 
Työtapaturmat  
 
Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin vuonna 2015 yhteensä 161 tapaturmaa, joista työmatkatapaturmia oli 50 
kpl. Sairauspäiviä tapaturmista kertyi yhteensä 1 475 päivää (Vakuutusyhtiön tieto: 21.2.2016). Työ-
matkatapaturmien osuus kaikista työtapaturmista oli vuonna 2014 TVL:n mukaan 14,3 %, kun vastaa-
va luku sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2015 yhteensä 31 %. Työliikennetapaturmien osuus lähti uu-
delleen voimakkaaseen kasvuun (kasvua 26 %) vuodesta 2014.  
 
Nolla Tapaturmaa –foorumin jäsentyöpaikkojen työtapaturmien keskiarvo on 14 poissaolopäivää / 
tapaturma. Satakunnan sairaanhoitopiirissä vastaava poissaolopäivien kertymä oli 7,33 päivää / tapa-
turma. Työmatkatapaturmissa Nolla Tapaturmaa – foorumin keskiarvo poissaolopäivinä oli vuonna 
2013 yhteensä 18 päivää, kun sairaanhoitopiirissä vuoden 2015 lukujen mukaan 13,42 päivää.  
 
Tapaturmavakuutusten liiton tilaston mukaan (v. 2015) terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisten 
tapaturmat ovat kasvussa (lähes 8 prosenttiyksikön verran), kun palvelutyössä (laitoshuoltajat, tekni-
nen henkilöstö) sattuneiden työtapaturmien osuus on laskenut lähes 4 prosenttiyksikköä. Sama suun-
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taus on nähtävissä sairaanhoitopiirin tilastoissa. Vuonna 2013 palkansaajille sattuneista työpaikkata-
paturmista 7,5 % oli yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita, kun sairaanhoitopiirissä vastaava luku 
oli vuoden 2015 lukujen mukaan 6,8 %.  

 
Tapaturmataajuudella voidaan kuvata työtapaturmien esiintyvyyttä suhteessa tehtyihin työtunteihin. 
Yleensä taajuus ilmoitetaan ainoastaan yli neljän päivän sairauspoissaolon aiheuttaneista tapaturmista. 
Sairaanhoitopiirissä taajuus esitetään Nolla Tapaturmaa -foorumin suosituksen mukaan yli 1 vrk:n pois-
saolojen perusteella ilman työmatkoja. Tapaturmataajuus on kunta-alalla keskimäärin noin 10, sairaan-
hoitopiirin taajuus on sitä hieman alempi ollen vuonna 2015 yhteensä 8,26. Taajuus on lähtenyt uudel-
leen kasvuun.  
 
Vertailtaessa toimialueita suurin taajuuden kasvu on psykiatrisen hoidon ja ensihoidon ja päivystyksen 
toimialueilla. Myös liikelaitoksen taajuus on kasvussa. Huoltokeskuksen ja sosiaalipalvelujen tapaturma-
taajuus on laskenut edelleen. Huolestuttavinta on, että usealla toimialueella taajuus ylittää kunta-alan 
keskiarvon (10,0). Tapaturmien tutkintaa on toteutettu vuodesta 2012, mutta vuonna 2015 toimialueiden 
välille tuli eroja tutkinnan toteutuksessa. Vuonna 2015 sairaanhoitopiirissä ei todettu yhtään ammattitau-
tia.  
 
 

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.  
 
 
 Kuva: Työhyvinvointiohjelman rakenne 

 
Työhyvinvointiohjelmassa on kaksi toisiaan täydentävää 
osiota, joista rakenteet sisältävät johtamisen, osaamisen joh-
tamisen, sujuvan työskentelyn, hyvän työilmapiirin ylläpitä-
misen sekä työympäristön kehittämisen. Esimiehet huolehti-
vat, että em. osa-alueet toimivat mahdollisimman sujuvasti 
vastuuyksikkö-, vastuualue- ja toimialuetasolla. Sairaanhoi-
topiirissä on laadittu erilaisia työvälineitä ja toimintamalleja 
yhteiseen käyttöön, joiden käyttöä suositellaan esim. vastuu-
yksikön omien työhyvinvointisuunnitelmien toteutuksissa. 

 
 
 
 
 

 
11.5 Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta   
 
Terveysliikunta 
 
Vuonna 2014 käynnistettiin ”Vähän enemmän – arkiaktiivisuutta” henkilöstöliikunnan kehittämishanke. 
Sairaanhoitopiiri on saanut yhteensä 80 000 euroa hankerahaa Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelmalta. 
Hankkeen päämääränä on parantaa sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointia tukemalla fyysistä 
hyvinvointia. Tarkoituksena on havahduttaa työntekijöitämme kiinnostumaan fyysisestä itsehoidosta, 
itsestä välittämisestä ja terveyden edistämisestä. Tavoitteena on olla Suomen arkiaktiivisin työpaikka 
vuonna 2017.  
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Vuonna 2015 hanke jatkui HYMIS -arkiaktiivisimman työporukan tittelin kilpailulla. HYMIS -kampanjaan 
osallistui keväällä 2015 yhteensä 112 joukkuetta ja 1498 aktiivista henkilöä, syyskaudella 112 joukkuet-
ta ja 1193 henkilöä.  
 
Syksyn 2015 aikana kokoontui yksi elämäntapavalmennusryhmä keskussairaalassa. Yksilövalmennuk-
sessa on ollut 8 työntekijää. 
 
Keväällä 2015 pidettiin sairaanhoitopiirin ”omat olympialaiset”, jonne osallistui alle 200 työntekijää. 
Olympialaisissa oli lajeina erilaisia liikkumislajeja ja niihin osallistuttiin joukkueittain. 
 
Vuonna 2015 järjestettiin yli 50 erilaista terveysliikuntaryhmää/ kausi, sekä lajikokeilut neljään eri liikku-
mismuotoon. Hyvinvointikyselystä ja kehon tilan tutkimuksista saatujen tietojen perusteella ryhmien si-
sällöt olivat entistä kohdennetumpia.  
 
Teemaviikkoja järjestettiin unesta, ravitsemuksesta ja arkiaktiivisuudesta. Tarkoituksena oli kertoa asi-
antuntijoiden tietoiskujen ja videoiden välityksellä unen laadun ja määrän merkityksestä hyvinvoinnille. 
Arkiaktiivisuuden hyötyvaikutuksia tuotiin esille mm. työmatkaliikkumisen, työn tauottamisen ja luonto-
liikkumisen näkökulmasta. Ravitsemusteeman keskeinen sisältö liittyi ateriarytmin merkityksen koros-
tamiseen ja hyvien välipalojen markkinoimiseen. Sairaaloiden käytäville maalattiin teemapuut, joiden 
oksille asiantuntijat ja henkilöstömme voivat post it -lapuilla kertoa hyvistä vinkeistä, jotka liittyivät kul-
loiseenkin teemaan. 
 
Syksyllä 2015 toteutettiin työmatkaliikkumiseen kannustava kampanja yhteistyössä työsuojelun, terve-
ysliikunnan suunnittelijan sekä Satakunnan Sairaalaparkki Oy:n kanssa.  
 
Ylipainoisten potilaiden hanke 
 
Sairaanhoitopiirissä toteutettiin vuosina 2014–2015 Työsuojelurahaston rahoittamana hanke nimeltä 
Sataplus - ergonomisia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen 
tukemiseksi. Hankkeen toteutti työfysioterapeutti Kimmo Nygren Länsirannikon Työterveys Oy:stä. 
Hankkeen päämääränä oli edistää työergonomiaa sekä ylipainoisten potilaiden liikkumista ja avustamis-
ta sairaalassa. Tarkoituksena oli luoda toimivat käytännöt ylipainoisten potilaiden siirtoihin ja avustami-
seen. Hankkeessa selvittiin ja luotiin ehdotus myös apuvälineiden ja sairaalasänkyjen hankintaan ja 
huoltoon. Kehittämistoiminta jatkuu edelleen mm. koulutuksen ja hankinnan sekä huollon puitteissa. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




