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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 uudistumisky-
kyyn 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 31.12.2016 tilanteen mukaisia ellei taulukossa toisin mainita.  
 
Vuoden 2016 osalta talous- ja toimintasuunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin sekä henkilötyö-
vuosien että työpanoksen määrän vähentäminen. Viime vuoden palvelutuotanto toteutettiin 44,6 hen-
kilötyövuotta ja 23,52 henkilön työpanosta vastaavalla vähemmällä työllä kuin vuonna 2015. Näissä 
luvuissa ei ole mukana palkkionsaajien työpanos eikä palvelujen ostona hankittu työpanos.  
 
Taulukko 1: Keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2015–2016 (*korjatut v. 2015 tiedot) 
Tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2016 Muutos 2015/2016 

Henkilöstön määrä yhteensä 3654 3599 -55 

Vakituisen henkilöstön määrä 2818 2815 -3 

Määräaikaisen henkilöstön määrä 836 748 -88 

Alle 13-päivän palvelussuhteita työpäivinä  9940 7737 -2203 

Osa-aikaisia palvelussuhteita 445 489 +44 

Henkilötyövuosi HTV *3322,1 3277,5 -44,6 

Työpanos laskennallisina henkilöinä *1904,1 1880,58 -23,52 

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

Henkilöstön keski-ikä 44,7 45,1  +0,4 v 

Yli 50-vuotiaita  40 % 41 %  +1 %-yksikköä 

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

Naisia henkilöstöstä 84,5 % 84,3 %  -0,2 %-yksikköä 

Haettavia toimia/virkoja kpl 236 213 -23 

Hakijoita / paikka 8,2 12,7 +4,50 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 64 69 +5 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 63,8 v 63,6 -0,2 v 

KuEL-eläkkeen keski-ikä 61,6 v 58,3 v -3,3 v 

Varhe-maksu 1 038 570 1 106 470 +6,54 % 

Palkat ja palkkiot yhteensä 136 513 198 134 998 871 -1 514 327 

Erilliskorvaukset  20 023 655 19 648 341 -375 314 

Lisä- ja ylitöiden osuus työpanoksesta *1,70 % 2,00 %  + 0,3 %-yksikköä 

Sairauspoissaolopäivät *53210 56039 +2829 

Sairauspoissaolopäivät/HTV *16,02 pv 17,1 pv +1,08 pv 

Sairauspoissaolojen %-osuus työpanoksesta *3,80 % 4,60 %  + 0,8 %-yksikköä 

Työterveyden kustannukset / HTV  *497 €  498 € +1 € 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 13390 pv 11225 pv -2165 pv 

Täydennyskoulutukseen osallistumisprosentti 92,8 % 88,2 %  -4,6 %-yksikköä 

Kehityskeskustelujen toteutuma  64 % 79 % +15 %-yksikköä  
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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 31.12.2016 tilanteen mukainen.  
 
 

Henkilöstön määrään vaikuttaneet toiminnalliset muutokset 
 
Yhtymähallinto: Puhelin- ja neuvontapalvelujen henkilökunta 
(12 työntekijää) siirtyi 1.1.2016 alkaen huoltokeskuksesta yhty-
mähallinnon toimialueelle uuteen asiakaspalvelukeskukseen. 
Tietohallintoon vakinaistettiin kolme työntekijää. 
 
  
 
 
 
Huoltokeskus: Henkilökunnan väheneminen johtui puhelin- ja neuvontapalvelujen henkilökunnan siir-
tymisestä yhtymähallintoon sekä siitä, että kaikkien eläköityneiden tilalle ei palkattu uutta työvoimaa.  
 
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue: Vaativan hoitotason Euran yksikkö aloitti toimintansa 1.3., 
yksikköön palkattiin 10 sairaanhoitajaa. Kolme sairaanhoitajan varahenkilön resurssia siirrettiin keski-
tettyyn varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikköön. Päivystyksessä aloitti helmikuussa neljäs psykiatri-
nen sairaanhoitaja.  
 
Konservatiivisen hoidon vastuualue: Fysiatrian ja kuntoutuksen kuntoutusvuodeosastolta (Satalinnan 
sairaala) vähennettiin 8 sairaansijaa (33:sta 25:een), mikä vähensi 2 sairaanhoitajan, 2 perushoitajan 
ja 1 osastonsihteerin resursseja. Sisätautien osasto 3 suljettiin kokonaan (toiminta hajautettiin muille 
jäljelle jääville sisätautien osastoille). 2 sairaanhoitajaa siirtyi vahvistukseksi sisätautien osastolle 1, 
jonka sairaansijamäärää nostettiin kahdella (23:sta 25:een). 4 sairaanhoitajaa siirtyi keskitettyyn va-
rahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikköön. Suljetun sisätautien osasto 3 osastonhoitaja siirtyi hengitys-
halvausyksikön osastonhoitajaksi.  
Ihotautien yksiköstä 2 sairaanhoitajaa siirtyi operatiiviselle vastuualueelle haavapkl:lle/kir.pkl. Hengi-
tyshalvauspotilaita tuli 2 lisää, minkä vuoksi henkilökuntamäärä kasvoi loppuvuoteen mennessä 
7,5:llä. Sanelujen käsittelykeskukseen keskitettiin edelleen eri erikoisalojen osastonsihteereitä, jolloin 
henkilökuntamäärä kasvoi. 
 
Operatiivisen hoidon vastuualue: Leikkausyksiköstä ja päiväkirurgiasta suljettiin yksi leikkaussali, joi-
den sulkeminen johti 5 ½ sairaanhoitajan vähennykseen. Teho-osasto ja tehovalvonta yhdistettiin, 
minkä vuoksi 5 sairaanhoitajaa vähennettiin. Ortopedian ”vihreä linja” aloitti, minkä vuoksi 1 apulais-
osastonhoitaja ja 4 sairaanhoitajaa vähennettiin. 2 fysioterapeuttia siirtyi konservatiiviselle vastuualu-
eelle. Välinehuollon toiminta keskitettiin välinehuoltokeskukseen, jolloin 2 välinehuoltajaa vähennet-
tiin. Sosiaalityöntekijät siirtyivät psykiatriselle vastuualueelle. 5 osastonsihteeriä siirtyi sanelujen käsit-
telykeskukseen.  
 
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue: Sanelujen käsittelykeskukseen siirtyi 2 osas-
tonsihteeriä. Eläkkeelle lähteneiden tilalle palkattiin määräaikaista henkilökuntaa tarpeen mukaan. 
Avoimiin tehtäviin siirrettiin yksittäisiä henkilöitä muilta vastuualueilta. 
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Psykiatrisen hoidon vastuualue: Henkilökunnan määrän kasvuun vaikutti se, että sosiaalityöntekijät 
siirtyivät operatiiviselta vastuualueelta psykiatrialle.  
 
Sosiaalipalvelujen toimialue: Toiminnan muutokset eivät vaikuttaneet henkilöstön määrään. 
 
Liikelaitos SataDiag: Huittisissa laboratorion henkilökuntamäärä suhteutettiin näytteenottomääriin 
vähentämällä yksi toimi. Kullaan näytteenottopiste lakkautettiin vähäisen käytön vuoksi.  
Radiologian erikoislääkäreiden tilanne parantui hieman, kun radiologian erikoislääkäri aloitti Rauman 
kuvantamisessa joulukuun alussa. Erikoistumiskoulutusaikaa SataDiagissa lisättiin, erikoistumassa oli 
vuoden 2016 aikana 8 erikoistuvaa radiologia. Kuvantamisen hoitohenkilökunnan kolme vapautuvaa 
toimea jätettiin täyttämättä kompensaatiovapaan poistamisen seurauksena. 
Patologian vastuualueella oli henkilökuntavajetta kaikissa ammattiryhmissä, vajetta paikattiin ostopal-
veluilla. Resurssipulaa helpottivat puheentunnistusjärjestelmän pilotointi ja sähköiseen lisäpyyntöjär-
jestelmään siirtyminen. 
Kliininen neurofysiologian vastuualueella navigoiva aivojen magneettistimulaatiolaitteiston (rTMS) 
käyttö masennuksen hoidossa vakiintui vuoden 2016 aikana ja hoidettujen potilaiden määrässä ta-
pahtui voimakasta kasvua. Hoitomuoto lisäsi sekä hoitohenkilökunnan että sairaalafyysikon tarvetta. 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella osastonylilääkärin virkaa ei saatu täytet-
tyä. Tämän vuoksi käytettiin ostolääkäripalveluja rasitusergometria- ja sydän- sekä kaulan valtimoiden 
doppler -ultraäänitutkimuksiin.  
Infektioyksikön suurin kehityshanke oli antibioottiherätteisen infektioseurannan käyttöönotto. Merkittä-
vä osa henkilökunnan työpanoksesta kului alueelliseen ohjaukseen, koulutukseen ja tiedottamiseen. 
 

Hoitohenkilöstön keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö 
 
Keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.3.2016 konservatiivisen ja ope-
ratiivisen varahenkilöstön osalta palvelemaan vastuuyksiköitä äkillisten poistumien aiheuttamiin re-
surssivajeisiin. Yksikön tavoitteeksi asetettiin hoitohenkilöstön sijoittaminen sinne missä on eniten 
tarvetta, osaamisen joustava ja oikeinkohdistettu käyttö, työn kuormittavuuden tasaaminen ja osas-
tonhoitajien resurssien vapauttaminen päivittäisjohtamiseen. Toiminnan tueksi laadittiin yhteiset peli-
säännöt. Sairaanhoidon toimialueella keskitetystä varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikön toiminnan 
aloittamisesta oli laadittu aikataulu kunkin vastuualueen liittymisen ajankohdasta. Lasten- ja naistenta-
lon varahenkilöstö liittyi mukaan lokakuussa 2016.  Psykiatrian vastuualueella oli jo aiemmin toteutet-
tu varahenkilöstötoimintaa. Keskitetyn ja laajennetun toiminnan alkaessa yhtenäistettiin käytännöt 
yhdenmukaisiksi. Joustavan käytön tueksi hankittiin Fujitsun Respa-järjestelmä. Elo-syyskuussa tuli 
hakuun 35 sairaanhoitajan toimea varahenkilöstöön. Vakinaistetut sijoittuivat 1.1.2017 alkaen pääosin 
pitkäaikaisiin palkattomiin poistumiin eri yksiköihin. 
 
Vuoden 2016 lopussa laadittiin suunnitelma lainavuoromallin toiminnasta ja siihen liittyvistä pelisään-
nöistä. Lainavuorokäytäntö päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2017 alusta. Lainavuoromallin käyttö on 
tarkoitettu äkillisten resurssivajausten korvaamiseen tai yksikön toiminnan turvaamiseen kuormitusta-
son ollessa korkealla. Tällöin hyödynnetään organisaation olemassa olevaa henkilökuntaa lainavuoro-
jen avulla. Hoitohenkilöstö siirtyy sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, todelliseen tarpeeseen perustu-
en toiseen yksikköön tekemään tarvittavan työvuoron. 
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Vuonna 2016 henkilöstö väheni 31.12. tilanteessa 55 henkilöllä. Vakituisten määrä laski 3 työntekijällä 
ja määräaikaisten määrä laski 52 työntekijällä vuoteen 2015 verrattuna.  
 

Taulukko 2: Henkilöstön määrän muutos tilanteessa 31.12. vuosina 2012–2016 
Vuosi Vakituisten 

lukumäärä 
Vakituisten           

%-osuus koko 
henkilökunnan 

määrästä 

Määräaikaisten 
lukumäärä 

Määräaikaisten %- 
osuus koko henkilö-

kunnan määrästä  

Henkilökunnan 
lukumäärä yh-

teensä 

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 

2016 2815 78,2 % 784 21,8 % 3599 

 
 
Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli liikelaitos SataDiagissa (87,6 %) ja määräaikaista 
henkilöstöä eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (30,3 %).  
 
Kaavio 1: Vakituisten/määräaikaisten määrä toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vas-
tuualueittain 31.12.2016 

 
 
 
Kuukausitasolla tarkasteltuna määräaikaista henkilöstöä oli eniten heinäkuussa (1039) ja vähiten lo-
kakuussa (711). Vakituista henkilöstä oli joulukuun lopussa 30 henkilöä vähemmän kuin tammikuun 
lopussa.  
 
Kaavio 2: Vakituisen/ määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla vuonna 2016 
(tilanne kunkin kuukauden viimeinen päivä) 
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Vuonna 2016 alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli 22 % (2203 pv) vähemmän kuin 
vuonna 2015. 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 2015 ja 2016 
 Ammattiryhmä Työpäiviä v. 2015 Työpäiviä v. 2016 Muutos 2015/2016 

Erikoislääkärit 98 210 112 

Lääkärit 1858 1 784 -74 

Eriasteiset sairaanhoitajat 2154 1204 -950 

Muut hoitohenkilöt 4718 3533 -1185 

Muut henkilöt 684 632 -52 

Sosiaalityöntekijät 15 59 44 

Hallinto 23 40 17 

Huolto 124 144 20 

Laitoshuoltajat 266 131 -135 

Yhteensä 9940 7737 -2203 

 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on eriasteiset sairaanhoitajat, johon kuuluu 
 45,8 % koko henkilöstön määrästä.  
 
Taulukko 4: Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2015 ja 2016  

Ammattiryhmä 2015 2016 
Muutos 
2015/2016 

Erikoislääkärit ja lääkärit 310 302 -8 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1648 1647 -1 

Muut hoitohenkilöt 480 457 -23 

Muut henkilöt, johon kuuluu mm. farmaseutit, ohjaajat, osastonsih-
teerit, psykologit, toimistosihteerit, välinehuoltajat 

604 595 -9 

Sosiaalityöntekijät 37 35 -2 

Hallinto 80 77 -3 

Laitoshuoltajat 271 271 0 

Huolto 224 215 -9 

Yhteensä 3654 3599 -55 

 
 
 

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 41 % 
(v. 2015 40 %).   
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Kaavio 3: Henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin sukupuolen mukaisesti vuonna 2016 

 
 
Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 45,1 vuotta (v. 2015 44,7 v). Vakituisen henkilöstön keski-
ikä vuonna 2016 oli 47,8 vuotta (v. 2015 47,6 v) ja määräaikaisen henkilöstön 35,4 vuotta (v. 2015 35 
v). Vakituisesta henkilöstöstä korkein keski-ikä oli hallinnon ammattiryhmässä 51,1 vuotta ja matalin 
eriasteiset sairaanhoitajat ammattiryhmässä 46 vuotta.  
 
Naisten osuus henkilöstöstä oli 84,3 % (v. 2015 84,5 %).  
 
 

3. Rekrytointi  
 
Sairaanhoitopiiri oli edustettuna SataRekry – messuilla, Helsingin sairaanhoitajapäivillä, Tampereen 
ja Turun lääketiedepäivillä. Heinäkuussa jazz-festivaalien aikana oltiin mukana SuomiAreenan järjes-
tämässä Pori-Piha tapahtumassa. Syksyllä osallistuttiin Helsingin yliopistolla järjestettyyn Kunta etsii 
lääkäriä -tapahtumaan.  Myös oppilaitosten toteuttamissa teemapäivissä oltiin edustettuna.  
 
Vuonna 2016 rekrytointityön lisäksi hoitotyön opiskelijoille järjestettiin säännöllisesti perehdytyskier-
roksia. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin info-tilaisuuksia. Uusille työntekijöille järjestettiin tulokaspäivä 
sekä kolmiosainen iltakoulu kesätöissä oleville lääketieteen opiskelijoille. 

 
Sosiaalipalveluissa oli keskimäärin 16,1 hakijaa työpaikkaa kohti 

 
 

Kaavio 4: Työpaikkojen ja hakijoiden määrät vuonna 2016 
(Tilastoinnin pohjana ovat 1.1.2016 – 31.12.2016 välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit) 

 
 
Hoitajien suuria hakijamääriä selittää keskitetyn varahenkilöstö- sijaispalveluyksikön perustaminen 
tammikuussa 2016. Sijaispalveluyksikköön rekrytointiin 35 sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen 
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ja tehtäviin saatiin 229 hakemusta. Laitoshuoltajien eläkkeelle siirtymisestä johtuen siivouskeskuk-
seen rekrytoitiin keväällä 21 laitoshuoltajaa vakituiseen työsuhteeseen. Hakijoita oli kaikkiaan 100. 
 
Taulukko 5: Työpaikat/hakijamäärät ammattiryhmittäin vuonna 2016 

Ammattiryhmä Työpaikat Hakijamäärä 

Hoitaja  81 890 

Lääkäri 43 34 

Psykologi 9 30 

Sosiaalityöntekijä 3 24 

Laboratorio- ja röntgenhoitaja 10 52 

Laitoshuoltaja ja siivoustyönohjaaja 24 140 

Kuntoutus ja terapia  6 23 

Osastonsihteeri ja muut toimistotyöntekijät 8 208 

Terveydenhuollon muut tehtävät 8 51 

Muut 9 88 

Johto ja hallinto 12 135 

Yhteensä 213 1675 

 
Ryhmittely:  

 Hoitaja: sairaanhoitaja, ohjaaja, hoitaja, lähihoitaja, kätilö 
 Kuntoutus ja terapia: toiminta-, puhe-, jalka- ja fysioterapeutti 
 Terveydenhuollon muut tehtävät: potilasasiamies, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi, 

farmaseutti, optikko, palvelupäällikkö, tietopalvelusuunnittelija, sovellusasiantuntija,  
 Muut: ammattimies, käyttö- ja kiinteistöpäällikkö, siivoustyönjohtaja 
 Johto ja hallinto: kehittämis- ja projektitehtävät (hanketyöntekijät), asiakaspalvelupäällikkö, 

ylihoitajat ja osastonhoitajat 
 

Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kelpoisuutta tehtävään. Hoitajien ammattiryhmässä oli 
työpaikkoja 81 ja työnhakijoita 890. Suuria hakijamääriä oli myös osastonsihteerin ja toimistotyön teh-
tävissä. 
 
 
 

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 2016 henkilötyövuosien määrä väheni 44,6 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2015. Eniten 
henkilötyövuodet lisääntyivät yhtymähallinnon toimialueella (7,1) johtuen asiakaspalvelukeskuksen 
henkilökunnan siirtymisestä huoltokeskuksesta yhtymähallintoon. Eniten henkilötyövuodet vähentyivät 
operatiivisen hoidon vastuualueella (-29,48) johtuen toimintojen muutoksesta ja sosiaalityöntekijöiden 
siirtymisestä psykiatrian vastuualueelle.  
 
Taulukossa olevat vuoden 2015 luvut on korjattu. Nyt vuosien 2015 ja 2016 luvut ovat vertailukelpoi-
set. Vuoden 2015 henkilöstökertomuksessa oli virheellinen HTV johtuen palkkajärjestelmän henkilös-
tötilinpäätösraportin päivittämättömästä laskentatavasta.  
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Taulukko 6: Henkilötyövuodet toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain 
vuosina 2015–2016 

Toimialue/ Vastuualue 2015 2016 Muutos 2015/2016 

Yhtymähallinto 120,5 127,6 7,1 

Huoltokeskus 473,4 461,4 -12,0 

Sairaanhoidon toimialue 2035,4 1999,0 -36,5 

  Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 188,6 191,8 3,2 

  Konservatiivisen hoidon vastuualue 583,8 579,4 -4,4 

  Operatiivisen hoidon vastuualue 573 543,5 -29,5 

  Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue  212,6 209,8 -2,8 

  Psykiatrisen hoidon vastuualue 477,4 474,5 -2,9 

Sosiaalipalvelujen toimialue 354,2 351,0 -3,2 

Liikelaitos SataDiag 338,6 338,5 -0,1 

Yhteensä   3322,1 3277,5 -44,6 

 
 
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 vastuualueiden henkilötyövuodet. 
Sosiaalipalvelujen suoritteita on verrattu sosiaalipalvelujen henkilötyövuosiin.  
 
Kaavio 5: Suoritteet henkilötyövuotta kohti 2015–2016 

 
 
 
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 365/366. Työpanos 
laskennallisina henkilöinä on laskenut 23,52 henkilön verran vuoteen 2015 verrattuna.   
 
Taulukossa olevat vuoden 2015 luvut on korjattu. Nyt vuosien 2015 ja 2016 luvut ovat vertailukelpoi-
set. Vuoden 2015 henkilöstökertomuksessa oli virheellinen työpanos johtuen palkkajärjestelmän hen-
kilöstötilinpäätösraportin päivittämättömästä laskentatavasta. 
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Taulukko 7: Työpanos toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain laskennallisina henki-
löinä vuosina 2015–2016 
Toimialue Henkilöinä 

2015 
Henkilöinä 

2016 
Muutos 

2015/2016 

Yhtymähallinto 67,6 72,18 4,58 

Huoltokeskus 265,7 258,55 -7,15 

Sairaanhoidon toimialue     0 

       Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 105,8 111,7 5,9 

       Konservatiivisen hoidon vastuualue 338 337,25 -0,75 

      Operatiivisen hoidon vastuualue 333,7 316,3 -17,4 

      Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 125,9 122,2 -3,7 

      Psykiatrisen hoidon vastuualue 269,3 269,72 0,42 

Sosiaalipalvelujen toimialue 207,2 201,66 -5,54 

Liikelaitos SataDiag 190,9 191,02 0,12 

Yhteensä 1904,1 1880,58 -23,52 

 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos laski kaikissa ammattiryhmissä vuoteen 2015 verrattuna. 
Suurin vähennys tapahtui hoitohenkilökunnan ammattiryhmässä. 
 
Kaavio 6: Työpanoksen muutos ammattiryhmittäin 2015–2016 

 
 
 
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 2015 ja 2016.  Suurin työpanos tehtiin vuonna 2016 marraskuus-
sa (v. 2015 syyskuussa) ja pienin heinäkuussa sekä vuonna 2015 että 2016.  
 
Kaavio 7: Työpanos laskennallisina henkilöinä kuukausittain vuosina 2015–2016  
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Tehty työpanos vuonna 2016 oli 75,2 % (v. 2015 74,7 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Työpanos 
kasvoi vuoteen 2015 verrattuna 0,5 prosenttiyksikköä. Poissaolojen osuus säännöllisestä vuosi-
työajasta oli 26,8 % (v. 2015 27,2 %) ja lisä-, ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten osuus 2,0 % 
(v. 2015 1,7 %).   
 
Kaavio 8: Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen vuonna 2016 

 
 
 
4.3 Poissaolot 
 
Poissaolot vähenivät 20 868 kalenteripäivällä verrattuna vuoteen 2015.  
 
Taulukko 8: Poissaolot kalenteripäivinä syyryhmittäin vuosina 2015 ja 2016 
Vuosi/ 
muutos 

Vuosi-
lomat 

Sairaus-
poissaolot 

Koulutukset Perhe-
vapaat 

Lakisääteiset 
vapaat 

Kuntoutukset Muut Yhteensä 

2015 154 391 53 210 4 989 47 649 6 633 2 679 101 236 372 802 

2016 151 154 56 039 5 037 41 555 7 049 845 90 255 351 934 

Muutos -3 237 2829 48 -6 094 416 -1 834 -10 981 -20 868 

 
 

4.4 Lisä- ja ylityöt sekä lääkäreiden aktiivityökorvaukset  
 
Lisä- ja ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten määrä kasvoi 927 työpäivällä. Suurin nousu ta-
pahtui ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella. 
 
Taulukko 9: Lisä- ja ylityöt ja lääkäreiden aktiivityökorvaukset työpäivinä vuosina 2015 ja 2016  

Toimialue / sairaanhoidon vastuualue    Työpäivinä 2015 Työpäivinä 2016 Muutos % 2015/2016 

Sairaanhoidon toimialue   13452 15245 13 % 

    Lasten- naistentaudit sekä synnytykset   2681 2714 1 % 

    Konservatiivinen hoito   3393 3883 14 % 

    Operatiivinen hoito   5153 5351 4 % 

    Ensihoito ja päivystys   1533 2440 59 % 

   Psykiatrinen hoito   692 856 24 % 

Yhtymähallinto   123 154 26 % 

Huoltokeskus   860 813 -5 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue   965 671 -31 % 

Liikelaitos SataDiag   965 1049 9 % 

YHTEENSÄ   17005 17932 5 % 

vuosilomat ; 11,2 % 
sairauspoissaolot; 

4,6% 
perhevapaat; 3,2 % 

Koulutus; 1,0 % 
Muut palkalliset ja 

palkattomat vapaat; 
6,8 % 

Lisä- ja ylityöt; 2,0 % 

Työpanos; 75,2 % 
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4.5 Terveysperusteiset poissaolot 
 
Vuonna 2016 sairauspoissaolopäiviä oli 56039 kalenteripäivää, joka oli 2829 päivää enemmän kuin 
vuonna 2015. Sairauspoissaolopäivät / HTV olivat 17,1 päivää. 
 
Yleisimmät poissaolojen aiheuttajat olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33,9 %), joista eniten poissa-
oloja aiheuttivat selän, polvien ja olkapäiden sairaudet sekä nivelten nivelrikko. Yhdessä vammadiag-
noosiryhmän (ruhjeet, revähdykset, murtumat ja nyrjähdykset) kanssa tuki – ja liikuntaelin ongelmat 
olivat syynä 48,4 % kaikista poissaoloista. Hengityselinsairauksien diagnoosit edustivat 16 % kaikista 
sairauspoissaoloista. Mielenterveyden diagnooseja oli 9,9 %.  
 
Taulukko 10: Sairauspoissaolopäivät ja henkilöstön sairastavuus/HTV vuosina 2015–2016 

Toimialue /sairaanhoidon vastuualue 

2015 2015 2016 2016 Muutos poissaolo-
päivät/ HTV 

2015/2016 
 Poissaolo- 

päivät 
Poissaolo/ 

HTV 
 Poissaolo- 

päivät 
Poissaolo/ 

HTV  

Yhtymähallinto 1 804 14,97 1600 12,54 -2,43 

Huoltokeskus 10 714 22,63 10276 22,27 -0,36 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 3 799 20,14 3182 16,59 -3,55 

Konservatiivisen hoidon vastuualue 9 274 15,89 9565 16,51 0,62 

Operatiivisen hoidon vastuualue 8 449 14,75 9019 16,59 1,84 

Lasten- ja naistentautien sekä synny-   
tysten vastuualue  

2 883 13,56 3600 17,16 3,60 

Psykiatrisen hoidon vastuualue 6 211 13,01 7074 14,91 1,90 

Sosiaalipalvelujen toimialue 5 858 16,54 7152 20,38 3,84 

Liikelaitos SataDiag 4 218 12,46 4571 13,50 1,04 

Yhteensä / HVT 53 210 16,02 56039 17,10 1,08 

 
EK:n mallin mukaan laskettuna yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 300 €. Malli ottaa huomi-
oon välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset. EK.n mallin mukaisesti laskettuna 
sairauspoissaolojen kustannukset nousivat 848 700 eurolla verrattuna vuoteen 2015.  
 
  
            Sairauspoissaoloista aiheutui 45 934 euron kustannus jokaiselle v. 2016 kalenteripäivälle 
 
 
Taulukko 11: Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset keston mukaan vuosina 2015–2016 
Sairauspoissaolot Kalenteripäivät                 

2015     2016 
Muutos 

kalenteri- 
päivinä 

2015-2016 

Kustannukset                                                            
(300 €/kalenteripäivä)                         
2015                 2016 

Muutos 
euroina 

2015/2016 

Lyhyet poissaolot: 1-3 pv 11217 11903 686      3 365 100 €        3 570 900 €  205 800 € 

4-30 pv 18617 19648 1031      5 585 100 €        5 894 400 €  309 300 € 

31–60 pv 8014 8805 791      2 404 200 €        2 641 500 €  237 300 € 

61–90 pv 4629 3388 -1241      1 388 700 €        1 016 400 €  -372 300 € 

91–180 pv 6771 7977 1206      2 031 300 €        2 393 100 €  361 800 € 

Yli 180 pv 3962 4318 356      1 188 600 €        1 295 400 €  106 800 € 

Yhteensä 53210 56039 2829    15 963 000 €      16 811 700 €  848 700 € 

              

Em. poissaoloista erikseen 2015 2016         

 – työtapaturmat 732 1801         

 – työmatkatapaturmat 605 550         

 – liikennevahingot 11 96         

 – ammattitaudit tai -epäilyt 48 3         
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Sairauspoissaolokäytäntöjä uudistettiin 1.6.2015. Esimiehille annettiin lupa myöntää 1-5 päivää saira-
uslomaa entisen 1-3 sijaan, silloin kun kyseessä on hengitystieinfektio, suolistoinfektio tai diagnosoitu 
migreeni. Uudistunut käytäntö vähensi työterveyshoitajien kirjoittamien poissaolojen määrää.  Poissa-
oloja esimiehen luvalla oli vuonna 2016 yhteensä 7764 kalenteripäivää, kun vuonna 2015 niitä oli 
6348 kalenteripäivää.  
 

35 % sairauspoissaoloista aiheutui 4-30 päivää kestäneistä poissaoloista 
 
 
Kaavio 9: Sairauspoissaolojen jakautuminen keston mukaisesti vuonna 2016 

 
 
 
 

5. Eläköityminen  
 
Vuonna 2016 eläkkeelle jäi yhteensä 122 työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle 69. Työkyvyttömyys-
eläkkeelle jääneiden määrä kasvoi 5 työntekijällä vuoteen 2015 verrattuna.   
 
Taulukko 12: Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2015–2016 (Keva) 
            2015           

Lukumäärä Keski-ikä 
           2016         
Lukumäärä Keski-ikä 

Osatyökyvyttömyyseläke 19 56,7 34 53,3 

Kuntoutustuki 5 53,9 10 53,8 

Työkyvyttömyyseläke 3 57,6 8 59,8 

Vanhuuseläke 64 63,8 69 63,6 

Varhennettu vanhuuseläke 0  1 61 

Yhteensä 91 61,6 122 58,3 

Osa-aikaeläke 8 63,4 7 61,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyhyet 
poissaolot: 1-3 pv 

21 % 

4-30 pv 
35 % 

31–60 pv 
16 % 

61–90 pv 
6 % 

91–180 pv 
14 % 

Yli 180 pv 
8 % 
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Eläkeiän täyttymisen jälkeen työssä jatkoi 65 henkilöä  
 
Taulukko 13: Henkilöstön vanhuuseläkepoistumaennuste vuosille 2017–2024 

Toimialue /sairaanhoidon vastuualue 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Sairaanhoidon toimialue 37 51 53 63 51 50 76 81 

      Lasten- naistentaudit sekä    
      synnytykset 3 6 6 13 9 4 7 5 

     Konservatiivinen hoito 5 10 23 17 17 16 20 22 

     Operatiivinen hoito 10 13 9 19 7 13 17 24 

     Ensihoito ja päivystys 2 2 2 1 3 2 6 1 

     Psykiatrinen hoito 17 19 12 13 15 12 23 26 

Yhtymähallinto 2 3 5   8 3 9 3 

Huoltokeskus 15 7 9 19 12 23 17 23 

Sosiaalipalvelujen toimialue 3 7 8 9 7 9 15 9 

Liikelaitos SataDiag 10 16 14 19 16 11 19 17 

Yhteensä 67 83 88 110 94 93 133 130 

 
Ennusteen tiedot perustuvat sairaanhoitopiirin palveluksessa v. 2011 olleiden osalta Kevan tietoihin 
henkilökohtaisesta eläkeiästä ja sen jälkeen palvelukseen tulleiden osalta 63-vuoden ikään. Eläkeuu-
distus tulee voimaan 1.1.2017, jolloin varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole, vaan jokaisella ikä-
luokalla on oma eläkeikä. 

 
 
6. Palkkaus ja henkilökuntaetuudet  

 

6.1 Palkkaus 
 
Virka- ja työehtosopimukset olivat voimassa koko vuoden 2016. Kunnallisen yleisen virka- ja työehto-
sopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkoja 
korotettiin em. sopimusten perusteella yleiskorotuksella 1.2.2016. Yleiskorotuksen määrä oli 16 € tai 
0,47 %, jos henkilön palkka oli vähintään 3404,26 €. Kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen 
mukaisia palkkoja korotettiin 0,40 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.1.2016 alkaen ao. virkaehtoso-
pimuksen perusteella. 
 

6.2 Henkilökuntaetuudet  
 

Toimipaikkaruokailu 
 
Henkilöstöravintoloiden ateriasuoritteiden määrissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
 
Henkilöstöravintoloidemme palveluita käyttävät henkilökunnan lisäksi eri opiskelijaryhmät, Samkin 
opiskelijat lähialueelta, vierailijat, muut yhteistyökumppanit sekä potilaiden omaiset. 
 
Taulukko 14: Henkilökunnan toimipaikkaruokailun ateriasuoritteet sairaaloittain 2014–2016 

Toimipiste     2014 2015 2016 

Satakunnan keskussairaala   156879           162 613              161 548    

Harjavallan sairaala     23683             17 989                20 407    

Satalinnan sairaalan kabinetti   0              3 686                  2 553    

Antinkartanon kuntoutuskeskus   3608              2 863                  2 215    

Yhteensä     184170           187 151              186 723    
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Vapaa-ajan kerhotoiminta  
 
Vapari ry    
Vapaa-ajankerho Vaparin jäseniä voivat olla kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät ja piiristä eläkkeelle 
jääneet. Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli yhteensä 378. Kerhon tarkoituksena on henkilökunnan va-
paa-ajanharrastusten edistäminen ja ylläpitäminen. 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, mm. keilailu, golf, 
Karhu-viesti. Vapari hankki laitteita kuntosalille ja tarjottavat Pinkkerin Juhannukseen osallistuville. 
Vaparin jäsenillä oli ilmainen sisäänpääsy Satakunnan museoon ja Porin Taidemuseoon ja mahdolli-
suus ostaa lippuja Poikeljärven Paviljongin tansseihin ja Kirvatsin Jytä-tapahtumaan. Yhdessä Porin 
perusturvan kanssa Vapari teki Tammisaari/Hanko –retken, kiehtova Etelä-Viro –kierroksen ja joulu-
retken Porvooseen.  
 
Harjavallan sairaalan kerho ry 
Kerhon jäsenmäärä vuonna 2016 oli 341. Kerho järjesti Uotilassa perinteiset suulijuhlat, jotka jäivät 
viimeiseksi, koska sairaanhoitopiiri myi Uotilan. Kulttuuritoimikunta järjesti jäsenilleen teatterilippuja 
mm. Rakastajat teatteriin, Rauman kaupunginteatteriin, Pyynikin kesäteatteriin ja konserttilippuja mm. 
Rauma rockiin ja jazzeille. Retki-, huvi- ja urheilutoimikunta tarjosi jäsenille lippuja mm. Ässät – Lukko 
otteluun. Jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Kevätkirmaukseen, pyöräretkelle, ulkoiluretkille 
Massin maastoon ja tanssi-iltoihin Valtatie 2:lle. Kerho sijoittui kolmannelle sijalle psykiatristen sairaa-
loiden jääkiekon SM-turnauksessa.  
 

TYKY -toiminta vuonna 2016  
Tyky-toiminta eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta on työyksikön toimintaa. Tyky-toiminta koh-
distuu koko henkilöstöön. Tykyraha oli 23 euroa/työntekijä. TYKY-toimintaan osallistuu vuosittain noin 
2/3 henkilöstöstä, vuosittaiset kulut ovat noin 55 000 euroa. TYKY-uinteja ja vesijumppia tuettiin 2 
euroa/kerta. Uintien käyntimäärät ovat vakiintuneet noin 15 000 käyntikertaan vuodessa.    
 
 

7. Työvoimakustannukset  
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 
Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Palkat ja palkkiot yh-
teensä vuonna 2016 olivat 1,11 % (1 514 327 €) pienemmät kuin vuonna 2015.  
 
Taulukko 15: Henkilöstötuloslaskelma vuosilta 2014–2016   
PALKAT  2014 2015 2016 

Lääkärihenkilöstö 25 709 307 26 301 983 26 413 481 

Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat  57 441 349 57 947 592 57 857 982 

Muu henkilöstö 47 665 606 47 030 115 45 796 343 

Laitoshuoltajat 7 016 608 7 212 788 7 193 255 

Ulkopuoliset palkkiot: konsultaatio, asiantuntija-
palkkiot, luentopalkkiot 

657 444 549 862 575 930 

Jaksotetut palkat ja palkkiot 934 219 -110 344 669 241 

Luottamushenkilöstö 57 085 56 729 56 192 

Henkilöstökorvaukset  -2 235 936 -2 475 526 -2 225 071 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 137 245 681 136 513 198 134 998 871 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen  +1,29 % -0,53 % -1,11 % 

HENKILÖSTÖSIVUKULUT 38 729 742 39 157 738 39 039 969 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen  +0,20 %  +1,11 % -0,30 % 
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7.2 Eläkemaksut  
 
KuEL- eläkemaksut muodostuvat palkkaperusteista ja eläkemenoperusteisesta maksusta, jota mak-
setaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet sairaanhoitopiirin palveluksessa en-
nen vuotta 2005. Lisäksi työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista ns. varhe-maksua työnteki-
jän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle, yksilölliselle var-
haiseläkkeelle tai kuntoutustuelle, jolla tarkoitetaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 
 
Taulukko 16: KuEL-maksut vuosina 2012–2016 (Lähde: Keva)  
Vuosi Palkkasumma Palkka-perusteinen maksu 

(sekä ta:n että tt:n osuus mak-
susta) 

Eläkemeno-
perusteinen  maksu 

Varhe-maksu 

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                139 248 789 €                                 32 547 695 €                    6 020 749 €                    1 026 927 €  

2016 *                139 275 790 €                                 32 425 109 €                    5 623 113 €                    1 106 470 €  

 
*Vuoden 2016 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat arvioita. Lopulliset 
maksuosuudet vahvistuvat syksyllä 2017.  
 
Eläkemenoperusteinen maksu oli 4,0 % vuoden 2016 palkkasummasta ja Varhe-maksu 0,8 % palk-
kasummasta. 
 
 
Taulukko 17: Arviot Varhe-maksuista toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain vuosina 
2015 ja 2016 (Luvut ovat Kevan ilmoituksen mukaiset, ne eroavat kirjanpidon luvuista, koska ne on 
kirjattu maksuperusteisesti) 
Toimialue / sairaanhoidon vastuualue Varhe-maksu 2015 Varhe-maksu 2016 Muutos 2015-2016 

Yhtymähallinto                   35 196 €                   59 640 €  24 444 

Huoltokeskus                 130 047 €                  212 426 €  82 379 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue                   20 737 €                     2 612 €  -18 125 

Konservatiivisen hoidon vastuualue                 140 668 €                  149 891 €  9 223 

Operatiivisen hoidon vastuualue                 156 467 €                  151 191 €  -5 276 

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten 
vastuualue                          -   €                          -   €  0 

Psykiatrisen hoidon vastuualue                 174 741 €                  243 842 €  69 101 

Sosiaalipalvelujen toimialue                 179 501 €                  191 706 €  12 205 

Liikelaitos SataDiag                 143 062 €                   67 204 €  -75 858 

Yhteensä                 980 419 €               1 078 512 €  98 093 

Tyke Oy                   58 151 €                   27 958 €  -30 193 

Kaikki yhteensä              1 038 570 €               1 106 470 €  67 900 
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III Kehittämistoiminta  
 
8. Luottamus ja yhteistyö 
 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta   
 
Yleistä 
Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2016 yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno 
Valovirta. Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa.   
 
Merkityksellisempinä asioina yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin mm. hoitohenkilöstön keskitettyä va-
rahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikköä, työväkivallan hallintamallin päivitystä, Työsyke -
työhyvinvointikyselyn tuloksia 2016, sosiaalisen median pelisäännöt Satakunnan sairaanhoitopiirissä, 
erityistyö- ja suojalasien hankintaperiaatteet ja menettelytapa Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
1.10.2016 lukien, koneellinen työajanseuranta, ulkomaalaisen työntekijän työskentelyperiaatteet sekä 
työturvallisuusperehdyttäminen, uusi H-rakennus, työhyvinvointiohjelma vuosille 2017- 2018 sekä 
kognitiivisen ergonomian kehittäminen, tavoitteena toimiva työyhteisö" – malli, lausunto hallituksen 
esitysluonnoksista eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.  
 

 

8.2 Henkilöstöryhmä 
 
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana toimi palvelussuhdepäällikkö ja jäseninä toimi- ja vastuualueiden 
edustajat ja koordinoivat pääluottamusmiehet. Henkilöstöryhmä kokoontui kuusi kertaa. 
 
Henkilöstöryhmä käsitteli mm. kehityskeskustelujen muuttuneita kirjaamiskäytäntöjä ja uusittuja kehi-
tyskeskustelulomakkeita, työajan seurannan uudistamista koneelliseen työajan seurantaan, sairaan-
hoitopiirin virkojen ja toimien kelpoisuusehtoja, ulkomaalaisten työntekijöiden perehdyttämistä ja palk-
kaamista sekä sairauspoissaolo esimiehen luvalla - käytäntöjen muutoksia.  Lisäksi Satasoten henki-
löstötyöryhmän toiminnasta saatiin tilannekatsaukset.   
 
 

8.3 Viestintä 
 
Sisäinen viikkotiedote Kesti  

Sairaanhoitopiirin viikkotiedote Kesti julkaistiin perjantaisin sairaanhoitopiirin intranetsivuilla. Viikkotie-
dote sisälsi toimi- ja vastuualueiden tiedotteita sekä ammattijärjestöjen ja henkilökuntakerhojen ilmoi-
tuksia. Kestin kanssa ilmestyi samanaikaisesti Koulutustiedote.  Kestin julkaiseminen päättyi vuoden 
2016 lopussa. Tavoitteena on sisäisen viestinnän keskittäminen sairaanhoitopiirin intranet-sivusto 
Henkkaan.  
 
 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 
 
Henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli ilmestyi keväällä 2016. Lehti postitettiin henkilökunnalle koti-
osoitteisiin sekä osoitepostituksena yhteistyötahoille ja sidosryhmille. Lehden laajuus oli 36 sivua ja 
painosmäärä oli 4 800 kappaletta.  
 
Asiakaslehti Sinun sairaalasi  
 
Marraskuussa ilmestyi 24-sivuinen asiakaslehti Sinun sairaalasi, jonka painosmäärä oli 180 200 kap-
paletta. Lehti jaettiin julkisena tiedotteena Satakunnan kuntiin ja rajakuntiin.  
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9. Innovointi ja tuloksellisuus 
 

9.1 Palkitseminen 
 
Suomen Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton myöntämät 30- ja 40-vuoden ansiomerkit 
 
Vuonna 2016 haettiin Suomen Kuntaliiton ja Kehitysvammaliiton 30- ja 40-vuoden työuran perusteella 
myönnettävät ansiomerkit. Ansiomerkinsaajia oli yhteensä 460 henkilöä, joista 41 henkilöä sai 40-
vuotismerkin ja 419 henkilöä sai 30-vuotismerkin. Ansiomerkkejä juhlittiin arvokkaassa, mutta tunnel-
maltaan rennossa juhlassa 18.11.2016 Porin Promenadikeskuksessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvassa 40-vuotismerkin saajat ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Rauno Valovirta 
 
 
Aktiivisen työpaikan sertifikaatti  

Sairaanhoitopiirissä toteutettiin työpaikan liikuntaohjelman kartoitus, jossa ylitettiin reilusti (83 %) ak-
tiivisen työpaikan pisterajan (50 %). Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n Valo myönsi 
Satakunnan sairaanhoitopiirille Aktiivisen työpaikan sertifikaatin. Sertifikaatissa arvioitiin organisaati-
ossa olevan terveysliikunnan asema, johtaminen ja resursointi, liikunnan olosuhteet, liikuntapalvelut, 
liikunnan viestintä, liikuntaan aktivoinnin toiminnat sekä seurantajärjestelmät.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11.2016 Sertifikaatin luovutti terveysliikunnan kehittäjä Juha Koskelo Lounais-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry:stä. Sen ottivat vastaan johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, toimialueylihoitaja Katriina Haka-
nen, terveysliikunnan suunnittelija Minna Stenius ja työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa. 
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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. Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta ja tavoitteet sekä henkilöstön osaamistarpeet 
ovat lähtökohtana koulutussuunnittelussa. Osaamisen kehittymisen arviointia tapahtuu koulutus- ja 
asiakaspalautteiden sekä työkäytäntöjen ja toimintamuutosten seurannan avulla. 
 
Järjestetyt koulutukset olivat sekä sisäisiä että alueellisia. Osa henkilökunnasta osallistui myös valta-
kunnallisesti ja kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin.  
 
 
Kaavio 10: Sisäisten ja ulkoisten koulutusten lukumäärä vuosina 2012–2016 

 
 
Itse järjestetty koulutus väheni odotetusti; koulutusten lukumäärä (-75 %) ja koulutuspäivien lukumää-
rässä (-26,5 %). Muutos selittyy pääosin koulutusten rekisteröinnissä tapahtuneista muutoksista ja 
sillä, että LOVen ja Effican käyttöönotto ja niihin liittynyt henkilöstön laajamittainen edellisinä vuosina 
tapahtunut kouluttautuminen on onnistunut suunnitellusti. Itse järjestetyistä koulutuksista suurin osa 
oli kestoltaan lyhyitä. Lyhyinä toteutettavat koulutukset mahdollistavat useiden henkilöiden osallistu-
misen koulutuksiin. 
 
Itse järjestetty koulutustarjonta oli monipuolista erikoisalojen tarpeet huomioivaa. Johtamis- ja esi-
mieskoulutukseen osallistui 186 henkilöä ja rekisteröityjä koulutuspäiviä oli yhteensä 803 (keskimää-
rin 4,3 päivää/osallistuja). Muutama ylimpään johtoon kuuluva osallistui MBA -koulutukseen. Medi-
Merc – sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksessa oli 6 henkilöä. Sairaanhoitopiirin itse jär-
jestämään Lean – koulutukseen osallistuttiin aktiivisesti. Ajankohtaisista teemoista pidettiin lyhyitä 
koulutuksia esimiehille. Lisäksi johto- ja lähiesimiestehtävissä toimivat osallistuivat ammattiryhmäkoh-
taisiin johtamiskoulutuksiin ja ajankohtaisiin teemakoulutuksiin. 
 
Vuoden 2016 aikana järjestettiin 97 (+5,4 %) alueellista koulutusta. Niihin osallistui 5664 henkilöä, 
joista 35 % oli omaa henkilökuntaa ja 65 % muissa, pääasiassa Satakunnan alueen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organisaatioissa työskenteleviä.  
 
Koulutuksiin osallistumisen painopiste jakaantui aiempien vuosien tapaan pääosin potilaan/asiakkaan/ 
asukkaan hoitoon ja tutkimiseen (54 %) sekä muuhun ammattiin tai työtehtäviin liittyvään koulutuk-
seen (29 %). Muihin ammattiin tai työtehtäviin liittyviä koulutuksia olivat mm. atk-, työyhteisö- ja hyvin-
vointi-, riskienhallinta- ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset.  
 
 
 

1478 

1771 

2148 
2279 

572 

1464 1410 

1848 1793 

1167 

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016

Sisäiset koulutukset

Ulkoiset koulutukset



 
     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 

 
 
   

20 (26)  

Kaavio 11: Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain vuonna 2016 

 
 
 
Luento-opetusta, verkkokoulutusta sekä videovälitteisiä koulutuksia 
 
Osallistujamäärältään isot koulutukset toteutettiin pääosin luento-opetuksena. Muissa koulutuksissa 
käytettiin pienryhmiin sopivia monimuotoisia menetelmiä, esimerkiksi simulaatio- ja taitopajatyösken-
telyä. Joihinkin koulutuksiin oli liitetty etukäteistehtäviä sekä käytännön harjoituksia ja testauksia. 
Muutamia koulutuksia toteutettiin jaksotettuina useampiin osiin. Koulutusten suorittaminen verkkokou-
lutuksina lisääntyi jonkin verran ja kouluttautumista tapahtui myös webinaareissa. Oppiportissa teki 
verkko-opintoja 197 henkilöä ja oppikirjoja käytettiin 15421 kertaa (+85,1 %).  
 
Monissa Satakunnan keskussairaalassa toteutetuissa alueellisissa koulutuksissa (43 %) käytettiin 
etäyhteyttä, jolloin koulutuksiin pystyi osallistumaan videovälitteisesti Raumalla, Harjavallassa, Sata-
linnassa ja Kankaanpäässä sekä muualla, myös Satakunnan ulkopuolella. Meille tulevien videovälit-
teisten koulutusten määrä lisääntyi edelleen selvästi ja niihin osallistuminen oli aktiivista. Koulutuspal-
velujen kautta Satakunnan sairaanhoitopiiriin tuli videovälitteisesti 58 koulutusta. Sen lisäksi eri yksi-
köillä oli omaan erikoisalaansa ja toimintaansa liittyneitä säännöllisesti toteutuneita videovälitteisiä 
koulutuksia.  
 
Osallistuminen 
 
Vuoden 2016 aikana koko henkilökunnasta 3175 henkilöä (88,2 %) osallistui palkallisesti koulutuk-
seen. Täydennyskoulutuspäiviä (tunnit päiviksi muutettuina) kertyi yhteensä 11225 (- 16,2 %). Osallis-
tujat olivat koulutuksessa keskimäärin 3,5 päivää (- 0,4 pv). Aikaisempaan tapaan eniten kouluttautu-
neet osallistuivat myös täydennyskoulutukseen eniten ja vastaavasti lyhyemmän koulutustaustan 
omaavat osallistuivat täydennyskoulutukseen vähiten. Keskimääräisesti laskettujen koulutuspäivien 
määrä vaihteli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luokittelun mukaan tarkasteltujen ammattiryhmittäin 
välillä 1,7 -7,5. Ero on kasvanut edellisvuoteen verrattaessa.  
 
Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 44 henkilöä. Opintovapaapäiviä oli yhteensä 5747. Oppiso-
pimussuhteisina kouluttautui 42 henkilöä. 
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Taulukko 18: Täydennyskoulutukseen osallistuminen ja täydennyskoulutuspäivien määrä 
osallistujaryhmittäin vuosina 2015–2016 

  

Henkilöstön 
määrä          

Täydennys- 
koulutukseen 
osallistuneet   
(lkm)          

Koulutukseen 
osallistuneiden 
%-osuus / am-
mattiryhmä                  

Täydennyskoulutus- 
päiviä keskimäärin / 
osallistuja                    

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Lääkärit ja hammaslääkärit 310 311 333 290 107,4 % 93,2 % 5,3 5,8 

Sosiaalityöntekijät 37 37 35 34 94,6 % 91,9 % 5,7 5,3 

Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstö 124 125 134 128 108,1 % 102,4 % 7,1 7,5 

Sosiaali- ja terveysalan ammatti-
korkeakoulututkinnon, opetus- ja 
kasvatusalan alemman korkea-
koulututkinnon suorittaneet tai 
sosiaali- ja terveysalan opistoas-
teen tutkinnon suorittaneet 

1685 1698 1635 1562 97,0 % 92,0 % 4,5 3,8 

Sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinnon tai kouluasteen tutkinnon 
suorittaneet 

531 504 475 456 89,5 % 90,5 % 2,9 2,7 

Muu palveluketjussa toimiva 
henkilöstö 

967 924 778 705 80,5 % 76,3 % 2,2 1,7 

Yhteensä 3654 3599 3390 3175 92,8 % 88,2 % 3,9 3,5 

 

 
10.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet sisäisessä hoitotyön kehittämistoiminnassa 
 
Syksyllä 2016 toteutettiin hoitohenkilökunnan perehdytyksen arviointi kaikilla toimi- ja vastuualueilla. 
Tulokset raportoidaan keväällä 2017. Hoitohenkilökunnan tietokantojen käyttötaitoja ja tiedonhaun 
taitoja kehitettiin Tutkittu tieto tutuksi –koulutuksella, joka toteutettiin yhteistyössä sisäisen hoitotyön 
kehittämistoiminnan, sairaanhoitopiirin tieteellisen kirjaston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun 
kanssa.  
 
Hoitohenkilökunnan ja hoitotyön esimiesten näyttöön perustuvan kehittämisen osaamista vahvistet-
tiinTurun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa toteutetulla Näyttöön perustuvan hoitotyön kursseilla 
(NPH1, NPH2), joista ensimmäinen käsitteli näytön käyttöä toiminnan kehittämisessä ja toinen näyt-
töön perustuvaa kehittämistoiminnan johtamista.   
 
Sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan alueen muiden terveydenhuollon organisaatioiden hoitohenkilö-
kunnan edustajille tarjottiin ja toteutettiin hoitotieteen aineopintojen koulutusta yhteistyössä Turun 
yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Suunnitelma osastonsihteerien työn kehittämishankkeesta laa-
dittiin yhteistyössä Barona Työkykypalvelut Oy:n kanssa. Hanke käynnistyy keväällä 2017. Potilashoi-
toon liittyvien ohjeiden tallentamista ja hakua varten otettiin käyttöön hoito-ohjeet.fi -sivusto. Hanke 
toteutui yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja MedBit Oy:n kanssa. Sivuston käyttöä koulu-
tettiin henkilökunnalle.  
 
Terveyttä edistävä perushoito STEPPI –hanke käynnistyi Tyks -erva alueella yhteistyössä Turun yli-
opiston hoitotieteen laitoksen ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeessa koulutettiin syk-
syllä hoitohenkilökuntaa potilaiden suun hoidon toteuttamiseen ja ohjaamiseen. Kuntouttava työote 
osaston arjessa –hankkeen yhteydessä järjestettiin koulutusta henkilökunnalle potilaan toimintakykyä 
ja kuntoutumista edistävistä toimista vuodeosastohoidon yhteydessä. Hoitohenkilökunnan urakehi-
tysmallin kehittäminen käynnistyi yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkees-
sa käynnistettiin kliinisen hoitotyön asiantuntijan kokeilu sairaanhoidon toimialueella, suunniteltu men-
torointimallia sekä vuorovastaavina toimivien hoitajien koulutusta.  
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10.3 Kehityskeskustelut  
 
Vuonna 2016 tavoitteena oli, että kehityskeskustelut käydään 70 %:sti vakituisten ja yli puoli vuotta 
määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien kanssa.  
 
Vuoden 2016 aikana käytiin 2430 kehityskeskustelua. Valtuuston asettama tavoite saavutettiin koko 
sairaanhoitopiirin tasolla, käytyjä keskusteluja oli 79 %.  
 
Taulukko 19: Käydyt kehityskeskustelut vuosina 2015–2016 

  

2015           
  Käydyt keskus-

telut 
Keskustelu% 

2016          
  Käydyt keskus-

telut 
Keskustelu % 

Yhtymähallinto 80 86 % 82 74 % 

Huoltokeskus 367 77 % 434 98 % 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 118 53 % 146 84 % 

Konservatiivisen hoidon vastuualue 325 53 % 334 64 % 

Operatiivisen hoidon vastuualue 296 43 % 427 81 % 

Lasten ja naistentautien sekä synnytysten vas-
tuualue 151 74 % 153 76 % 

Psykiatrisen hoidon vastuualue 379 79 % 329 75 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 289 75 % 258 82 % 

Liikelaitos SataDiag 236 67 % 267 78 % 

Koko sairaanhoitopiiri 2241 64 % 2430 79 % 

 

 
11. Työhyvinvointi ja terveys  
 

11.1 Työkyvyn tukiohjelma   
 
Yhdessä työkykyä  -työkyvyn tukiohjelman mukaiset toimintatavat  vahvistuivat edelleen vuoden 2016 
aikana.  Varhaisen tuen keskusteluja käytiin edellisvuotta enemmän. Varhaisen tuen hälytysrajoja 
muutettiin, jolla tavoiteltiin entistä varhaisempaa puuttumista työssä selviytymisen ongelmiin. Otettiin 
käyttöön sähköpostihälytysjärjestelmä, joka lähettää viestin esimiehelle kerran viikossa, kun hälytys-
rajat ovat täyttyneet. Esimiehille järjestettiin puheeksiottokoulutuksia, joiden tavoitteena oli lisätä esi-
miesten valmiuksia käydä varhaisen tuen keskusteluja. Puheeksiottokoulutuksia jatketaan vielä vuo-
den 2017 aikana.  
 
Taulukko 20: Yhdessä työkykyä –tukiohjelman toimintalukuja   
Toiminnot  Vuoden 2014 lkm Vuoden 2015 lkm Vuoden 2016 lkm 

Varhaisen tuen keskusteluja, (esimies (em), 
Työntekijä (tt)) 

302 670 730 

Työterveysneuvoja, (em, tt, tth, tks) 90 127 373 

Tehostetun tuen neuvottelu, (em, tt, tth, tks) 108 135 186 

Työkykysuunnittelu (hlö) 89 107 134 

 
Työkokeiluja toteutui vuonna 2016 enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2016 päättyneiden työkokei-
lujen lopputuloksena suurin osa työntekijöistä jatkoi työkokeilun jälkeen töissä ja näin vältettiin var-
haiseläkemenoperusteisia maksuja arviolta 2 127 900 €. Keva maksoi 156 473 € kuntoutumishyvitys-
tä kuntoutustuelta takaisin työhön palanneista. Työkokeilussa olleiden työntekijöiden sairauspoissa-
olot vähenivät selvästi työkokeilun jälkeen: 2765 kalenteripäivästä 388 kalenteripäivään. 
 
 
 
 
 



 
     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 

 
 
   

23 (26)  

 
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, 2015 ja 2016 
Tehostetun tuen toimenpiteet       
(työkykysuunnittelussa olevat henkilöt)  2014  2015  2016 

Kevan työkokeiluja 10 16 27 

jatkoi työkokeilussa 4 1 8 

jatkoi osa-aikatyössä 4 7 15 

jatkuu seuraavan vuoden puolelle 2 4 2 

jatkoi koulutukseen   1 0 

jatkui kuntoutuksella   1 0 

jäi pysyvälle täydelle eläkkeelle     1 

Pohjolan työkokeilu / osittainen työhönpaluu 1 2 0 

Satshp:n oma työkokeilu 0 0 0 

Sovelletun työn malli 1 jatkui viime 
vuodelta 

1 1 

Uudelleenkoulutus 2 uutta, 1 jatkuu 
viime vuodelta 

2 uutta, 2 jatkuu 
viime vuodelta 

2 jatkui viime vuo-
delta 

Suoraan osakuntoutukselle tai osa-
työkyvyttömyyseläkkeelle (uudet, ei edeltävää 
työkokeilua) 

8 7 17 

Koulutustuki (uudet alkaneet) 6 7 5 

Pysyvä täysi työkyvyttömyyseläke 1 8 9 

 

11.2 Työterveyspalvelut 
 
Työterveyshuoltopalvelut ostetaan Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Yhtiön lääkäriresurssit paranivat 
ja vuoden alusta lähtien työterveyshuollossa toimi kolme kokopäiväistä vakituista työterveyslääkäriä.  
Elokuussa yksikön vastaava työterveyslääkäri aloitti työnsä.  
 
Työnantaja, työntekijät sekä työterveyshuolto tekevät suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä 
työkyvyn tukemisessa ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Työkykyä uhkaavat ongelmat pyritään 
havaitsemaan ja ratkaisemaan mahdollisimman varhain yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kes-
ken. Työterveyshuolto on toiminut terveydellisen työkyvyn asiantuntijana ja tehnyt työkykyarvioita kai-
kissa vastaanottotoiminnoissa, minkä perusteella työntekijälle on laadittu henkilökohtainen työterve-
yssuunnitelma. Osatyökykyisten työn muokkaamisen ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia 
on pyritty käyttämään aktiivisesti työterveysyhteistyönä. 
 
Työpaikan tarpeita arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa, mm. kehittämällä työ-
paikkaselvitysprosessia eri tasoilla (työyksiköt, vastuu-/toimialueet / koko shp organisaatio), sen yh-
distämistä työpaikan riskinarviointiin sekä osallistumalla sairaanhoitopiirin toimintamallien kehittämi-
seen eri työryhmissä. 
 
Taulukko 22: Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2015- 2016 ilman Kela-korvauksia 

Toimintakulut Kela  Vuosi 2015 Vuosi 2016 

Työterveyspalveluiden toimintakulut (€)   1 650 115 €              1 630 762 €  

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

Kustannusten jakautuminen korvausluokkiin (%) Kela 1 arvio 56 % arvio 58 % 

  Kela 2 arvio 44 % arvio 42 % 

Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut (€) työn-
tekijää kohden Kela 1 arvio 246 € arvio 262 € 

  Kela 2 arvio 193 € arvio 191 € 
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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 erityisinä painopisteinä vuonna 2016 olivat työhön liittyvien riskien arviointityö, tapaturmi-
en tutkinta sekä turvallisuuskävelyt. 
 
HaiPro-työturvallisuusilmoitukset 

 
HaiPro-työturvallisuusilmoituksia kirjattiin vuonna 2016 yhteensä 2323 kpl, laskua oli edellisvuoteen 
verrattuna 11,9 prosenttiyksikköä. Aiempina vuosina ilmoitusten lukumäärä kasvoi tasaisesti vuosittain. 
Yleisin vaaratyyppi oli edelleen työväkivalta, joita oli kaksi kolmasosaa kaikista 
työturvallisuusilmoituksista. Väkivaltatilanteiden prosentuaalinen osuus laski 10 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2015. Putoamisten, kaatumisten ja kompastumisten ilmoitukset nousivat edelleen. Samoin 
äkilliset fyysiset ja psyykkiset kuormittumiset lisääntyivät. Niinikään vaarallisten aineiden käsittelyssä 
sattui edellisvuotta enemmän tapahtumia. 

 
Riskiluokitus kertoo sen, miten vakaviksi esimiehet ovat arvioineet sattuneet vaaratilanteet. Merkittävän 
riskin ilmoitukset lisääntyivät peräti 13 prosenttiyksikköä. Muiden riskiluokkien lukumäärät olivat 
edelleen laskusuunnassa. Merkittävän riskin ilmoitukset lisääntyivät erityisesti sosiaalipalvelujen 
toimialueen ja psykiatrisen vastuualueen väkivaltatilanteiden vuoksi. 

 
Alla olevasta kuvasta voidaan todeta, että kun vuonna 2011 läheltä piti- tilanteista alettiin ilmoittaa, on 
tapaturmien lukumäärä lähtenyt laskuun.   
 
Kaavio 12: HaiPro-työturvallisuusilmoitusten ja sattuneiden tapaturmien lukumäärät vuodesta 
 2007 lähtien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työtapaturmat  
 
Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin vuonna 2016 yhteensä 165 tapaturmaa, joista työmatkatapaturmien 
osuus oli 48 kpl. Sairauspäiviä tapaturmista koostui 1 860 päivää (tilanne 22.2.2017). Työmatkatapa-
turmien osuus kaikista työtapaturmista oli TVL:n mukaan 14,3 % vuonna 2014, kun sairaanhoitopiiris-
sä vastaava luku oli 29 % vuonna 2016. Tapaturmista saatiin ohimeneviä korvauksia yhteensä  
366 523 euroa.   
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Työmatkatapaturmissa Nolla Tapaturmaa –foorumin keskiarvo poissaolopäivinä oli 18 päivää vuonna 
2013, kun sairaanhoitopiirissä se oli 12 päivää vuonna 2016. Alla olevassa taulukossa esitetään työ- 
ja työmatkatapaturmien ilmoitetut lukumäärät vuosina 2010–2016. 
 
Taulukko 23: Vakuutusyhtiön tilasto ilmoitetuista työ- ja työmatkatapaturmista vuosilta 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vahinkojen lukumäärä 347 367 243 180 158 161 165 

Joista työmatkatapaturmia 84 112 78 63 37 50 48 

Sairauspäivät työmatkatapaturmissa 687 544 1065 954 859 671 585 

Sairauspäivät muissa tapaturmissa 2804 1170 1118 1144 473 510 1275 

Ei sairauspoissaoloa työmatkatapatur-
missa 

58 87 47 37 18 27 27 

Ei sairauspoissaoloa työtapaturmissa 202 211 114 72 84 70 80 

Yli 4 vrk:n sairauspäivien lkm työmatka-
tapaturmissa 

22 23 25 21 17 17 32 

Yli 4 vrk:n sairauspäivien lkm työtapa-
turmissa 

46 38 37 36 34 31 12 

työmatkatapaturmien pv/vahinko 8,17 4,85 13,65 15,14 23,21 13,42 12,19 

työtapaturmien pv/vahinko 10,66 4,58 6,77 9,77 3,90 4,59 10,90 

työtapaturmien vakavuus%/sattuneet 
työtapaturmat 

17,4 % 14,9 % 22,4 % 30,7 % 28 % 27,9 % 27,5 % 

työmatkatapaturmien vaka-
vuus%/sattuneet työmatkatapaturmat 

26,1 % 20,5 % 32 % 33,3 % 45,9 % 34 % 25 % 

*Vakuutusyhtiön tilastotilanne 22.2.2017 
 
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 10, sairaanhoito-
piirin taajuus oli 7,41 vuonna 2016.  Vuonna 2016 sairaanhoitopiirissä todettiin kolme ammattitautia.  
 
Kaavio 13: Kaaviossa esitetään sairaanhoitopiirin tapaturmataajuus vuosina 2009-2016 verrattuna Nolla 
Tapaturmaa –foorumin ja TVL:n ja kunta-alan keskiarvoihin (lähteet TVL ja Nenonen 2012) 
 

 
 
 

11.4 Työhyvinvointi  
 
Toteutettiin mm. seuraavat kehittämistoimenpiteet: välinehuoltajille laaja työhyvinvointihanke, jossa 
tarkoituksena oli edistää työelämätaitoja ja lisätä työhyvinvointia, työkyvyn tuki opastus ja varhaisen 
tuen toiminta, puheeksiottokoulutukset harjoitteluin ja osallistuttiin Kevan Kaari-laskuriin. Terveyslii-
kunnan alueella toteutettiin laaja kehittämishanke vuosina 2014-2016 ”Vähän enemmän – arkiaktiivi-
suutta”. Hankkeen keskeisiä teemoja olivat liikunta, arkiaktiivisuus, uni, ravitsemus, fyysinen itsehoito, 
itsestä välittäminen ja muutos. Hankkeen aikana toteutettiin teemojen puitteissa erilaisia tapahtumia, 
interventioita, koulutusta ja tiedottamista.  
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11.5 Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta   
 
Terveysliikunta 
 
Työnantajan tukema terveysliikuntatoiminta on vakiinnuttanut toimintansa osana työhyvinvointiohjelmaa 
vuodesta 2009 lähtien.  
 
Vuonna 2016 toteutettiin mm. erilaisia tietoiskuja ravitsemuksesta, voimaharjoittelusta, päätetyöskente-

lystä, sosiaalipalvelujen ja huoltokeskuksen henkilöstölle tarjottiin ryhmämuo-
toista elämäntapavalmennusta ja keskussairaalan kuntosalin laitevalikoimaa 
täydennettiin. Työnantajan tukemien terveysliikuntaryhmien määrää vähennet-
tiin, mutta toiminnan kohderyhmänä olivat entistä enemmän liikkumiseen pas-
siivisesti suhtautuvat. Rapakuntoisten terveysliikunta-ryhmiä oli tarjolla syksyn 
aikana 41 ryhmää, Liikuntakokeiluja jatkettiin LAVIS-lavatanssijumpalla, Ylös-
ulos-treenillä sekä rapakuntoisten cross-trainingillä.  
 
HYMIS-arkiaktiivisuus/liikuntapäiväkirjaa hyödynnettiin sekä yksilö- että ryhmä-
tasolla. Hymis-kampanjoihin osallistui vuosina 2014-2016 yhteensä 1468 työn-

tekijää, joukkueita oli enimmillään 118. Suosituimmat lajit olivat arkiaktiivisia lajeja kuten kävely, koirien 
ulkoilutus ja siivous. Myös lihaskuntoharjoittelu oli suosittua. Hymis-kampanjoiden aikana joukkueet 
liikkuivat keskimäärin 6,8 tuntia/viikossa.  
 
Kehon tilan perustutkimukset uusittiin keväällä 2016. Osallistujia oli 700, mikä oli 19 % henkilöstöstä. 
Tuloksia verrattiin vuonna 2014 tehtyihin mittauksiin. Osallistujia oli tuolloin 1700 eli 45 % henkilöstöstä.  
Kuntoluokat hyvä ja erinomainen kasvoivat 5 %, kestävyyskuntoluokassa hyvä/erinomainen tulos nousi 
8 %. Kehon kuntoindeksissä hälyttävän ja huolestuttavan osuus väheni 11 %. Itse arvioitu työkyky: hyvä 
- erinomaisen osuus kasvoi 9 % ja itse arvioitu uupumus luokassa ei juuri koskaan -osuus kasvoi 4 %. 
 
Vuonna 2016 työnantajan tarjoamissa terveysliikuntaryhmissä kävijöiden lukumäärä vakiintui noin 11 
%:iin henkilökunnasta. Terveysliikunnan kustannukset (liikuntaryhmät ja uinnit) vuonna 2016 olivat yh-
teensä 147 000 euroa, jossa on mukana Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelman hanketuki 30 000 euroa. 
Vuonna 2016 järjestettiin yhteensä 83 erilaista terveysliikuntaryhmää, joiden lajisisällöt olivat mm: kun-
tonyrkkeily, pilates, lihaskuntotreeni, kahvakuula, vesiliikunta, soololattarit, spinni, lavis, jooga, syvä-
venyttely, elämäntapavalmennus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


