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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 sairaan-
hoitopiiristä turvallisen työpaikan”. Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistetaan osaavan henkilöstön saata-
vuus ja pysyvyys, jotka ovat edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohtana henkilöstöjohtami-
sessa on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiiriin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuuteen sekä 
työhyvinvointiin. 
 
Henkilöstökertomus tukee henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen kehittä-
mistä. Henkilöstökertomus on tarkoitettu johdon, henkilöstön sekä poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. 
Henkilöstökertomus sisältää tunnuslukuja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilötyövuosista ja työ-
panoksesta, sairauspoissaoloista, palkkauksesta, työvoimakustannuksista, henkilöstön kehittämistoimista, 
yhteistoiminnasta sekä työhyvinvoinnista. Henkilöstökertomuksessa esitetyt tiedot ovat 31.12.2017 tilanteen 
mukaisia ellei taulukossa toisin mainita.  
 
Taulukko 1: Keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2016–2017 

Tunnusluvut 31.12.2016 31.12.2017 Muutos 2016/2017 

Henkilöstön määrä yhteensä 3599 3694 95 

Vakituisen henkilöstön määrä 2815 2806 -9 

Määräaikaisen henkilöstön määrä 784 888 104 

Alle 13-päivän palvelussuhteita työpäivinä  7737 7263 -474 

Osa-aikaisia palvelussuhteita 489 524 35 

Henkilötyövuosi HTV 3277,5 3266,5 -11 

Työpanos laskennallisina henkilöinä 1880,58 1869 -12 

Tehty työpanos prosentteina 75,20 % 75,00 %   -0,2 %-yksikköä 

Henkilöstön keski-ikä 45,1 v 44,9 v  -0,2 v 

Yli 50-vuotiaita  41 % 41 %  +/- 

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

Naisia henkilöstöstä 84,3 % 84,2 %  -0,1 %-yksikköä 

Haettavia toimia/virkoja 213 321 108 

Hakijoita/paikka 12,7 7,2 -5,50 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 65 71 6 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 63,9 64,1   0,2 v 

KuEL-eläkkeen keski-ikä 58,3 v 58,8 v  0,5 v 

Varhe-maksu 1 146 849 1 081 726 -55 026 € / 4,97 % 

Palkat ja palkkiot yhteensä 134 998 871 € 135 017 008 € 18 137 € 

Erilliskorvaukset  19 648 341  19 581 473 € -66 686 € 

Lisä- ja ylitöiden osuus työpanoksesta 2,00 % 2,60 % 0,6 %-yksikköä 

Sairauspoissaolopäivät 56039 55369 -670 

Sairauspoissaolopäivät/HTV 17,1 pv 17,0 pv -0,1 

Sairauspoissaolojen %-osuus työpanoksesta 4,60 % 4,32 %  - 0,28 %-yksikköä 

Työterveyden kustannukset / HTV 498 € 496 € -2 € 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 11225 12162 937 

Täydennyskoulutukseen osallistumisprosentti 88,2 % 94,4 %  6,2 %-yksikköä 

Kehityskeskustelujen toteutuma  79 % 79 %   +/- 
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II Henkilöstövoimavarat 
 
 

1. Henkilöstön määrä  
 
Henkilöstön määrällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuh-
teessa olevan koko- ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärää. 
Henkilöstön määrissä, henkilötyövuoden ja työpanoksen lasken-
nassa ei ole mukana palvelujen ostona hankittu työpanos. Henki-
löstön määrä on 31.12.2017 tilanteen mukainen.  

 
Henkilöstön määrään vaikuttaneet toiminnalliset muutokset: 
 
Yhtymähallinto 
Yhtymähallinnossa ei ole tapahtunut toiminnallisia muutoksia v. 2017. 
  
Huoltokeskus 
Huoltokeskuksessa ei ole tapahtunut toiminnallisia muutoksia v. 2017. 
 
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 
Päivystysosasto siirtyi fyysisesti N2:lle isompiin tiloihin kesällä 2017, jonne operatiiviselta ja konservatiiviselta 
alueelta siirtyi yhteensä 10½ sairaanhoitajan ja 1 osastonsihteerin työpanos. Keskitettyä varahenkilöstöä vah-
vistettiin 5 sairaanhoitajalla sisäisin siirroin. 
 
Konservatiivisen hoidon vastuualue 
Sisätautien osasto 4 suljettiin (16 sairaansijaa), minkä seurauksena 7,5 sairaanhoitajaa ja 1 osastonsihteeri 
siirtyivät ensihoidon ja päivystyksen vastuualueen päivystysosastolle. Muu sisätautien osaston 4 henkilökunta 
jakautui sisätautien osastolle 2 ja uudelle 9 sairaansijan sydänosastolle.  
Loppuvuodesta 2017 Fysiatrian ja kuntoutuksen vastuualueen päiväkuntoutuksen toiminta muutettiin kuntou-
tuspoliklinikkatoiminnaksi ja muutoksen myötä 1 sairaanhoitaja siirtyi ensihoidon ja päivystyksen vastuualueel-
le.  
Kahden hengityshalvauspotilaan hoitosopimukset ulkoistettiin, mikä vähensi henkilöstöresurssin käyttöä. Li-
säksi 2 lähihoitajaa siirtyi varahenkilöstöön ja 1 sairaanhoitaja toimi siirtyi neurologian vastuuyksikköön.  
Sanelujen käsittelykeskuksen henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan sairaanhoidon toimialueen hallinnon 
alaiseksi.  
Loppuvuodesta 2017 syöpätautien lääkäripula helpottui, kun saatiin vakinaiseen virkaan ylilääkäri ja erikoislää-
käri. Palliatiivisen poliklinikkatoiminnan suunnitteluprojekti alkoi toukokuussa 2017 ja toiminnan pilotointi 
tapahtui marras-joulukuussa. 
 
Operatiivisen hoidon vastuualue 
Kirurgian osastojen sairaansijamääriä muutettiin, niin että kirurgian osastolle 1 jäi 16 sairaansijaa (aiemmin 31) 
ja kirurgian osastolla 3 lisääntyi sairaansijat 46:een (aiemmin 38). Samanaikaisesti päivystysosastoa suurennet-
tiin ja kirurgian henkilökunnasta siirtyi 3 sairaanhoitajaa päivystysosastolle 14.8.2017 lukien. Välinehuoltokes-
kuksen henkilökunta (51 vakinaista + 13 määräaikaista) siirtyi Satadiagille 1.1.2017 lukien.  
 
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 
Eläkkeelle siirtyneiden tilalle vakinaistettiin henkilöstöä tarpeen mukaan. Lastenhoitajan avoinna oleviin va-
kansseihin palkattiin sairaanhoitajia. Henkilöstöä käytettiin joustavasti eri osastojen välillä toiminta huomioi-
den. Vastuualueen osastonsihteerit olivat työkierrossa lastentaudeilla ja synnytys/naistentautien alueella, jotta 
poissaolojen aikaiset sijaistukset onnistuvat. Yksi osastonsihteeri siirrettiin lastentaudeille synny-
tys/naistentautien alueelta. Lastenneurologialta yksi sairaanhoitaja siirrettiin lastenneurologialta lastenosas-
tolle. 
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Psykiatrisen hoidon vastuualue 
Tehostetun avohoidon yksikkö TAY on laajentanut liikkuvaa toimintaansa, minkä johdosta sen henkilökuntaa 
on vahvistettu yhdellä henkilöllä. Tätä varten Harjavallan psykiatrian poliklinikalta siirrettiin yksi sairaanhoitaja 
tehostetun avohoidon yksikköön.  
Toiminnallisten terapioiden yksikköä on pyritty kehittämään ja monipuolistamaan silmälläpitäen tulevaa toi-
mintaa tulevassa Sata-sairaalassa.  Yksi ohjaaja on siirretty yksikköön vanhuspsykiatriasta. Puolikkaan taidete-
rapeutin ja kuntoutusohjaajan työpanosta lisättiin.  
Nuorten vastaanotto-osastoa on jatkuvan ylipaikkatilanteen ja vaikeahoitoisten potilaiden vuoksi jouduttu 
vahvistamaan syyskuulta alkaen yhdellä henkilöllä.  
Sosiaalitytöntekijöiden yksikössä järjestettiin sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön pilotti päivystykseen 
ajalla 1.3.2017 – 28.2.2018.  
 
Sosiaalipalvelujen toimialue 
Sosiaalipalvelujen toimintaa ja henkilökunnan määrää sopeutettiin vastaamaan palvelujen tarvetta. 
Harjavallassa avasi ovensa asumisyksikkö Huovi, jonne rekrytoitiin henkilökunta. Vuoden aikana toimintansa 
lopettivat asumisyksikkö Lumisuo Kankaanpäässä ja Huittisten Kamu-tupa. Antinkartanon kuntoutuskeskuk-
sessa palvelukoti Pajun toiminta päättyi ja erityisen vaativan asumispalvelun yksikkö Aukusti aloitti toimintan-
sa. Toimintansa lopettaneiden yksiköiden henkilökunnista halukkaat siirtyivät työhön sosiaalipalvelujen toimi-
alueen muihin yksiköihin. Viiden työntekijän varahenkilöstö jatkaa. Uutena palveluna kuntoutuskeskuksessa 
aloitti kuntoutuksen tukipalvelut -yksikkö, jonne henkilökunta siirtyi Antinkartanon toimintakeskuksesta. Eri-
tyisosaamiskeskuksen henkilökuntaa vahvistettiin psykiatrisella sairaanhoitajalla. 
 
Liikelaitos Satadiag  
Lääkehuollossa henkilöstön määrään vaikuttivat lääkitysturvallisuuden parantamiseksi kehitetyn osastofar-
masiapalvelun edelleen laajeneminen leikkaus- ja päivystysosastoille, osastofarmasiapalvelun jatkuminen pe-
rusterveydenhuollossa (Pori, Rauma, Kankaanpää) ja koneellisen annosjakelupalvelun väheneminen Rauman 
lääkekeskuksessa, kun tilaavat vanhainkodit ja pitkäaikaisvuodeosastot muuttuivat edelleen avohuollon palve-
lutaloiksi. Asiakkaiden tarpeiden mukaan jatkettiin Infuusionesteiden rullakkopalvelua, jolloin infuusionesteet 
puretaan apteekissa pahvilaatikoistaan ja pakataan uudelleen osastolle toimitettavaan rullakkoon. Uuden sai-
raala-apteekin apteekkisuunnittelua osallistuttiin aktiivisesti.  
Laboratorion vastuualueella henkilökunnan sijoitteluun vaikuttavia toiminnallisia muutoksia olivat näyt-
teenoton avaaminen Maantiekadulla aamulla jo puoli seitsemältä ja toisaalta ajanvarauspuhelimeen vastaa-
misajan pidentäminen iltapäivällä sekä laboratorion sisäisen näytekuljetusprosessin yksinkertaistaminen yhdis-
tämällä kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian postitusten toiminnat vuoden 2017 alussa. Lisäksi reagens-
sien ja tarvikkeiden tilaamisen ja hankintojen seurannan helpottamiseksi aloitettiin logistiikkakeskuksen hylly-
tyspalvelu. Vieritestauspalvelua laajennettiin päivystysosastolle. Huittisten laboratorion henkilöstöresursointi 
optimoitiin näytteenottomääriin nähden samalle tasolle muun SataDiagin toiminnan kanssa. Henkilöstöresurs-
sien varmistamiseksi valmisteltiin bioanalyytikkokoulutusta yhteistyössä Savonian ammattikorkeakoulun kans-
sa. Koulutus alkaa 2018. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky) laboratoriotoiminnan 
integrointia koskevat neuvottelut aloitettiin syksyllä 2017.  
Kuvantamisen vastuualueelle onnistuttiin rekrytoimaan kolme uutta radiologia. Erikoistuvia radiologeja oli 
hyvin saatavilla. Ultraäänitutkimukset sonograferin tekemänä käynnistyivät syksyllä Maantiekadun kuvantami-
sessa.  
Välinehuollon toiminta siirtyi 1.1.2017 sairaanhoitopiirin operatiiviselta toimialueelta SataDigiin.  Vakinaista 
henkilökuntaa siirtyi 52 ja lisäksi n. 10 sijaista, joista 3 sijaista vakinaistettiin vuoden 2017 aikana. Rekrytoinnin 
turvaamiseksi aloitettiin syksyllä välinehuoltajien rekry -koulutus yhteistyössä te-toimiston, ely-keskuksen ja 
Sataedun kanssa.  
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella Alue-EKG -hanke eteni, ja vuoden 2017 aikana 
sairaanhoitopiirin digitaaliseen EKG-järjestelmään liitettiin suurin osa Satakunnan alueen perusterveydenhuol-
losta sekä kaikki SataDiagin näytteenottopisteet. Kliinisellä fysiologialla alettiin tehdä myös Porin perusturvan 
rasitus-EKG -tutkimuksia sekä kaulasuonten ja sydämen ultraäänitutkimuksia. Lääkäripulan vuoksi rasitus-
jonojen purkuun käytettiin neljää ostopalvelulääkäriä.  
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Patologian vastuualueella otettiin kesäkuussa käyttöön puheentunnistusjärjestelmä. Puheentunnistusjärjes-
telmä kattaa noin 60 % patologian lausuntovastauksista.  
Kliinisen neurofysiologialla otettiin käyttöön mm. masennuksen hoitoon käytettävä navigoiva aivojen mag-
neettistimulaatiolaitteisto (rTMS).   
 
Keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö 
Vuoden 2017 aikana varahenkilöstötoiminta vahvistui ja vakiinnutti asemaansa hoitotyön resursseja tukevana 
palveluyksikkönä. Alle 13 päivää kestäneiden palvelusuhteiden käyttö väheni vuoden 2017 aikana merkittäväs-
ti, osin sujuvan varahenkilöstötoiminnan ansiosta. Respa-järjestelmän käyttö jalkautettiin henkilökunnan kes-
kuuteen palvelemaan lisäresurssin saatavuutta äkillisiin poistumiin. 
Lyhytaikaisiin poistumiin käytettävä hoitajaresurssi liikkui laajasti eri vastuualueilla. Henkilökohtaisiin osaamis-
tasoihin liittyen kierron laajuus vaihteli. Työ vaatii joustavuutta, muuttuvien olosuhteiden sietokykyä ja hyväk-
symistä sekä vahvaa ammattitaitoa. 
Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin vakinaistetut varahenkilöt aloittivat yksiköissä 1.1.2017. Operatiivisen hoidon vas-
tuualueelle vakinaistettiin 12 ja konservatiiviselle 10 sairaanhoitajaa, hengityshalvauspotilaiden hoitotiimiin 3 
lähihoitajaa. Näitä resursseja kohdennettiin palkattomiin sijaisuuksiin, kuten esimerkiksi hoitovapaa ja opinto-
vapaa. 
K0-alueelle teho- ja valvontayksikkö-päivystys-sydänyksikkö nähtiin tarpeelliseksi luoda oma ns. akuuttialuetta 
palveleva 8 varahenkilöiden ryhmä.  Tavoitteena on suunnitelmallisen ja kattavan perehdytyksen avulla saada 
osaava varahenkilöstö vaativan hoidon yksiköihin. 
Ensihoidon- ja päivystyksen vastuualueelta siirrettiin kahden henkilön työpanos varahenkilöstöön käytettäväk-
si äkillisiin poistumiin.  Aiemmin teho- ja valvontayksikön ja KIRO3:n yhteisenä varahenkilöstönä toimineesta 
neljän henkilön resurssista kaksi siirtyi operatiiviseen alueen varahenkilöstöön ja kaksi akuuttialueen varahen-
kilöstöön. Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueelta vahvistettiin varahenkilöstöä siirtämällä 
yksi henkilö varahenkilöstöön.  
 

1.1 Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö 
 
Taulukko 2: Henkilöstön määrän muutos tilanteessa 31.12. vuosina 2012–2017 

Vuosi Vakituisten 
lukumäärä 

Vakituisten           
%-osuus koko 

henkilökunnan 
määrästä 

Määräaikaisten 
lukumäärä 

Määräaikaisten %- 
osuus koko henkilö-

kunnan määrästä 

Henkilökunnan 
lukumäärä 
yhteensä 

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 

2017 2806 76,0 % 888 24,0 % 3694 

 
Vuonna 2017 henkilöstön määrä lisääntyi 31.12. tilanteessa 95 henkilöllä. Vakituisten määrä laski 9 työntekijäl-
lä ja määräaikaisten määrä nousi 104 työntekijällä vuoteen 2016 verrattuna.  
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Kaavio 1: Vakituisten/määräaikaisten määrä toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain 
31.12.2017 

 
 
Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli liikelaitos SataDiagissa (87,0 %) ja määräaikaista henkilöstöä 
eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (32,7 %).  
 
Kaavio 2: Vakituisen/määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla vuonna 2017 
(tilanne kunkin kuukauden viimeinen päivä) 

 
 
Kuukausitasolla tarkasteltuna määräaikaista henkilöstöä oli eniten kesäkuussa (1006) ja vähiten tammikuussa 
(686). Vakituista henkilöstä oli joulukuun lopussa 36 henkilöä vähemmän kuin tammikuun lopussa.  
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Taulukko 3: Alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet työpäivinä vuosina 2016 ja 2017 

Ammattiryhmä Työpäiviä v. 2016 Työpäiviä v. 2017 Muutos 2015/2017 

Erikoislääkärit 210 376 166 

Lääkärit 1 784 1 988 204 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1204 553 -651 

Muut hoitohenkilöt 3533 3 551 18 

Muut henkilöt 632 331 -301 

Sosiaalityöntekijät 59 46 -13 

Hallinto 40 13 -27 

Huolto 144 207 63 

Laitoshuoltajat 131 198 67 

Yhteensä 7737 7263 -474 

 
Vuonna 2017 alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli 6 % (474 pv) vähemmän kuin vuonna 2016. 
Prosentuaalisesti eniten (48,9 %) alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli ammattiryhmässä muut 
hoitohenkilöt (lähihoitajat, hoitajat, hoitoapulaiset). Suurin osa ko. ryhmään kuuluvista oli sosiaalipalveluiden 
asumispalvelujen palvelussuhteita ja hengityshalvauspotilaiden hoitajia. Ammattiryhmään lääkärit kuuluvista 
palvelussuhteista suurin osa oli yleislääketieteen päivystyksen palvelussuhteita.  
 
Taulukko 4: Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin vuoden 2016 ja 2017 lopussa 

Ammattiryhmä 2016 2017 Muutos 2016/2017 

Erikoislääkärit ja lääkärit 302 318 16 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1647 1702 55 

Muut hoitohenkilöt 457 464 7 

Muut henkilöt, johon kuuluu mm. farmaseutit,  
ohjaajat, osastonsihteerit, psykologit,  
toimistosihteerit, välinehuoltajat 

595 601 6 

Sosiaalityöntekijät 35 32 -3 

Hallinto 77 82 5 

Laitoshuoltajat 271 277 6 

Huolto 215 218 3 

Yhteensä 3599 3694 95 

 
Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on eriasteiset sairaanhoitajat, johon kuuluu 46,1 % 
koko henkilöstön määrästä.  
 
 

2. Henkilöstön rakenne 
 
Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 oli 44,9 vuotta (v. 2016 45,1 v). Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuon-
na 2017 oli 47,9 vuotta (v. 2016 47,8 v) ja määräaikaisen henkilöstön 35,2 vuotta (v. 2016 35,4 v). Vakituisesta 
henkilöstöstä korkein keski-ikä oli hallinnon ammattiryhmässä 51,8 vuotta ja matalin eriasteiset sairaanhoitajat 
ammattiryhmässä 46,3 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 84,2 % (v. 2016 84,3 %).  
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Kaavio 3: Henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin sukupuolen mukaisesti vuonna 2017 

 
 
Suurin osa koko henkilöstöstä kuului ikäryhmään 55–59-vuotiaat. Naisista suurin osa kuului ikäryhmään 55–59-
vuotiaat ja miehistä ikäryhmään 30–34-vuotiaat.  Henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 41 % (v. 2016 41 %).   
 
 

3. Rekrytointi 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2017 avoinna 321 työpaikkaa. Vastaava luku vuonna 2016 oli 213 
työpaikkaa. Rekrytointien määrä on kasvanut 108 avoimella työpaikalla viime vuoteen verrattuna.  Tilastosta 
puuttuu lyhyet määräaikaiset tehtävät.  
 
Kaavio 4: Työpaikkojen ja hakijoiden määrät vuonna 2017 
(Tilastoinnin pohjana ovat 1.1.2017 – 31.12.2017 välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit) 
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Alla olevasta taulukosta nähdään, että suurimmat rekrytointitarpeet kohdistuivat hoitohenkilökunnan, lääkä-
reiden ja laitoshuoltajien ammattiryhmiin.  Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kelpoisuutta tehtävään. 
Laitoshuoltajien suuri rekrytointitarve selittyy eläköitymisillä sekä marraskuussa 2017 julkaistulla laitoshuolta-
jien oppisopimuskoulutuksella. Lääkäreiden osalta sekä työpaikkojen että hakijoiden määrä on noussut verrat-
tuna vuoteen 2016, jolloin työpaikkoja oli 43 ja hakijoita 34. Lääkärirekrytointiin on panostettu erityisesti 
vuonna 2017.   
 
Taulukko 5: Työpaikat ja hakijamäärät ammattiryhmittäin vuonna 2017  

Ammattiryhmä  Työpaikat  Hakijamäärä 

Hoitaja, sosiaalipalvelut  48 462 

Hoitaja, sairaanhoidon toimialue ja SataDiag 64 774 

Lääkäri  73 71 

Psykologi 5 17 

Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja 13 54 

Laboratorio- ja röntgenhoitaja  19 136 

Kuntoutus ja terapia 9 50 

Laitoshuoltaja  57 358 

Terveydenhuollon muut tehtävät  14 165 

Johto ja hallinto  10 152 

Muut  9 70 

Yhteensä 321 2309 

 
Ryhmittely:  

 Hoitaja sosiaalipalvelut: ohjaaja, hoitaja, sairaanhoitaja    
 Hoitaja sairaanhoidontoimialue ja SataDiag: sairaanhoitaja, ensihoitaja, kätilö, lähihoitaja 
 Kuntotus ja terapia: toiminta-, ravitsemus- , puhe- ja fysioterapeutti   
 Terveydenhuollon muut tehtävät: osastonsihteeri, kouluttaja, toiminnanohjaaja, osastofarmaseutti, 

sairaalamikrobiologi)       
 Johto ja hallinto: palvelussuhdepäällikkö, hanketyöntekijät, controller, ylihoitaja, osastonhoitaja ja 

työhyvinvointipäällikkö      
 Muut: palkka- ja laskentasihteeri, hankinta-asiantuntija, ruokapalvelutyöntekijä, logistikko 

 
Vuonna 2017 Sairaanhoitopiiri oli edustettuna SataRekry messuil-
la, Tampereen ja Turun lääketiedepäivillä sekä Helsingin ja Turun 
Kunta Etsii lääkäriä -rekrytapahtumissa.  Heinäkuussa jazz-
festivaalien aikaan Satakunnan sairaanhoitopiiri järjesti Porin 
perusturvan kanssa ensimmäisen kerran Porin lääkäripäivän Po-
rin yliopistokeskuksessa.  Pääasiallinen kohderyhmä oli erikoistu-
vat ja juuri valmistuneet lääkärit. Tapahtuma onnistui yli odotus-
ten ja saa jatkoa vuonna 2018.  Samaan aikaan oltiin mukana 
myös SuomiAreenan kansalaistorilla, jossa vastuualueet esitteli-
vät toimintaansa.  
 
Rekrytointiyksikkö järjesti säännöllisesti yhdessä hoitotyön klinikkaopettajien kanssa hoitotyön opiskelijoille 
perehdytyskierroksia sekä info-tilaisuuksia. Uusille työntekijöille järjestettiin tulokaspäivä kesällä ja joulukuus-
sa. Lisäksi kesätöissä oleville lääketieteen opiskelijoille järjestettiin kolmiosainen iltakoulu.   
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4. Henkilötyövuodet ja työpanos  
 

4.1 Henkilötyövuosi 
 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen 
henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti ja vain osan vuotta palvelussuhteessa 
olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Yksi henkilötyövuosi tarkoittaa yhden kokoaikaisen 
työntekijän koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta kalenteripäivinä 365.  
 
Taulukko 6: Henkilötyövuodet toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain vuosina 2016–
2017 

Toimialue/ Vastuualue 2016 2017 
Muutos 
2016/2017 

Yhtymähallinto 127,6 109,6 -18,0 

Huoltokeskus 461,4 457,2 -4,2 

Sairaanhoidon toimialue 1999,0 1947,8 -51,2 

  Sairaanhoidon hallinto   57,6   

  Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 191,8 202,5 10,7 

  Konservatiivisen hoidon vastuualue 579,4 522,7 -56,7 

  Operatiivisen hoidon vastuualue 543,5 479,5 -64,0 

  
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuu-
alue  

209,8 206,4 -3,4 

  Psykiatrisen hoidon vastuualue 474,5 479,1 4,6 

Sosiaalipalvelujen toimialue 351,0 360,8 9,8 

Liikelaitos SataDiag 338,5 391,2 52,7 

Yhteensä   3277,5 3266,6 -10,9 

 
Vuonna 2017 henkilötyövuosien määrä väheni 10,9 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2016. Eniten henkilö-
työvuodet lisääntyivät Satadiagin toimialueella (52,7) ja vähentyivät operatiivisen hoidon vastuualueella (-64,0) 
johtuen välinehuoltokeskuksen henkilökunnan (51 vakinaista + 13 määräaikaista) siirtymisestä operatiivisen 
hoidon vastuualueelta Satadiagille 1.1.2017 lukien.  
 
Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla suoritteiden määrän ja henkilötyövuoden suhdetta. Suoritteista 
on otettu vertailuun avohoitokäynnit, hoitopäivät ja hoitojaksot sekä sosiaalipalvelujen suoritteet. Henkilötyö-
vuoden luvussa ovat mukana ensihoidon- ja päivystyksen, konservatiivisen, operatiivisen, psykiatrisen ja las-
ten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueiden henkilötyövuodet. Sosiaalipalvelujen suoritteita on 
verrattu sosiaalipalvelujen henkilötyövuosiin.  
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Kaavio 5: Suoritteet henkilötyövuotta kohti 2016–2017 
(vuoden 2016 luvut suoriteluvut päivitetty, mukana myös puoliavoimet hoitokäynnit) 

 
 

4.2 Työajan jakautuminen eli tehty työpanos 
 
Tehty työpanos mittaa aktiivista tehtävien hoitamiseen käytettyä aikaa. Tehty työpanos lasketaan työpäivinä 
niin, että kokonaistyöajasta vähennetään lauantait, sunnuntait ja arkipyhät, jolloin saadaan teoreettinen sään-
nöllinen vuosityöaika työpäivinä.  Todelliseen tehtyyn työaikaan päästään vähentämällä teoreettisesta sään-
nöllisestä vuosityöajasta kaikki poissaolot työpäivinä ja lisätään lisä- ja ylityöt sekä lääkäreiden aktiivityökorva-
ukset työpäiviksi muutettuna. Työpanos laskennallisina henkilöinä on saatu siten, että tehty työpanos on jaet-
tu 365/366.  
 
Taulukko 7: Työpanos toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain laskennallisina henkilöinä vuosina 
2016–2017 

Toimialue Henkilöinä 
2016 

Henkilöinä 
2017 

Muutos 
2015/2016 

Yhtymähallinto 72,2 60,9 -11,3 

Huoltokeskus 258,6 257,4 -1,2 

Sairaanhoidon toimialue       

      Sairaanhoidon hallinto   32,4 32,4 

      Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 111,7 115,7 4,0 

      Konservatiivisen hoidon vastuualue 337,3 303,2 -34,1 

      Operatiivisen hoidon vastuualue 316,3 279,0 -37,3 

      Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 122,2 120,9 -1,3 

      Psykiatrisen hoidon vastuualue 269,7 270,4 0,7 

Sosiaalipalvelujen toimialue 201,7 209,3 7,6 

Liikelaitos SataDiag 191,0 219,8 28,8 

Yhteensä 1880,6 1869,0 -11,6 

 
Työpanos laskennallisina henkilöinä on laskenut 11,6 henkilön verran vuoteen 2016 verrattuna. 
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Kaavio 6: Työpanoksen muutos ammattiryhmittäin 2016–2017 

 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos laski kaikissa muissa ammattiryhmissä, paitsi lääkäreillä ja huollos-
sa, vuoteen 2016 verrattuna. Suurin vähennys tapahtui muun henkilökunnan ammattiryhmässä. 
 
Työpanos vaihtelee kuukausittain johtuen henkilökunnan määrän, poissaolojen ja lisä- ja ylitöiden ja lääkärei-
den aktiivityökorvausten määrän muutoksista. 
 
Kaavio 7: Työpanos laskennallisina henkilöinä kuukausittain vuosina 2016–2017 

 
 
Suurin työpanos tehtiin vuonna 2017 marraskuussa ja pienin heinäkuussa sekä vuonna 2016 että 2017.  
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Kaavio 8: Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen vuonna 2017 

 
 
Tehty työpanos vuonna 2017 oli 75 % (v. 2016 75,2 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Työpanos laski vuoteen 
2016 verrattuna 0,2 prosenttiyksikköä. Poissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 26,9 % (v. 2016 
26,8 %) ja lisä-, ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten osuus 1,9 % (v. 2016 2,0 %).   
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4.3 Poissaolot 
 
Taulukko 8: Poissaolot kalenteripäivinä syyryhmittäin vuosina 2016 ja 2017 

Vuosi/ 
muutos 

Vuosi-
lomat 

Sairaus- 
poissaolot Koulutukset Perhevapaat 

Lakisääteiset 
vapaat Kuntoutukset Muut Yhteensä 

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

2017 151 099 55 369 5 334 40 594 7 814 534 85 884 346 628 

Muutos -55 -670 297 -961 765 -311 -4 371 -5 306 

 
Poissaolot vähenivät 5 306 kalenteripäivällä verrattuna vuoteen 2016.  
 

4.4 Lisä- ja ylityöt sekä lääkäreiden aktiivityökorvaukset  
 
Taulukko 9: Lisä- ja ylityöt ja lääkäreiden aktiivityökorvaukset työpäivinä vuosina 2016 ja 2017 

Toimialue / sairaanhoidon vastuualue Työpäivinä 2016 Työpäivinä 2017 Muutos 2016/2017 

Sairaanhoidon toimialue 15245 14964 -1,8 % 

Sairaanhoidon hallinto   66   

Lasten- naistentaudit sekä syn 2714 2638 -2,8 % 

Konservatiivinen hoito 3883 3744 -3,6 % 

Operatiivinen hoito 5351 5511 3,0 % 

Ensihoito ja päivystys 2440 2032 -16,7 % 

Psykiatrinen hoito 856 973 13,7 % 

Yhtymähallinto 154 139 -9,7 % 

Huoltokeskus 813 655 -19,4 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 671 903 34,6 % 

Liikelaitos SataDiag 1049 1053 0,4 % 

Yhteensä 17931 17714 -1,2 % 

 
Lisä- ja ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten määrä väheni 217 työpäivällä. Laskua tapahtui eniten 
huoltokeskuksen toimialueella, suurin lisä- ja ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten määrän nousu puo-
lestaan tapahtui sosiaalipalvelujen toimialueella. 

 
4.5 Terveysperusteiset poissaolot 
 
Yleisimmät poissaolojen aiheuttajat olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (29,0 %), joista eniten poissaoloja aihe-
uttivat yläraajojen (9,8 %) ja selän (9,0 %). Yhdessä vammadiagnoosiryhmän (ruhjeet, revähdykset, murtumat 
ja nyrjähdykset) kanssa tuki- ja liikuntaelin ongelmat olivat syynä 43,2 % kaikista poissaoloista. Hengityselinsai-
rauksien diagnoosit edustivat 14,0 % kaikista sairauspoissaoloista. Mielenterveyden diagnooseja oli 13,1 %. 
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Taulukko 10: Sairauspoissaolopäivät ja henkilöstön sairastavuus/HTV vuosina 2016–2017 

Toimialue /sairaanhoidon 
vastuualue 

2016 2017 Muutos 
poissaolopäivät/HTV 

2016/2017 
 Poissaolo- 

päivät 
Poissaolo/ 

HTV  
 Poissaolo- 

päivät 
Poissaolo/ 

HTV  

Yhtymähallinto 1600 12,5 1278 11,7 -0,8 

Huoltokeskus 10276 22,3 9092 19,9 -2,4 

Sairaanhoidon toimialue     31056 15,9   

Sairaanhoidon hallinto     1016 17,6   

Ensihoito ja päivystys 3182 16,6 4437 21,9 5,3 

Konservatiivinen hoito 9565 16,5 7735 14,8 -1,7 

Operatiivinen hoito 9019 16,6 7852 16,4 -0,2 

Lasten- naistentaudit sekä syn 3600 17,2 2720 13,2 -4,0 

Psykiatrinen hoito 7074 14,9 7296 15,2 0,3 

Sosiaalipalvelujen toimialue 7152 20,4 6932 19,2 -1,2 

Liikelaitos SataDiag 4571 13,5 7011 17,9 4,4 

Yhteensä / HVT 56039 17,1 55369 17,0 -0,1 

 
Vuonna 2017 sairauspoissaolopäiviä oli 55369 kalenteripäivää, joka oli 670 päivää vähemmän kuin vuonna 
2016. Sairauspoissaolopäivät/HTV olivat 17 päivää. 
 
Taulukko 11: Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset keston mukaan vuosina 2016–2017 

Sairauspoissaolot 
Kalenteripäivät 
  

Muutos  
kalenteri- 
päivinä 

Kustannukset (300€/kalenteripäivä) 
  

Muutos euroina 
2016/2017 

  2016 2017   2016 2017   

1-3 pv 11903 11801 -102          3 570 900 €                 3 540 300 €  -30 600,00 € 

4-30 pv 19648 19020 -628          5 894 400 €                 5 706 000 €  -188 400,00 € 

31-60 pv 8805 8175 -630          2 641 500 €                 2 452 500 €  -189 000,00 € 

61-90 pv 3388 4199 811          1 016 400 €                 1 259 700 €  243 300,00 € 

91-180 pv 7977 5599 -2378          2 393 100 €                 1 679 700 €  -713 400,00 € 

yli 180 pv 4318 6575 2257          1 295 400 €                 1 972 500 €  677 100,00 € 

Yhteensä 56039 55 369 -670        16 811 700 €              16 610 700 €  -201 000,00 € 

              

Em. poissaoloista erikseen 2016 2017 
 

  

 – työtapaturmat 1801 1819 
 

  

 – työmatkatapaturmat 550 1295 
 

  

 – liikennevahingot 96 99 
 

  

 – ammattitaudit tai -epäilyt 3 0     

 
EK:n mallin mukaan laskettuna yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 300 €. Malli ottaa huomioon välit-
tömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset. EK:n mallin mukaisesti laskettuna sairauspoissaolojen 
kustannukset laskivat 201 000 eurolla verrattuna vuoteen 2016.  
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Sairauspoissaolokäytäntöjä uudistettiin vuonna 2015. Esimiehille annettiin lupa myöntää 1–5 päivää sairaus-
lomaa entisen 1-3 sijaan, silloin kun kyseessä on hengitystieinfektio, suolistoinfektio tai diagnosoitu migreeni. 
Vuoden 2017 alusta käytäntöä uudistettiin vielä niin, että esimies voi myöntää 1–5 päivää ilman oirediag-
nooseja.  Käytäntö on edelleen vähentänyt työterveyshoitajien kirjoittamien poissaolojen määrää.  Poissaoloja 
esimiehen luvalla oli vuonna 2017 yhteensä 8938 kalenteripäivää, kun vuonna 2016 niitä oli 7764 kalenteripäi-
vää.  
 
Kaavio 9: Sairauspoissaolojen jakautuminen keston mukaisesti vuonna 2017 

 
 
 

 

 
 

5. Eläköityminen  
 
Vuonna 2017 eläkkeelle jäi yhteensä 127 työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle 71.  
 
Taulukko 12: Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2016–2017  
(Lähde: Keva.  Eroaa omasta tilastosta, koska Keva laskee työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen alkaneen jo aikai-
semmasta eläketapahtumasta.) 

 
 

2016 
lukumäärä 

Keski-ikä 
2017 

lukumäärä 
Keski-ikä 

Osatyökyvyttömyyseläke 34 53,3 37 53,2 

Kuntoutustuki 10 53,8 16 47,8 

Työkyvyttömyyseläke 2 - 3 -  

Vanhuuseläke 65 63,9 71 64,1 

Yhteensä 111 57,9 127 58,8 

Osa-aikaeläke 7 61,6 9 62,5 
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Taulukko 13: Henkilöstön vanhuuseläkepoistumaennuste vuosille 2018–2025 

Toimialue 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sairaanhoidon toimialue 51 40 49 55 45 47 42 45 

Sairaanhoidon hallinto 2     1 3 2 2 2 

Lasten- naistentaudit sekä syn 3 6 6 10 8 3 3 2 

Konservatiivinen hoito 14 10 13 21 13 16 10 11 

Operatiivinen hoito 12 11 16 11 6 13 11 16 

Ensihoito ja päivystys 1 4   1 3 4 1 2 

Psykiatrinen hoito 19 9 14 11 12 9 15 12 

Yhtymähallinto 3 2 5 7 3 4 3 3 

Huoltokeskus 5 12 8 15 12 18 14 7 

Sosiaalipalvelujen toimialue 6 9 6 5 7 12 11 2 

Liikelaitos SataDiag 14 16 14 16 12 15 6 9 

Yhteensä 79 79 82 98 79 96 76 66 

 
Ennusteen tiedot perustuvat sairaanhoitopiirin palveluksessa v. 2011 olleiden osalta Kevan tietoihin henkilö-
kohtaisesta eläkeiästä ja sen jälkeen palvelukseen tulleiden osalta 63-vuoden ikään. Eläkeuudistus on tullut 
voimaan 1.1.2017, jolloin varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikä. 
 
 

6. Palkkaus ja henkilökuntaetuudet  
 

6.1 Palkkaus 
 
Uudet virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.2.2017. Sopimukset eivät sisältäneet palkankorotuksia. 
Sopimuksilla vähennettiin lomarahoja 30 %:lla siten, että viimeinen vähennys tehdään 2018–2019 lomanmää-
räytymisvuoden osalta.  Kertomusvuonna hyväksyttiin paikalliset määräaikaiset sopimukset sairaanhoidollisen 
toimialueen kliinisen lisätyön korvauksista lääkäreille, hoitohenkilökunnalle ja osastonsihteereille ja kliinisen 
lisätyön korvauksista kardiologian erikoislääkäreille. Liikelaitos SataDiagin osalta hyväksyttiin määräaikaiset 
paikalliset sopimukset kuvantamisen vastuualueen radiologiaan erikoistuvien lääkäreiden kliinisen lisätyön 
korvauksista sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueen kliinisen lisätyön korvauksista. 
 

6.2 Henkilökuntaetuudet  
 

Toimipaikkaruokailu 
 
Henkilöstöravintoloiden ruokailuissa ei ollut merkittäviä muu-
toksia. Henkilöstöravintoloidemme palveluita käyttävät henkilö-
kunnan lisäksi eri opiskelijaryhmät, SAMK:n opiskelijat lähialu-
eelta, vierailijat, muut yhteistyökumppanit sekä potilaiden omai-
set. 
 
Taulukko 14: Henkilöstöravintoloissa tarjotut ateriat  
sairaaloittain 2017 

Toimipiste 2017 

Satakunnan keskussairaala 164 536 

Harjavallan sairaala 17 032 

Satalinnan sairaalan kabinetti 1 864 

Antinkartanon kuntoutuskeskus ruokasali 2 942 

YHTEENSÄ 186 374 



 
     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 

 
 
   

18 (32)  

Vapaa-ajan kerhotoiminta 
 
Vapari ry 
Satakunnan keskussairaalan vapaa-ajankerho Vaparin tarkoituksena on henkilökunnan vapaa-ajanharrastusten 
edistäminen ja ylläpitäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia, 
matkoja, esitelmätilaisuuksia sekä harrastuspiirejä. Tarkoituksensa tukemiseksi kerhoilla on oikeus hankkia ja 
omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisen viranomai-
sen luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja virvoitusjuomien 
myyntitoimintaa.  
 
Vapaa-ajankerho Vaparin jäseniä voivat olla kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät ja piiristä eläkkeelle jääneet. 
Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli yhteensä 349. Kerhon tarkoituksena on henkilökunnan vapaa-
ajanharrastusten edistäminen ja ylläpitäminen. Vaparin jaostona toimii sosiaalipalvelujen SOSVapari ja Seniori-
jaosto.  Vuoden 2017 aikana jäsenille järjestettiin erilaisia tapahtumia mm. matkoja, teatteriesityksiä ja luento-
ja. Vapari tuki jäsentensä osallistumista erilaisiin kilpailuihin ja turnauksiin, mm. keilailu, golf, salibandy-
turnaus ja Karhu-viesti. Perinteisesti Vapari tarjosi Juhannuksena Pinkkerissä kävijöille kaffet, pullaa ja makka-
raa. Vaparin jäsenillä oli ilmainen sisäänpääsy Satakunnan museoon ja Porin Taidemuseoon ja mahdollisuus 
ostaa lippuja alennettuun hintaan Kirvatsin Jytä-tapahtumaan. Yhdessä Porin perusturvan kanssa järjestettiin 
retki taidekaupunki Mänttään, Etelä-Viron kierros, kulttuurikierros Suomen kesässä (Porvoo) ja retki Turun 
joulutorille. 
 
Harjavallan sairaalan kerho ry 
Kerhon jäsenmäärä vuonna 2017 oli 370. Retki-, urheilu- ja huvitoimikunta järjesti jäsenilleen ystävänpäivän 
talviurheiluillan sekä tarjosi lippuja Ässien jääkiekko-otteluihin. Lisäksi huhtikuussa bongailtiin lintuja Lintubon-
gausretkellä ja toukokuussa jumpattiin Harjavalta Training Dayn merkeissä. Syksyllä vuorossa oli Puuvillajuok-
su. Kurkkarissa järjestettin keväällä talkoot ja syksyllä Venetsialaiset. Lisäksi tehtiin reissu Tallinnaan ja käytiin 
Valtatie 2:n tanssi-illoissa. Kilpailutoimintaa mahtui myös vuoteen. 7.-8.4 pelattiin SM-jääkiekkoa Harjavallan ja 
Panelian jäähalleilla. Satshp:n sählyturnaukseen 22.4 osallistuttiin myös, voittaen koko turnaus. Kulttuuritoimi-
kunta järjesti vuoden aikana 4 teatterireissua, osallistumismahdollisuuden kahteen konserttiin sekä Kaljaasi 
IHANA-risteilyn kesällä. Osallistujamäärältään suurin tapahtuma oli vuoden päätöstilaisuus 18.11. Ulvilassa, 
jonka teemana oli Suomi 100 vuotta, juhlaan osallistujia oli lähes 100 henkeä. 

 
TYKY-toiminta vuonna 2017 

 
Tyky eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta toteutetaan yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa. Vuo-
den 2017 aikana tyky-toimintaan oli käytössä 23€ per työntekijä ja siihen osoitettiin 4 tuntia työaikaa. Henki-
löstöstä kaksikolmasosaa osallistui erilaisiin tilaisuuksiin, joista kustannuksia muodostui n. 39000 €.  
Vuoden 2017 aikana perinteisen tykyn vaihtoehtona oli HYVIS-Tyky, joka toteutettiin vähintään 7 hengen ryh-
mälle ja johon voi käyttää 2 h työaikaa. HYVIS-tykyyn liittyvän Firstbeat-hyvinvointianalyysiin (3 vrk mittaus) 
perusteella työntekijät saavat tietoa omista kuormitustekijöistään, palautumisestaan, unen määrästä ja laa-
dusta sekä omasta aktiivisuudestaan. Vuonna 2017 HYVIS-Tykyyn osallistui 31:sta eri yksiköstä yhteensä 300 
työntekijää. Nämä kustannukset vuonna 2017 olivat n. 20000 €.   
 
Hyvinvointianalyysien tulosten yhteenvedosta käy ilmi, että 62% stressi ja palautuminen ovat tasapainossa ja 
puolestaan 8%:lla ylikuormitusriski on kohonnut merkittävästi, että jatkotutkimuksia suositellaan. Hieman reilu 
kolmannes palautui unen aikana hyvin, mutta noin 60% vain kohtalaisesti. Mitatuista 35% liikkui terveytensä 
kannalta riittävästi. 
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7. Työvoimakustannukset  
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 
Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Palkat ja palkkiot vuonna 2017 
olivat yhteensä lähes samat kuin vuonna 2016 (kasvua 18 137 euroa).  
 
Taulukko 15: Henkilöstötuloslaskelma vuosilta 2015–2017   

Palkat 2015 2016 2017 

Lääkärihenkilöstö 26 301 983 26 413 481 26 606 476 

Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat  57 947 592 57 857 982 58 116 467 

Muu henkilöstö 47 030 115 45 796 343 43 759 966 

Laitoshuoltajat 7 212 788 7 193 255 7 072 074 

Ulkopuoliset palkkiot: konsultaatio, asiantuntijapalkkiot, 
luentopalkkiot 

549 862 575 930 854 135 

Jaksotetut palkat ja palkkiot -110 344 669 241 748 487 

Luottamushenkilöstö 56 729 56 192 58 815 

Henkilöstökorvaukset  -2 475 526 -2 225 071 -2 199 412 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 136 513 198 134 998 871 135 017 008 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen -0,53 % -1,11 % 0,01% 

HENKILÖSTÖSIVUKULUT 39 157 738 39 039 969 35 310 343 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen 1,11 % -0,30 % -9,55 % 

 

7.2 Eläkemaksut 
 
KuEL- eläkemaksut muodostuvat palkkaperusteista ja eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä 
maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet sairaanhoitopiirin palveluksessa ennen vuotta 2005. Lisäksi 
työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista ns. varhe-maksua työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa 
työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai kuntoutustuelle, jolla tar-
koitetaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 
 
Taulukko 16: KuEL-maksut vuosina 2012–2017 (Lähde: Keva)  

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

maksusta) 

Eläkemenoperusteinen          
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 €              1 146 849 €  

2017* 135 017 008 € 32 524 102 € 4 264 512 € 1 119 945€ 

 
*Vuoden 2017 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat arvioita. Lopulliset mak-
suosuudet vahvistuvat syksyllä 2018.  
 
Eläkemenoperusteinen maksu oli 3,2 % vuoden 2017 palkkasummasta ja Varhe-maksu 0,8 % palkkasummasta. 
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Taulukko 17: Arviot Varhe-maksuista toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain vuosina 2016 ja 2017 
(2017 luvut ovat sairaanhoitopiirin tilinpäätöstietojen mukaiset, ne eroavat Kevan luvuista, koska Kevan lopul-
liset maksuosuudet vahvistuvat vasta syksyllä 2018. 2016 luvut henkilöstökertomuksen mukaiset.) 

Toimialue / sairaanhoidon vastuualue Varhe-maksu 2016 Varhe-maksu 2017 Muutos 2016 - 2017 

Yhtymähallinto                  59 640 €                   75 444 €  +15 804 

Huoltokeskus                 212 426 €                 154 648 €  - 57 778 

Sairaanhoidon toimialue                 547 536 €                 552 620 €  + 5 084  

Ensihoidon ja päivystyksen  
vastuualue                 2 612 €        - € + 2 612 

Konservatiivisen hoidon vastuualue                 149 891 €                 247 651 €  + 97 760 

Operatiivisen hoidon vastuualue                 151 191 €                 120 550 €  + 30 641 

Lasten- ja naistentautien sekä  
synnytysten vastuualue                  - €                   14 040 €   + 14 040 

Psykiatrisen hoidon vastuualue                 243 842 €            170 379 €   - 76 463   

Sosiaalipalvelujen toimialue                 191 706 €                 230 699 €   + 38 993 

Liikelaitos SataDiag                  67 204 €                   19 404 €  - 47 800 

Yhteensä              1 078 512 €              1 032 815 €  - 45 697 

Tyke Oy                  27 958 €                   18 628 €  - 9 330 

Kaikki yhteensä              1 106 470 €              1 051 443 € - 55 027 

 
 
 

III Kehittämistoiminta  
 
 

8. Luottamus ja yhteistyö 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta   
 
Yleistä 

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana vuonna 

2017 toimi työntekijöiden edustaja, osastonhoita-

ja Virpi Nieminen, sairaanhoidon toimialueelta.    

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuonna 2017 seit-

semän kertaa. 

Yhteistyötoimikunnassa käsiteltävinä olivat mm. 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, toimin-

tamalli puhtaan sisäilman edistämiseksi, uusi tar-

tuntatautilaki ja -asetus, työ- ja suojavaateohje, kulun- ja kameravalvontaan liittyvä rekisteri, leikkaustoimin-

nan siirtäminen Raumalta sairaanhoitopiirin toiminnaksi, maakunta- ja soteuudistus. 

Osallistuttiin Lappeenranta-seminaariin  17.–18.8.2017 sekä yhteistoimintapäivään Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin kanssa 1.9.2017 
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8.2 Henkilöstöryhmä 
 
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana toimi palvelussuhdepäällikkö ja jäseninä toimi- ja vastuualueiden edusta-
jat sekä koordinoivat pääluottamusmiehet. Henkilöstöryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Hen-
kilöstöryhmä käsitteli mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, työkyvyn tukiohjelmaa (Ytyä), koeaikaa 
työsuhteissa, koneellisen työajan seurantaan liittyviä asioita, työvuorosuunnittelun pelisäännöt -
toimintaohjetta, Titanian kehittämistä, lääkärien liukuvaa työaikaa, oppisopimusopiskelijoiden palkkaus-
ta.  Lisäksi Satasoten henkilöstötyöryhmän ja eri työryhmien toiminnasta saatiin tilannekatsaukset.   
 

8.3 Viestintä   
 
Sisäinen viestintä ja julkaisut 
 
Sisäinen viestintä on keskitetty vuoden 2017 alusta Henkkaan ja henkilöstölehti Vinkkeliin. Henkilöstö- ja sidos-
ryhmälehti Vinkkelin vuoden ensimmäinen numero 1/2017 oli viimeinen painettu lehti, joka postitettiin henki-
lökunnalle, yhteistyötahoille ja sidosryhmille. Vuoden seuraavat kaksi henkilöstölehteä ilmestyivät verkkoleh-
tinä, jotka ovat luettavissa sairaanhoitopiirin intranet- ja internet-sivuilla 
 
Ulkoinen viestintä ja julkaisut  
 
Kesäkuussa ilmestyi 24-sivuinen asiakaslehti Sinun sairaalasi, jonka painosmäärä oli 180 500 kappaletta. Lehti 
jaettiin julkisena tiedotteena Satakunnan kuntiin ja rajakuntiin. 
 
Julkaisimme säännöllisesti uutisia, tapahtumia, tiedotteita ja ohjeita tilapäivityksinä viidellä Facebook-sivuilla, 
jotka ovat Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin Lasten- ja naistentalo, Satakunnan sai-
raanhoitopiirin kehitysvammapalvelut, Lääkäriksi Satakuntaan ja Satakunnan lääkäripäivä. Satakunnan sai-
raanhoitopiirille perustettiin Instagram-tili syyskuussa 2017. 
 
Elokuussa 2017 julkaistiin www-sivuilla sairaanhoitopiirin esittelyvideo ”Olet hyvän hoidon ja palvelun piirissä” 
sekä painettu esite ”Satakunnan keskussairaala – laajan päivystyksen sairaala”. Sekä video että esite on julkais-
tu myös ruotsiksi ja englanniksi. 
 
 

9. Innovointi ja tuloksellisuus 
 

9.1 Palkitseminen 
 
Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatti  

Suomen Olympiakomitea myönsi Satakunnan sairaanhoitopiirille Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin tun-
nustuksena hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta vuonna 2017. Hyvin hoidettuja osa-alueita olivat seurantajär-
jestelmät, liikuntapalvelut sekä liikunnan viestintä. Kartoituksen mukaan kehittämisalueitamme jatkossa ovat 
henkilöstöliikunnan tuen määrän sekä henkilöstön liikunta-aktiivisuuden lisääminen.  
 

9.2 Aloitetoiminta 
 
Aloitetoiminnan ohje uusittiin 1.1.2017 lukien. Aloitetoiminnan tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ideoi-
maan työn, työympäristön ja toiminnan kehittämistä. Aloite on parannus-, ratkaisu-, toimenpide- tai kehittä-
misehdotus, joka mm. parantaa asiakaspalvelua, organisaation toimivuutta, kehittää työn laatua ja tuottavuut-
ta, parantaa työskentelytapoja, saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa tarpeetonta työtä. Aloitteen tulee 
sisältää käyttökelpoinen ratkaisu sen korjaamiseen. Aloitteen voi tehdä yksilö tai ryhmä.  
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Vuonna 2017 työryhmän käsittelyyn tuli 55 aloitetta/kehittämisehdotusta. Näistä useampi eteni toteutetta-
vaksi ja lisäksi 2 palkittiin (laukkukaapit ruokalan aulaan sekä Kehu kaveria -toiminto Henkkaan). 
 

9.3 Asiakastyytyväisyysmittaus 
 
Asiakaspalautetta on kerätty systemaattisesti sairaanhoitopiirissä vuodesta 2013 alkaen QPro Feedback järjes-
telmän avulla. Palautetta on voinut antaa yksiköissä olevilla paperisilla palautelomakkeilla tai nettilomakkeella. 
Vuoden 2017 aikana käyttöön on otettu tekstiviestipalaute, jonka tarkoituksena on ollut lisätä asiakkailta saa-
tua palautteiden määrää, sujuvoittaa palautteenantoa ja reagoida palautteisiin mahdollisimman reaaliaikaises-
ti.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu sairaanhoitopiirin kansalliseen asiakaslähtöisyyden kehittämisverkostoon, 
jonka tavoitteena on tuottaa muun muassa kansallista asiakaspalautteen vertailutietoa kansallisten viiden 
kysymyksen osalta: 
1) potilaan saama hoito oli hyvää 
2) henkilökunta kohteli potilasta hyvin 
3) potilaan saama tieto hoidosta oli ymmärrettävää 
4) potilaan hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä hänen kanssaan 
5) potilas koki olonsa turvalliseksi hoidon aikana. 
 
QPro Feedback järjestelmään kirjattiin vuonna 2017 yhteensä 1729 palautetta, joka on yli 500 palautetta 
enemmän kuin vuonna 2016. Kaikkien viiden kysymyksen osalta asiakastyytyväisyys pysyi edellisiin vuosiin 
nähden ennallaan tai parantui. 
 
Kaavio 10: Nettisivujen ja palautelomakkeiden (QPro feedback) kautta saatu asiakaspalaute 2015–2017  
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Tekstiviestin kautta saadut asiakaspalautteet 2017 
Satakunnan sairaanhoitopiiri toteuttaa jatkuvaa asiakaskokemusmittausta tekstiviestitiedonkeruuna. Asiakkaat 
saavat hoidon tai kotiuttamisen jälkeen tekstiviestin sähköiseen kyselyyn. Vuonna 2017 vastauksia saatiin yh-
teensä 12132. Tulosten mukaan asiakastyytyväisyys on hyvää tai erinomaista. Saatujen palautteiden pohjalta 
yksiköissä tehdään korjaavia toimenpiteitä, jotka edelleen auttavat asiakaskokemuksen kehittymisessä. Tähän 
tarvitaan koko henkilöstön panostusta.  
 
Kaavio 11: Tekstiviestin kautta saadut asiakaspalautteet 2017

 
 

10. Osaava työvoima 
 

10.1 Täydennyskoulutus   
 
Täydennyskoulutus 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta ja tavoitteet sekä henkilöstön osaamistarpeet ovat lähtökohtana kou-
lutussuunnittelussa. Osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia pyritään ennakoimaan ajoissa ja eri me-
netelmin varmistetaan, että henkilöstöllä on tarvittavaa osaamista riittävästi. Täydennyskoulutuksen avulla 
ylläpidetään, ajantasaistetaan ja lisätään henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista työtehtävistä riippuen 
välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Osaamisen kehittymisen arvi-
ointia tapahtuu koulutus- ja asiakaspalautteiden sekä työkäytäntöjen ja toimintamuutosten seurannan avulla. 
 
Kaikki toimialueet ja liikelaitos sekä vastuualueet toteuttivat omia sisäisiä koulutuksia ja osallistuivat alueellis-
ten koulutusten järjestämiseen. Itse järjestetty koulutus oli monipuolista ja eri erikoisalojen tarpeet huo-
mioivaa. Osa henkilökunnasta osallistui koulutustarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisesti 
ja kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin.  
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Kaavio 12: Sisäisten ja ulkoisten koulutusten lukumäärä vuosina 2013–2017

 
 
Itse järjestetty koulutus lisääntyi. Kasvu ilmenee koulutusten lukumäärässä (+26,7 %) ja koulutuspäivien luku-
määrässä (+2,9 %). Monet koulutuksista olivat kestoltaan lyhyitä. Varsinkin 1-2 tunnin pituisten koulutusten 
määrä lisääntyi. Osa koulutuksista toteutettiin toistamiseen saman sisältöisinä, mikä mahdollisti useiden hen-
kilöiden osallistumisen koulutuksiin.   
 
Alueellisia koulutuksia järjestettiin keskitetysti vuoden 2017 aikana 89 (-8,2%). Niihin osallistui 4725  
(-16,6 %) henkilöä, joista 28,9 % oli omaa henkilökuntaa ja 71,1 % muissa, pääasiassa Satakunnan alueen sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, työskenteleviä. 
 
Johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui 518 henkilöä ja rekisteröityjä koulutuspäiviä oli yhteensä 792 (kes-
kimäärin 1,5 päivää/osallistuja). Muutamat ylimpään johtoon kuuluva osallistuivat pitkäkestoisiin MBA-
koulutukseen ja MediMerc -sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutukseen sekä Joko-, JET- ja Pajop-
koulutuksiin. Sairaanhoitopiirin itse järjestämiin lyhyinä ja osina toteutettuihin Puheeksioton valmennusta 
esimiehille – osana Yhdessä Työkykyä! ja Lean-koulutukseen osallistuttiin aktiivisesti. Ajankohtaisista teemois-
ta pidettiin lyhyitä koulutuksia esimiehille. Lisäksi johto- ja lähiesimiestehtävissä toimivat osallistuivat ammat-
tiryhmäkohtaisiin johtamiskoulutuksiin, kuten erikoislääkärien johtamiskoulutukseen ja ajankohtaisiin teema-
koulutuksiin. 
 
Koulutuksiin osallistumisen painopiste jakaantui aikaisempien vuosien tapaan pääosin potilaan/asiakkaan/ 
asukkaan hoitoon ja tutkimiseen (47 %) sekä muuhun ammattiin tai työtehtäviin liittyvään koulutukseen (34 
%). Muihin ammattiin tai työtehtäviin liittyviä koulutuksia olivat mm. atk-, työyhteisö- ja hyvinvointi-, riskien-
hallinta- ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset.  
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Kaavio 13: Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain 2017

 
 
Koulutuksen toteuttamistavat 
 
Osallistujamäärältään isot koulutukset toteutettiin pääosin luento-opetuksena. Muissa koulutuksissa käytettiin 
pienryhmiin sopivia monimuotoisia menetelmiä, esimerkiksi simulaatio- ja taitopajatyöskentelyä. Joihinkin 
koulutuksiin oli liitetty etukäteistehtäviä sekä käytännön harjoituksia ja testauksia. Muutamia koulutuksia to-
teutettiin jaksotettuina useampiin osiin. Koulutusten suorittaminen verkkokoulutuksina lisääntyi jonkin verran 
ja kouluttautumista tapahtui myös webinaareissa. Oppiportissa teki verkko-opintoja 280 henkilöä (+42,1%) ja 
oppikirjoja käytettiin 28345 kertaa (+83,8%).  
 
Monissa Satakunnan keskussairaalassa toteutetuissa alueellisissa koulutuksissa (42 %) käytettiin etäyhteyttä, 
jolloin koulutuksiin pystyi osallistumaan videovälitteisesti Raumalla, Harjavallassa, Satalinnassa ja Kankaan-
päässä sekä muualla, myös Satakunnan ulkopuolella kuten Joensuussa ja Rovaniemellä. Meille tulevien video-
välitteisten koulutusten määrä lisääntyi edelleen ja niihin osallistuminen oli aktiivista. Koulutuspalvelujen kaut-
ta Satakunnan sairaanhoitopiiriin tuli videovälitteisesti 59 koulutusta. Sen lisäksi eri yksiköillä oli omaan eri-
koisalaansa ja toimintaansa liittyneitä säännöllisesti toteutuneita videovälitteisiä koulutuksia.  
 
Osallistuminen 
 
Vuoden 2017 aikana koko henkilökunnasta 3487 
henkilöä (94,4 %) osallistui palkallisesti koulutuk-
seen. Täydennyskoulutuspäiviä (tunnit päiviksi 
muutettuina) kertyi yhteensä 12162 (+8,3 %). 
Osallistujat olivat koulutuksessa keskimäärin 3,5 
päivää, saman verran kuin edellisenä vuonna. 
Aikaisempaan tapaan eniten kouluttautuneet 
osallistuivat myös täydennyskoulutukseen eniten 
ja vastaavasti lyhyemmän koulutustaustan omaa-
vat osallistuivat täydennyskoulutukseen vähiten. 
Keskimääräisesti laskettujen koulutuspäivien mää-
rä vaihteli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luo-
kittelun mukaan tarkasteltujen ammattiryhmittäin 
välillä 1,8 -7,2. Ero on hieman kaventunut (0,4 
päivää) edellisvuoteen verrattaessa.  
 
Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 66 henkilöä. Opintovapaapäiviä oli yhteensä 6615. Oppisopimussuh-
teisina kouluttautui 43 henkilöä. 
 
 
 

10 % 

47 % 
9 % 

34 % 

0 % Hallintoon ja talouteen liittyvä koulutus

Potilaan/asiakkaan/asukkaan hoitoon ja
tutkimiseen liittyvä koulutus

Tukipalveluihin liittyvä koulutus

Muu ammattiin tai työtehtäviin liittyvä
koulutus

Muu koulutus (mm. työsuojelu- ja
luottamusmieskoulutus)
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Taulukko 18: Täydennyskoulutukseen osallistuneet ja täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä 
vuosina 2016–2017 

  

Henkilöstön 
määrä          

Täydennys 
koulutukseen 
osallistuneet   
(lkm)          

Koulutukseen 
osallistuneiden 
%-osuus / am-
mattiryhmä                  

Täydennyskoulutus- 
päiviä keskimäärin / 

osallistuja                    

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Lääkärit ja hammaslääkärit 311 325 290 363 107 % 112 % 5,8 5 

Sosiaalityöntekijät 37 34 34 32 95 % 94 % 5,3 5,1 

Muu korkeakoulutettu sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstö 

125 128 128 128 108 % 100 % 7,5 7,2 

Sosiaali- ja terveysalan ammat-
tikorkeakoulututkinnon, ope-
tus- ja kasvatusalan alemman 
korkeakoulututkinnon suorit-
taneet tai sosiaali- ja terveys-
alan opistoasteen tutkinnon 
suorittaneet 

1698 1755 1562 1644 97 % 94 % 3,8 3,8 

Sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinnon tai kouluasteen tut-
kinnon suorittaneet 

504 519 456 475 90 % 92 % 2,7 3,1 

Muu palveluketjussa toimiva 
henkilöstö 

924 933 705 845 81 % 91 % 1,7 1,8 

Yhteensä 3599 3694 3175 3487 93 % 94 % 3,5 3,5 

 

10.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet sisäisessä hoitotyön kehittämistoiminnassa 
 
Hoitotyön kehittämistoiminnassa noudatettiin 2016 valmistuneen Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman lin-
jaamia kehittämistoimia.  Ohjelmassa hoitotyön painopistealueet ovat seuraavat:  
- Asiakkaan/potilaan omia valintoja arvostava, yksilöllinen ja osallistava hoitotyö 
- Osaava, sitoutunut ja tavoitteellisesti johdettu hoitohenkilöstö 
- Näyttöön perustuva, kehittyvä hoitotyö 
- Korkeatasoinen hoitotieteellinen opetus ja tutkimus   
 
Potilashoitoon liittyvien ohjeiden tallentamista ja hakua varten jatkettiin käyttöön hoito-ohjeet.fi-sivuston 
käyttöönottohanketta yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja MedBit Oy:n kanssa. Syksyn aikana si-
vuston käyttö laajeni myös Vaasan sairaanhoitopiiriin. Yhteisiä ohjepohjia työstettiin.   
 
 
Terveyttä edistävä perushoito STEPPI-hanke jatkui Tyks-erva alueella yhteistyössä Turun yliopiston 
hoitotieteen laitoksen ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen tuloksena laadittiin neljälle pilotti-
na olleelle vuodeosastolle potilaan hyvän unen tukemisen malli ja kehitetty vajaaravitsemusriskin arvioimista 
NRS-lomaketta, koulutusten ja Medanets-laitteen avulla.  
 
Hoitotyön työpanoksen mitoitusta, työnkiertoa ja varahenkilöstön kehittämistä on jatkettu tavoiteohjelman 
mukaisesti. Hoitohenkilökunnan urakehitysmallin kehittäminen jatkui yhteistyössä Satakunnan ammattikor-
keakoulun kanssa. Hankkeessa on laadittu ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tuella mallia mento-
roinnista, suunniteltu ja toteutettu vuorovastaavien koulutusta ja käynnistetty kliinisen hoitotyön asiantuntijan 
kokeilu sairaanhoidon toimialueella. Kliinisen hoitotyön asiantuntijatoiminnan kokeilussa on ollut mukana nel-
jä pilottiyksikköä; keuhkosairauksien yksikkö, neurologian yksikkö, sisätautiosasto 1 ja kirurgian osasto 3. Ko-
keilun aikana kliinisen hoitotyön asiantuntija on toiminut työajastaan 50% kehittämistyössä ja 50% kliinisessä 
hoitotyössä. 
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Kevään aikana toteutettiin sairaanhoidon toimialueen osastonsihteerien työn seuranta MyDay ohjelman avulla 
yhteistyössä Barona Työkykypalvelut Oy:n kanssa. Tuloksia esiteltiin sairaanhoidon toimialueen ja vastuuyksi-
köiden tasolla loppukeväästä pidetyissä tiedotustilaisuuksissa. Syksyn aikana yksikkö- ja työntekijäkohtaiset 
tulokset jaettiin ylihoitajille tarkempaa käsittelyä ja kehittämisideointia varten. Raporttien hyödyntäminen 
jatkuu vielä kevätkaudella 2018.   
 
Psykiatrian vastuualueella kaikilla vuodeosastoilla jatkettiin 2016 alkanutta näyttöön perustuvan, pakkotoimia 
ja väkivaltaisuutta vähentävän Safewars-mallin jalkautusta. Lisäksi toteutettiin vuoden mittainen psykiatrisen 
hoitoyön syventävien opintojen täydennyskoulutus. 
 
Hoitohenkilökunnan tietokantojen käyttötaitoja ja tiedonhaun taitoja kehitettiin JBI -koulutuksella, jossa pe-
rehdyttiin tiedonhakuihin ja ovid-käyttöympäristöön.  Hoitohenkilökunnan ja hoitotyön esimiesten näyttöön 
perustuvan kehittämisen osaamisen vahvistamiseksi suunniteltiin yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen 
laitoksen kanssa Näyttöön perustuvan hoitotyön kurssia. Tämän kurssin toteutuminen siirtyi kuitenkin vuoteen 
2018. Sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan alueen muiden terveydenhuollon organisaatioiden hoitohenkilökun-
nan edustajille tarjottiin hoitotieteen aineopintojen koulutusta yhteistyössä Turun 
yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi kyseinen koulutus jäi toteutumatta.   
 

10.3 Kehityskeskustelut  
 
Vuonna 2017 tavoitteena oli, että kehityskeskustelut käydään 70 %:sti vakituisten ja yli puoli vuotta määräai-
kaisessa palvelussuhteessa olevien kanssa.  
 
Taulukko 19: Käydyt kehityskeskustelut vuosina 2016–2017 

  
2016 Käydyt 
keskustelut 

2016  
Keskustelu % 

2017 Käydyt 
keskustelut 

2017  
Keskustelu % 

Yhtymähallinto 82 74 % 71 68 % 

Huoltokeskus 434 98 % 445 100 % 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 146 84 % 89 50 % 

Konservatiivisen hoidon vastuualue 334 64 % 303 61 % 

Operatiivisen hoidon vastuualue 427 81 % 351 75 % 

Lasten ja naistentautien sekä synny-
tysten vastuualue 153 76 % 196 95 % 

Psykiatrisen hoidon vastuualue 329 75 % 305 67 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 258 82 % 254 79 % 

Liikelaitos SataDiag 267 78 % 334 84 % 

Koko sairaanhoitopiiri 2430 79 % 2458 79 % 

 
Vuoden 2017 aikana käytiin 2458 kehityskeskustelua. Valtuuston asettama tavoite saavutettiin koko sairaan-
hoitopiirin tasolla, käytyjä keskusteluja oli 79 %.  
 
 

11. Työhyvinvointi ja terveys  
 

11.1 Työkyvyn tukiohjelma   
 
Yhdessä työkykyä  -työkyvyn tukiohjelman mukaiset toimintatavat ovat  vahvistuneet edelleen vuoden 2017 
aikana.  Varhaisen tuen keskusteluja käytiin enemmän kuin edellisenä vuonna, tosin matkaa on vielä siihen, 
että kaikki tarvittavat keskustelut olisi käyty. Kuluneen vuoden aikana esimiehille on järjestetty puheeksiotto-
koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä esimiesten valmiuksia käydä varhaisen tuen keskusteluja  
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Taulukko 20: Yhdessä työkykyä -tukiohjelman toimintalukuja 

Toiminnot Lukumäärä vuonna 2017 

Varhaisen tuen keskusteluja (esimies (em), työntekijä (tt)) 1277 

Työterveysneuvottelu (em, tt, tth, tks) 150 

Työkykysuunnittelussa (hlö) 112 

 
Työkokeiluja toteutui enemmän kuluneena vuonna kuin viime vuonna. Vuonna 2017 päättyneiden työkokeilu-
jen lopputuloksena suurin osa työntekijöistä jatkoi työkokeilun jälkeen töissä ja näin vältettiin varhaiseläke-
menoperusteisia maksuja arviolta 2 127 900 € ja saatiin Kevasta kuntoutumishyvitystä 103 622 €. Työkokeilus-
sa olleiden työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät selvästi työkokeilun jälkeen: 1904 kalenteripäivästä 512 
kalenteripäivään. 
 
Alla olevassa taulukossa mainitut kuntoutustuen ja pysyvän täyden työkyvyttömyyseläkkeen lukumäärät kos-
kevat tehostetun tuen piirissä olevia työntekijöitä, joten luvut poikkeavat Kevan tilastojen luvuista. 
 
Taulukko 21: Tehostetun tuen toimintalukuja ja tuloksia 

Tehostetun tuen toimenpiteet  
(työkykysuunnittelussa olevat henkilöt) 

2015 2016 2017 

Kevan työkokeiluja, joista: 
• jatkoi kokoaikatyössä 
• jatkoi osa-aikatyössä  
• jatkuu seuraavan vuoden puolelle 
• jatkoi koulutukseen 
• jatkui kuntoutustuella 
• jäi pysyvälle täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 
• jäi sairauslomalle 

16 
 

7 
4 
1 
1 
- 
 

27 
 

15 
2 
- 
- 
1 
 

37 
17 
10 
4 
- 
2 
- 
4 

Pohjolan työkokeilu / osittainen työhönpaluu 2 - 3 

Satakunnan sairaanhoitopiirin oma työkokeilu - - 2 

Sovelletun työn malli 1 1 3 

Uudelleenkoulutus 2 uutta,  
2 jatkui viime 

vuodelta 

2 jatkui viime 
vuodelta 

2 uutta 

Suoraan osakuntoutustuelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle  
(uudet, ei edeltävää työkokeilua) 

7 17 9 

Kuntoutustuki (uudet alkaneet) 7 5 11 

Pysyvä täysi työkyvyttömyyseläke 8 9 8 

 

11.2 Työterveyspalvelut 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa Länsirannikon Työterveys Oy (LTT).  
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjatut Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) tarpeet ja toimin-
nalliset tavoitteet sekä LTT:n painopisteet ohjasivat vuoden 2017 työterveyshuollon toimintaa. 
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Putoaminen, 
kaatuminen 

12 % 

Äkillinen 
fyysinen tai 
psyykkinen 

kuormittuminen 
9 % 

Pisto, viilto 
6 % 

Törmääminen 
4 % 

Väkivalta 
69 % 

Työturvallisuusilmoituksia  

Työterveysyhteistyön vahvistaminen; kehitetty ja yhdistetty työpaikan riskinarviointi ja työpaikkaselvityspro-
sessit. Suosituksen mukaiset terveystarkastukset toteutettiin toimi-/vastuualueiden johtoryhmissä laadittujen 
suunnitelmien mukaisesti. Osallistuttiin SATSHP:n toimintamallien ja projektien kehittämiseen ja toteuttami-
seen, mm. sisäilmaongelmien selvitysprosessi, Aivotyö toimivaksi. 
Työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyysriskiin hallinta: Osatyökykyisten työntekijöiden jatkuva seuranta ja 
hoito toteutunut työterveyshuollon toiminnassa. Vastaanotoilla arvioidaan korvaavan työn mahdollisuuksia 
sairauspoissaolon vaihtoehtona. Työterveysneuvotteluissa yhteistyönä pyrittiin järjestämään sairaslomalta 
työhön paluu erilaisilla tukikeinoilla ja mahdollista työssä jatkamista jäljellä olevan työkyvyn puitteissa 
Asiakaspalvelun kehittäminen: Henkilöstö resurssien mitoittaminen ja eri ammattiryhmien tehtäväkuvien 
muokkaaminen jatkunut edelleen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Otettiin käyttöön työterveyshoitajan puhe-
linpalveluna toteuttamana keskitetty ajanvaraus, hoidon tarpeen arviointi ja neuvonta. Työpsykologin palvelut 
ovat vakiintuneet. Työterveyshuollon asiakastietojärjestelmän ja raportoinnin kehittäminen jatkuu.  
 
Taulukko 22: Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2016–2017 ilman Kela-korvauksia  

Toimintakulut KELA Vuosi 2016 Vuosi 2017 

Työterveyspalveluiden toimintakulut   1 630 762 €  1 446 162 €  

Kela-korvausten perusteena olleet toimintakulut (arvio)   1 600 000 € 1 400 000 €  

Kustannusten jakautuminen korvausluokkiin (arvio) KELA 1 58 % 55 % 

 
KELA 2 42 % 45 % 

Kela-korvausten perusteena olleet toimintakulut työnte-
kijää kohden (arvio) 

KELA 1 262 €  220 €  

KELA 2 193 €  180 €  

 

11.3 Työsuojelu   
 
Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä, työ- ja toimintakykyä 
sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työturvallisuuden toteutumisesta vastaavat toimialueiden ja 
liikelaitoksen johto yhdessä sairaanhoitopiirin johtoryhmän, vastuualueiden sekä työyksikköjen esimiesten 
kanssa. Johdon tukena ja asiantuntijoina toimivat mm. työsuojelupalvelut sekä työterveyshuolto. Työntekijöi-
den tulee noudattaa esimiesten antamia ohjeita ja neuvoja, toimia saamansa perehdytyksen mukaisesti sekä 
kertoa havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista esimiehelleen. Työsuojeluun valittuina painopisteinä vuon-
na 2017 jatkettiin työhön liittyvien riskien arviointityötä, ennakoivalla asenteella toimimista sekä tapaturmien 
tutkintaa. Tavoitteena turvallisuuskulttuurin kehittyminen. 
 
HaiPro-työturvallisuusilmoitukset 
 
Työturvallisuusilmoitusten yleisimmät syyt vuonna 2017 olivat väkivalta, putoaminen, kaatuminen, kompas-
tuminen, liukastuminen, äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen sekä liikkuvan aiheuttajan osuma. 
Tehtyjä työturvallisuusilmoituksia vuonna 2017 oli yhteensä 2321 kpl (v. 2016 2323 kpl). 
 
Kaavio 14: Työturvallisuusilmoitusten yleisimmät syyt vuonna 2017 
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Työtapaturmat 
 
Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen työtapaturmien määrä vuonna 2017 oli yhteensä 195 kpl. Näistä 24 kpl hoitui 
ilman työstä poissaoloa. Korvattavia työpaikkatapaturmia oli 94 kpl ja työmatkatapaturmia 77 kpl. Työpaikalla 
sattuneista tapaturmista korvattiin 1016 ja työmatkalla sattuneista tapaturmista 931 poissaolopäivää. Yksi 
ammattitautiepäily oli vuonna 2017.   

Yleisimmät vakuutusyhtiölle ilmoitettujen tapaturmien syyt olivat vuonna 2017 putoaminen, kaatuminen, 
kompastuminen, liukastuminen, väkivalta, liikkuvan aiheuttajan osuma, sekä työmatkatapaturmat.  

Kaavio 15: Vakuutuslaitokselle ilmoitetuista työpaikkatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät vuosina 
2013-2017 

 
 
Kaavio 16: Vakuutuslaitokselle ilmoitetuista työmatkatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät vuosina 
2013-2017 
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Taulukko 23: Vakuutusyhtiön tilasto ilmoitetuista työ- ja työmatkatapaturmista vuosilta 2013–2017  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Vahinkojen lukumäärä 180 158 161 165 172 

Työmatkatapaturmien lukumäärä 63 37 50 48 77 

Sairauspäivät työmatkatapaturmissa 954 859 671 585 931 

Sairauspäivät työpaikkatapaturmissa 1144 473 510 1275 1016 

Ei sairauspoissaoloa työmatkatapaturmissa 37 18 27 27 39 

Ei sairauspoissaoloa työtapaturmissa 72 84 70 80 50 

Yli 4 vrk:n sairaslomaan johtaneet työmatkatapaturmat 21 17 17 32 36 

Yli 4 vrk:n sairaslomaan johtaneet työpaikkatapaturmat 36 34 31 12 38 

Työmatkatapaturmien pv / vahinko 15,14 23,21 13,42 12,19 12,09 

Työtapaturmien pv / vahinko 9,77 3,9 4,59 10,9 6,01 

Työtapaturmien vakavuus% / sattuneet työtapaturmat 30,70 % 28 % 27,90 % 27,50 % 22,49 % 

Työmatkatapaturmien vakavuus% / sattuneet  
työmatkatapaturmat 33,30 % 45,90 % 34 % 25 % 46,75 % 

*Vakuutusyhtiön tilastotilanne 21.2.2018 
 

11.4 Työhyvinvointi  
 
Työhyvinvointiohjelma 2017–2018  
 
Hyvää työtä -työhyvinvointiohjelman sisältö on laadittu vastuuyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien erityi-
sistä painopisteistä käsin huomioiden myös tulevaisuuden osaamistarpeet. Työhyvinvointisuunnitelmissa ko-
rostuvat työn sujuvuuden kehittäminen, tiedottamisen edistäminen, perehdytys, muutosjohtaminen sekä työn 
keskeytysten ja kiireen hallinta. Sairaanhoitopiirin tason toimenpiteillä tuetaan toimi- ja vastuualueiden sekä 
vastuuyksiköiden työhyvinvoinnin kehittämistä. Työhyvinvointiohjelma sisältää myös työsuojelun toimintaoh-
jelman mukaiset painopisteet. 

 
Esimiehille järjestettiin koulutusta varhaisen tuen ja puheeksi ottamisen taitojen kehittämiseksi, oman mielen 
johtamisen koulutusta sekä Mindfullnesstaitojen valmennuksia. 
 
Kognitiivisen ergonomian parantaminen  
 
Työhyvinvointiohjelmaan liittyen käynnistettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Kognitiivisen er-
gonomian parantaminen hoitotyössä-hanke. Tavoitteena on parantaa kognitiivista ergonomiaa, vähentää tar-
peettomia kognitiivisia kuormitustekijöitä sekä lisätä työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. 
 
Työvire 
 
Sairaanhoitopiirissä aloitettiin syksyllä Työvire-kysely, joka kohdennettiin sairaanhoidon toimialueen sekä liike-
laitoksen henkilöstölle. Kysely toistetaan kuukausittain.  Tuloksia käytetään yksiköiden toiminnan kehittämi-
seen.  
 
Työviremittauksessa pyydetään arvioimaan viimeisen kuukauden kokemusta 
viiden eri väittämän kautta asteikolla 1= ei pidä ollenkaan paikkaansa – 5= pitää täysin paikkansa. Kysymykset 
ovat: 

 olen innostunut ideoimaan ja kehittämään uutta 
 olen työskennellyt tuloksellisesti perustehtävän toteuttamiseksi 
 saan kannustavaa palautetta 
 koen työni mielekkäänä ja merkityksellisenä 
 työyhteisöni ilmapiiri on hyvä 
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Vastaukset kuvaavat innovatiivisuutta, intensiteettiä, innostusta sekä intohimoa. Loka-joulukuun mittausten 
keskiarvojen mukaan meillä tehdään työtä ahkerasti ja tunnollisesti (4,1), ja se koetaan mielekkääksi ja merki-
tyksellisesti (3,9). Kannustavassa palautteessa näyttäisi olevan kehitettävää (2,9). Innostus uuden ideoimiseen 
ja kehittämiseen voisi myös olla korkeampaa. 
 
Kaavio 17: Loka-joulukuun 2017 asiakaskokemuksen ja työvireen tulokset vertailukelpoisten vastuuyksiköi-
den osalta 

 
 

11.5 Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta   
 
Terveysliikunta 
 
Työnantajan tukema terveysliikuntatoiminta on osana 2017–2018 työhyvinvointiohjelmaa. Vuoden 2017 teema-
na oli ”Unelmien liikuntavuosi”, joka korosti henkilöstön omaa vastuuta fyysisestä aktiivisuudestaan. Tämän tu-
kemiseksi järjestettiin työntekijöille keväällä yhteensä 33 ja syksyllä 31 terveysliikuntaryhmää Antinkartanossa, 
Harjavallassa, Nakkilassa, Porissa ja Raumalla.  
 
Sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön taukoliikuntaohjelma Ergo Pro, joka on asennettavissa kaikille työasemille. 
Ohjelma sisältää 76 kpl noin minuutin pituisia taukoliikuntavideoita. Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä Sata-
kunnan sairaalaparkki Oy:n kanssa työmatkaliikkuminen-kampanjapäivä, jonka aikana jaettiin tietoa työmatka-
turvallisuudesta ja työntekijöillä oli mahdollisuus huollattaa polkupyöriään työpäivän aikana Porissa, Raumalla, 
Harjavallassa sekä Satalinnassa. Yhteensä huollettiin 105 pyörää.  
 
Terveysliikunnan viestintää on kehitetty rekrytoimalla liikunta-agentteja, jotka toimivat yksikön ja terveysliikun-
nan suunnittelijan välisenä viestinviejänä ja tiedottajana. Lisäksi alettiin hyödyntää sosiaalista mediaa.  
 
Työnantajan tukemia terveysliikuntaryhmiä toteutettiin 63 vuonna 
2017. Lajisisältöinä oli mm: kuntonyrkkeily, pilates, lihaskuntotreeni, 
kuntosaliharjoittelu, vesiliikunta, soololattarit, rentoutusmeditaatio, 
lavis, jooga ja syvävenyttely. Vuonna 2017 työnantajan tarjoamissa ter-
veysliikuntaryhmissä kävijöiden lukumäärä vakiintui noin 11 %:iin henki-
lökunnasta.  
 
TYKY-uinteja ja vesijumppia tuettiin edelleen 2 eurolla per kerta. Käyn-
timäärät vuodelle 2017 olivat n. 13500 ja niistä muodostuneet kustan-
nukset n. 27500€.  
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