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I Henkilöstökatsaus 
 

Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtamisen tavoitetila vuoden 2018 talousarvion mukaan: 

 

”Sairaanhoitopiiri on alueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työpaikka. Sairaanhoitopiiri tunne-

taan 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 henkilöstö-

johtamisessa on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiiriin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuu-

teen 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 työpa-

noksesta, sairauspoissaoloista, palkkauksesta, työvoimakustannuksista, henkilöstön kehittämistoimista, yh-

teistoiminnasta sekä työhyvinvoinnista. Henkilöstökertomuksessa esitetyt tiedot ovat 31.12.2018 tilanteen 

mukaisia, ellei taulukossa toisin mainita.  

 
Tunnusluvut 31.12.2017 31.12.2018 Muutos 2017/2018 

Henkilöstön määrä yhteensä 3694 3740 46 

Vakituisen henkilöstön määrä 2806 2861 55 

Määräaikaisen henkilöstön määrä 888 879 -9 

Alle 13-päivän palvelussuhteita työpäivinä  7263 7113 -150 

Osa-aikaisia palvelussuhteita 524 601 77 

Henkilötyövuosi HTV 3267 3345 79 

Työpanos laskennallisina henkilöinä 1869 1923 54 

Tehty työpanos prosentteina 75,0 % 74,4 %   -0,6 %-yksikköä 

Henkilöstön keski-ikä 44,9 v 44,9 v  +/- 

Yli 50-vuotiaita  41 % 41 %  +/- 

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

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

Haettavia toimia/virkoja kpl 321 291 -30 

Hakijoita / paikka 7,2 6,2 -1,0 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 71 65 -6 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 64,1 64,1   +/- 

KuEL-eläkkeen keski-ikä 58,8 v 59,9 v 1,1 v 

Varhe-maksu 1 051 443 1 181 861 130 418 

Palkat ja palkkiot yhteensä 135 017 008 € 141 298 682 € 6 281 674 € 

Erilliskorvaukset   19 581 473 €          21 014 030 €  1 432 557 € 

Sairauspoissaolopäivät* 57201 55940 -1 261 

Sairauspoissaolopäivät/HTV 17,5 16,7 -0,8 

Sairauspoissaolojen %-osuus työpanoksesta 4,70 % 4,45 %  - 0,25 %-yksikköä 

Työterveyden kustannukset / HTV 496 € 491 € -5 € 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 12162 17451 5 289 

Täydennyskoulutukseen osallistumisprosentti 94,4 % 101,7 %  7,3 %-yksikköä 

Kehityskeskustelujen toteutuma  79 % 80 %  +1 %-yksikköä 

Taulukko 1: Keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2017–2018 
* 7.5.2018 korjattu Exreportin toimittajan, Neotiden toimesta virhe, joka oli virheellisesti poistanut poissaolojaksoja raportilta. 

Tästä syystä vuoden 2017 luvut eravat vuoden 2017 henkilöstökertomuksen luvuista. 



 

 

II Henkilöstövoimavarat 
 

 

1. Henkilöstön määrä 
 

Henkilöstön määrällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevan 

koko- ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön määrissä, henkilö-

työvuoden ja työpanoksen laskennassa ei ole mukana palvelujen ostona 

hankittu työpanos. Henkilöstön määrä on 31.12.2018 tilanteen mukainen.  

 
Henkilöstön määrään vaikuttaneet toiminnalliset  

muutokset: 

 

Yhtymähallinto 

Arkistosta vähennettiin yksi lähetin toimi vuoden 2018 aikana johtuen iltalähetin työajan muutoksesta ja 

paperisten potilaskertomusten käytön vähenemisestä. Työturvallisuusasiantuntija palkattiin 1.5.–31.8.2018 

väliselle ajalle, talouspäällikkö ajalle 1.8.2018–31.12.2020 sekä vakituinen arkistosihteeri 1.8.2018 alkaen. 

 

Huoltokeskus 

Logistiikka- ja hankintakeskuksessa vähennettiin ulkopuolisten kuljetusten ostoja ja siirryttiin näissä kuljetuk-

sissa omaan tuotantoon noin kahden henkilötyövuoden verran. Lisäksi logistiikka- ja hankintakeskuksessa 

lisääntyi lisäarvopalvelujen myynti niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille noin kolmen henkilötyövuoden ver-

ran. Huoltokeskuksen hallinnossa investointi-toiminnassa henkilökunta lisääntyi noin kahden henkilötyövuo-

den verran. Siivouskeskuksessa henkilötyövuodet lisääntyivät noin kahden henkilötyövuoden verran kysyn-

nän lisääntyessä. 

 

Sosiaalipalvelujen toimialue 

Henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt sosiaalipalvelujen lasten kuntoutusyksikkö Kielossa, asumisyksikkö 

Aukustissa ja Kuntoutuksen tukipalveluissa. Syynä tähän ovat toiminnalliset muutokset esim. lastensolun toi-

minta siirtyi kuntoutusyksikkö Helmiinasta lastenyksikkö Kieloon, samalla asiakaspaikat lisääntyivät neljällä. 

Varahenkilöstö siirtyi Kuntoutuksen tukipalveluille. Asiakkaiden haastavuus ja henkilökohtainen hoidon tarve 

on lisääntynyt merkittävästi. Henkilöstön osa-aikaisten hoitovapaiden, opintovapaiden, äitiys- ja vanhem-

painvapaiden sekä sairauspoissaolojen vuoksi määräaikaisen työvoiman käyttöä on jouduttu lisäämään. 

Asumispalveluissa määräaikaisen henkilökunnan käyttö on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 

Päivystysosastolle siirtyi yksi sairaanhoitaja 1.1.2018 alkaen sisäisenä siirtona konservatiivisen hoidon vastuu-

alueelta. Lääkäreiden kohdalla kaksi erikoislääkärin virkaa muutettiin osastonylilääkäreiksi. Henkilöstön 

määrään tämä muutos ei kuitenkaan vaikuttanut. 

 

Konservatiivisen hoidon vastuualue 

Hengityshalvauspotilaiden vähentymisen vuoksi 10 lähihoitajan toimen vakanssia siirrettiin vakanssipankkiin. 

 

Operatiivisen hoidon vastuualue 

Rauman leikkaustoiminnan loppumisen vuoksi Rauman leikkausyksiköstä siirtyi 22 henkilöä (1 osastonylilää-

käri (kirurgia, ortopedi), 2 erikoislääkäriä (yleiskirurgia ja anestesiologia), 1 erikoistuva lääkäri (kirurgia), 9 

sairaanhoitajaa (leikkausosasto), 4 sairaanhoitajaa (päiväkirurgia), 1 sairaanhoitaja (kirurgian poliklinikka), 

1 sairaanhoitaja (kirurgian osasto 2), 2 osastonsihteeriä (leikkausyksikkö), 1 lääkintävahtimestari (kirurgian 

poliklinikka) liikkeenluovutuksena Satasairaalaan 1.1.2018 lukien. Silmätautien vastuuyksikössä oli palkattu 1 

ylimääräinen sairaanhoitaja koko vuoden ajan, lisääntyneen hoitajapoliklinikkatoiminnan vuoksi. Lisäänty-

neen ortopedisen toiminnan myötä kirurgiassa/ortopediassa käytettiin aiempaa enemmän ns. ostolääkä-

reitä. 

 

 

 

 



 

 

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 

Synnytysten vähenemisen vuoksi henkilöstön rekrytointia on arvioitu toimintalähtöisesti. Vuoden aikana 

naistentautien ja synnytysten osalta sairauslomien määrän kasvu on aiheuttanut jonkin verran määräaikais-

ten määrän lisäystä. Työkierto sekä lainavuoromalli laajenivat ja henkilöstöä käytettiin joustavasti. Lasten 

päivystystoiminta on vaatinut sairaanhoitajan lisäresurssia, kaksi uutta toimea perustettiin. Lastenneurolo-

gian osaston paikkaluku vähentyi syksyllä viidestä kolmeen ja henkilöstö vähenee kahdella sairaanhoita-

jalla, joista toinen siirtyi syksyllä lastenpoliklinikalle. Lastenneurologian toiminnan kehittäminen avohoitopai-

notteisemmaksi sekä hoitoketjujen ja työnjaon hionta on alkanut yhteistyössä perustason kanssa. Osa-aika-

työtä tekevien määrä on alueella lisääntynyt jonkin verran. Tällä pyritään tukemaan työssäjaksamista. 

 

Psykiatrisen hoidon vastuualue 
Sairaalahoitojaksojen lukumäärässä sekä avohoitolähetteiden lukumäärässä on ollut kasvua. Pitkä integ-

ratiivisen psykoterapian koulutus käynnistyi vuonna 2018 ja siihen valittiin 24 koulutettavaa psykiatrian vas-

tuualueelta. Niin sanotun Safewards–mallin jalkauttamista jatkettiin osastojen turvallisuuden parantamiseksi 

ja pakkotoimien vähentämiseksi. Hoitajien työnkiertoa toteutettiin aikuispsykiatrian osastoilla Harjavallassa.  

 

Ylipaikkatilanteen vuoksi on nuorisopsykiatrian osastolla edelleen ollut, kesälomakautta lukuun ottamatta, 

yksi varahenkilö vahvistamassa osaston miehitystä. Sairaalan päärakennuksessa, missä sijaitsevat sairaalan 

suljetut osastot, on myös vahvistettu yövalvontaa yhdellä henkilöllä, mikä resurssi on otettu varahenkilös-

töstä. Yleissairaalapsykiatrian osasto palautettiin toiminnaltaan kokoviikkoiseksi helmikuussa, sillä viikko-

osastona toimiminen ei palvellut potilaiden hoitoa halutulla tavalla. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla on 

ollut yksi sairaanhoitaja lisää lähetteiden määrän kasvun vuoksi. Tämä resurssi on lainattu Porin psykiatrian 

poliklinikalta. Psykiatrialle saatiin vakituinen kuntoutusohjaaja vuoden alusta ja myös täyttölupa taidetera-

peutin tehtävään. Näihin molempiin hyödynnettiin toiminnallisten terapioiden yksiköstä vapautuneita toi-

mia. 

 

Liikelaitos Satadiag  

Hallinto Liikelaitoksen johtaja siirtyi maakunnan sote-liikelaitoksen vastuuvalmistelijaksi (80 %) ja projektipääl-

likkö digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmistelijaksi (100 %). Hallintoon rekrytoitiin määräaikainen 

palvelupäällikkö, joka toimi myös kuvantamisen ylihoitajana. 

 

Lääkehuollon Apteekkisuunnittelu vaati henkilöstöresursseja koko vuoden. Kankaanpään lääkekeskuksen 

toiminta siirtyi maaliskuussa Porin lääkekeskuksen vastuulle.  

 

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen (KFI) sekä kliinisen neurofysiologian (KNF) vastuualueiden yh-

distämisellä uudeksi sairaalafysiologian vastuualueeksi tavoitellaan mm. henkilökunnan työajan tehokasta 

hyödyntämistä, osaajien riittävyyden turvaamista ja laajempaa työkiertoa. Kliinisen neurofysiologian eri-

koisalalla ja KFI-erikoisalalla paikattiin 2,2 erikoislääkärin vajetta ostopalveluilla.  

 

Laboratorion kiertonäytteiden mobiilisovellutus otettiin käyttöön Porissa 1.3.2018 ja laajennettiin myöhem-

min Raumalle. Abbott-linjasto ja Alinity-analysaattorit otettiin käyttöön marraskuussa Porissa ja Raumalla. 

Laitteiden käyttöönotto merkittävää henkilöstöresurssien lisätarvetta. Rauman laboratoriossa oli vuoden ai-

kana henkilöstöpulaa, joka pahentui syksyn aikana. Kliinisessä mikrobiologiassa lisättiin sunnuntaivuoroihin 

lisää henkilökuntaa vastausviiveen pienentämiseksi. Alueella isoin projekti oli Keski-Satakunnan laboratorio-

toiminnan siirtyminen SataDiagin toiminnaksi 1.6.2018, jonka myötä liikkeenluovutuksella siirtyi neljä labora-

toriohoitajaa.  

 

Kuvantamisen vastuualueella Noormarkun kuvantaminen yhdistettiin keväällä Maantiekadun kuvantami-

seen. Henkilökunnalla oli vuoden aikana useiden uusien laitteiden käyttöönottokoulutuksia. Jatkuneen ra-

diologivajeen vuoksi ostopalvelujen määrä kasvoi entisestään. Röntgenhoitajasijaisten saamisessa oli on-

gelmia. Röntgenhoitajien työnkiertoa lisättiin eri toimipisteiden välillä.  

Patologian erikoislääkäripulaa paikattiin ostopalveluilla. 

  

Infektioyksikössä avoin infektiolääkärin virka onnistuttiin täyttämään joulukuussa 2018.   

 



 

 

Välinehuollossa Rauman leikkaustoiminta siirtyminen Satakunnan sairaanhoitopiirille vuoden 2018 alusta 

aiheutti kahden uuden välinehuoltajan toimen täyttämisen. SataEdun kanssa yhteistyössä toteutetusta vä-

linehuoltajien rekry-koulutuksesta valmistui 25.9.2018 yhdeksän välinehuoltajaa. Euran välinehuolto integ-

roitiin SataDiagin välinehuollon toiminnaksi 1.12.2018, jolloin vahvuus lisääntyi kahdella välinehuoltajalla.  

 

Keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö 

Keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö laajensi henkilöstöään vuoden 2018 alusta. Päivystyksen 

vastuuyksiköstä siirrettiin viiden ja operatiiviselta kahden sairaanhoitajan resurssi äkkilähtijöihin. Äkkilähtijöi-

den oli vuonna 2018 yhteensä 39. 

  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Yh-

teensä 

Äkillinen sairaus-

loma 210 248 211 230 168 198 192 244 264 230 263 246 2703 

Koulutus 41 35 43 64 82 41 4 9 60 94 66 38 576 

Valvontahuone 10 3 38 27 54 18 38 34 31 10 20 14 295 

Resurssivajaus 101 91 111 130 137 110 88 91 103 153 120 103 1335 

Osaston kuormit-

tuneisuus 67 28 65 61 56 36 72 71 46 90 35 50 676 

Ylityövapaa 17 7 19 15 18 18 24 19 22 6 10 18 193 

Ei varausta 14 17 24 30 32 49 53 15 16 34 47 49 377 

Kaikki yhteensä 459 429 508 557 546 469 471 481 541 616 560 519 6154 

Taulukko 2: Varahenkilöiden varaukset / varauksen syy 2018 

 

Sairaanhoidon toimialueella aloitettiin marraskuussa 2018 hudlaus eli yksiköiden tilannearvio arkiaamuisin. 

Toiminnan avulla hahmotetaan nopeasti yksiköiden tilanne ja voidaan siirtää henkilöstöresurssia äkillisiin 

tarpeisiin. Tilaisuudessa jaetaan päivittäisjohtamiseen liittyvää tietoa. Lyhyeen, noin 10 min hudlaukseen 

osallistuvat osastonhoitajat ja ylihoitajia. Varahenkilöstön osastonhoitaja koordinoi hudlausta. 

 

1.1 Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö 
 

Vuosi Vakituisten lu-

kumäärä 

Vakituisten            

%-osuus koko henki-

lökunnan määrästä 

Määräaikaisten 

lukumäärä 

Määräaikaisten %- osuus 

koko henkilökunnan  

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 

2018 2861 76,5 % 879 23,5 % 3740 

Taulukko 3: Henkilöstön määrän muutos tilanteessa 31.12. vuosina 2012–2018 

 

Vuonna 2018 henkilöstön määrä lisääntyi 31.12. tilanteessa 46 henkilöllä. Vakituisten määrä nousi 55 työn-

tekijällä ja määräaikaisten määrä laski 9 työntekijällä vuoteen 2017 verrattuna.  

 



 

 

 
Kaavio 1: Vakituisten/määräaikaisten määrä toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain 31.12.2018 

 

Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli Yhtymähallinnon toimialueella (85,2 %) sekä liikelaitos  

SataDiagissa (85,1 %) ja määräaikaista henkilöstöä eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (32,9 %).  

 

 
Kaavio 2: Vakituisen/määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla vuonna 2018 

(tilanne kunkin 28. päivä) 

 

 

Kuukausitasolla tarkasteltuna määräaikaista henkilöstöä oli eniten kesäkuussa (1073) ja vähiten tammi-

kuussa (771). Vakituista henkilöstä oli joulukuun lopussa 2 henkilöä enemmän kuin tammikuun lopussa.  

 

  



 

 

Ammattiryhmä Työpäiviä v. 2017 Työpäiviä v. 2018 
Osuus kaikista 

alle 13 pv 
Muutos 2017/2018 Muutos% 

Erikoislääkärit 376 629 8,8 % 253 67,3 % 

Lääkärit 1 988 1 949 27,4 % -39 -2,0 % 

Eriasteiset sairaanhoitajat 553 844 11,9 % 291 52,6 % 

Muut hoitohenkilöt 3 551 2 792 39,3 % -759 -21,4 % 

Muut henkilöt 331 470 6,6 % 139 42,0 % 

Sosiaalityöntekijät 46 56 0,8 % 10 21,7 % 

Hallinto 13 17 0,2 % 4 30,8 % 

Huolto 207 139 2,0 % -68 -32,9 % 

Laitoshuoltajat 198 217 3,1 % 19 9,6 % 

Yhteensä 7263 7113   -150 -2,1 % 

Taulukko 4: Alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet työpäivinä vuosina 2017 ja 2018 

 

Vuonna 2018 alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli 2 % (150 pv) vähemmän kuin vuonna 

2017. Prosentuaalisesti eniten (39,3 %) alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli ammattiryh-

mässä muut hoitohenkilöt (lähihoitajat, hoitajat, hoitoapulaiset). Suurin osa ko. ryhmään kuuluvista oli sosi-

aalipalveluiden asumispalvelujen palvelussuhteita ja hengityshalvauspotilaiden hoitajia. Ammattiryhmään 

lääkärit kuuluvista palvelussuhteista suurin osa oli yleislääketieteen päivystyksen palvelussuhteita. 

 

Suurin muutos päivien vähenemisessä oli huollon ammattiryhmässä (-32,9 %), myös muut hoitohenkilöt –

ryhmässä tapahtui merkittävä lasku (-21,4 %). Eniten alle 13 päiväisten työpäivät lisääntyivät erikoislääkä-

rien ammattiryhmässä (+67,3 %), myös eriasteisissa sairaanhoitajissa tapahtui kasvua (52,6 %) vuoteen 2017 

nähden. 

 

Ammattiryhmä 2017 2018 Muutos 2017/2018 

Erikoislääkärit ja lääkärit 318 317 -1 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1702 1767 65 

Muut hoitohenkilöt 464 431 -33 

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

teerit, psykologit, toimistosihteerit, välinehuoltajat 
601 612 11 

Sosiaalityöntekijät 32 35 -3 

Hallinto 82 81 -1 

Laitoshuoltajat 277 267 -10 

Huolto 218 230 12 

Yhteensä 3694 3740 46 

Taulukko 5: Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin vuoden 2017 ja 2018 lopussa 

 

Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on eriasteiset sairaanhoitajat, johon kuuluu 47,2 % 

koko henkilöstön määrästä.  

 

  



 

 

2. Henkilöstön rakenne 
 

Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 44,9 vuotta (v. 2017 44,9 v). Vakituisen henkilöstön keski-ikä 

vuonna 2018 oli 47,9 vuotta (v. 2017 47,9 v) ja määräaikaisen henkilöstön 35 vuotta (v. 2017 35,2 v). Vakitui-

sesta henkilöstöstä korkein keski-ikä oli hallinnon ammattiryhmässä 52,4 vuotta ja matalin eriasteiset sairaan-

hoitajat ammattiryhmässä 46,2 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 84,3 % (v. 2017 84,2 %).  

 

 
Kaavio 3: Henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin sukupuolen mukaisesti vuonna 2018 

 

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. 2017 samat 

luvut.)   

 

3. Rekrytointi 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2018 avoinna 291 työ-

paikkaa. Tässä luvussa ovat mukana sekä vakinaiset että määrä-

aikaiset tehtävät, mutta ei sijaisrekrytoinnin kautta julkaistut haut, 

kuten esimerkiksi Sairaanhoidon toimialueen kevään ja kesän ajan 

sijaisuudet.  

 

00 %

02 %

04 %

06 %

08 %

10 %

12 %

14 %

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-

00 %
00 %

02 %

02 %
02 % 02 % 02 % 02 % 02 % 02 %

00 %
00 %

03 %

07 %

09 %
10 % 10 % 10 %

13 %
13 %

09 %

00 %

Mies

Nainen



 

 

 
Kaavio 4: Työpaikkojen ja hakijoiden määrät vuonna 2018  

(Tilaston pohjana ovat 1.1.2018–31.12.2018 välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit.) 

 

Taulukosta 4 nähdään, miten rekrytointitarpeet ovat jakautuneet eri ammattiryhmien kesken vuonna 

2018. Eniten työpaikkoja on ollut avoinna eriasteisten hoitajien ja lääkärien ammattiryhmissä.  Lääkärien 

työpaikoissa ja hakijamäärissä ovat mukana myös psykiatrian kesäkoulun työpaikkojen määrä 25 ja haki-

jamäärä 32 sekä päivystyksen lääkärinsijaisuudet, jonka vastaavat luvut olivat 5 työpaikkaa ja 9 hake-

musta. Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kelpoisuutta tehtävään. Laitoshuoltajien osalta hakija-

määrää nostaa mukana olevat oppisopimushaun hakijat, joita oli 97.  

 
Ammattiryhmä 

 

Työpaikat Hakijamäärä 

Eriasteiset hoitajat ja ohjaajat sosiaalipalvelut 55 417 

Eriasteiset hoitajat, sairaanhoidon toimialue ja SataDiag 56 574 

Lääkäri  73 72 

Psykologi 16 97 

Sosiaalityöntekijät 10 36 

Laboratorio- ja röntgenhoitaja  22 83 

Kuntoutus ja terapia 6 55 

Laitoshuoltajat ja välinehuoltajat 16 157 

Terveydenhuollon muut tehtävät  15 140 

Johto ja hallinto  6 46 

Muut  16 136 

Yhteensä 291 1813 

Taulukko 6: Eri ammattiryhmien avoinna olleet työpaikat ja hakijamäärät 

Taulukon ammattiryhmien luokittelun tarkennukset:  

 

 Eriasteiset hoitajat ja ohjaajat sosiaalipalvelut: ohjaaja, hoitaja, sairaanhoitaja  

 Eriasteiset hoitajat, sairaanhoidon toimialue ja SataDiag: sairaanhoitaja, ensihoitaja, kätilö, lähihoi-

taja 

 Kuntoutus ja terapia: toiminta-, ravitsemus-, puhe- ja fysioterapeutit, ohjaaja (taideterapeutti) 

 Terveydenhuollon muut tehtävät: osastonsihteeri, farmaseutti, lääketyöntekijä, sairaalamikrobio-

logi      

 Johto ja hallinto: osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, talouspäällikkö, reviisori  

 Muut: ammattimies, ruokapalvelutyöntekijä, kokki, toimistosihteeri, kesäharjoittelija (keskustoi-

misto), arkistosihteeri 
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Vuonna 2018 Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistui seuraaviin tapahtumiin: SataRekry Porin Puuvillassa, 

Helsingin ja Tampereen lääkäripäivät, Turun lääketiedepäivät sekä Tampereen ja Turun Kunta Etsii-lääkä-

riä tapahtuma.  Heinäkuussa järjestettiin toisen kerran Satakunnan lääkäripäivä Porin yliopistokeskuksessa. 

Koska tänä vuonna järjestelyissä oli sairaanhoitopiirin ja Porin perusturvan lisäksi myös Rauman kaupunki, 

päivän nimi muutettiin Porin lääkäripäivästä Satakunnan lääkäripäiväksi. Tämän yhden päivän koulutus-

tapahtuman pääasiallinen kohderyhmä oli erikoistuvat ja juuri valmistuneet lääkärit, mutta mukana oli 

ilahduttavasti myös muita lääkäreitä. Samalla viikolla Satakunnan sairaanhoitopiiri oli esillä myös Suo-

miAreenan Kansalaistorilla.   

 

Rekrytointiyksikkö osallistui tuttuun tapaan yhteistyössä hoitotyön klinikkaopettajien kanssa järjestettyihin 

harjoittelujaksolla olevien hoitotyön opiskelijoiden perehdytyskierroksiin ja opiskelijainfoihin. Uusille työnteki-

jöille järjestettiin tulokaspäivä kesän alussa. Lisäksi kesätyössä oleville lääkäreille ja lääketieteen opiskeli-

joille järjestettiin iltakoulua, osittain yhteistyönä Porin perusturvan kanssa.   

 

4. Henkilötyövuodet ja työpanos  
 

4.1 Henkilötyövuosi 
 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikai-

nen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti ja vain osan vuotta palvelus-

suhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Yksi henkilötyövuosi tarkoittaa yhden 

kokoaikaisen työntekijän koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta kalenteripäivinä 365. Henkilö-

työvuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan 

ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. 

 

Toimialue/ Vastuualue 2017 2018 Muutos 2017/2018 

Yhtymähallinto 110 111 1 

Huoltokeskus 457 467 9 

Sairaanhoidon toimialue 1948 1991 43 

  Sairaanhoidon hallinto 58 75 17 

  Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 203 211 9 

  Konservatiivisen hoidon vastuualue 523 503 -20 

  Operatiivisen hoidon vastuualue 480 505 25 

  Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue  206 210 4 

  Psykiatrisen hoidon vastuualue 479 487 8 

Sosiaalipalvelujen toimialue 361 380 19 

Liikelaitos SataDiag 391 397 6 

Yhteensä   3267 3345 78 

Taulukko 7: Henkilötyövuodet toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain vuosina 2017–2018 

Vuonna 2018 henkilötyövuosien määrä kasvoi 78 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2017. Kaikilla toimi-

alueilla tapahtui kasvua. Eniten henkilötyövuodet lisääntyivät Sairaanhoidon toimialueella (43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla suoritteiden määrän ja henkilötyövuoden suhdetta. Suorit-

teista on otettu vertailuun avohoitokäynnit, hoitopäivät ja hoitojaksot sekä sosiaalipalvelujen suoritteet. 

Henkilötyövuoden luvussa ovat mukana ensihoidon- ja päivystyksen, konservatiivisen, operatiivisen, psyki-

atrisen ja lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueiden henkilötyövuodet. Sosiaalipalvelujen 

suoritteita on verrattu sosiaalipalvelujen henkilötyövuosiin.  

 

 
Kaavio 5: Suoritteet henkilötyövuotta kohti 2017–2018 
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4.2 Työajan jakautuminen eli tehty työpanos 
 

Tehty työpanos mittaa aktiivista tehtävien hoitamiseen käytettyä aikaa. Tehty työpanos lasketaan työpäi-

vinä niin, että kokonaistyöajasta vähennetään lauantait, sunnuntait ja arkipyhät, jolloin saadaan teoreet-

tinen säännöllinen vuosityöaika työpäivinä.  Todelliseen tehtyyn työaikaan päästään vähentämällä teo-

reettisesta säännöllisestä vuosityöajasta kaikki poissaolot työpäivinä ja lisätään lisä- ja ylityöt sekä lääkärei-

den aktiivityökorvaukset työpäiviksi muutettuna. Työpanos laskennallisina henkilöinä on saatu siten, että 

tehty työpanos on jaettu 365/366.  

 

Toimialue Henkilöinä 2017 Henkilöinä 

2018 

Muutos 

2017/2018 

Yhtymähallinto 60,9 61,1 0,2 

Huoltokeskus 257,4 263,7 6,3 

Sairaanhoidon toimialue 1121,6 1150,9 29,3 

      Sairaanhoidon hallinto 32,4 41,3 8,9 

      Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 115,7 123,1 7,4 

      Konservatiivisen hoidon vastuualue 303,2 291,6 -11,6 

      Operatiivisen hoidon vastuualue 279,0 294,8 15,8 

      Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 120,9 123,6 2,7 

      Psykiatrisen hoidon vastuualue 270,4 276,5 6,1 

Sosiaalipalvelujen toimialue 209,3 221,6 12,3 

Liikelaitos SataDiag 219,8 225,9 6,1 

Yhteensä 1869,0 1923,2 54,2 

Taulukko 8: Työpanos toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain laskennallisina henkilöinä vuosina 2017–2018 

 

Työpanos laskennallisina henkilöinä on kasvanut 54,2 henkilön verran vuoteen 2017 verrattuna. 

 

 
Kaavio 6: Työpanoksen muutos ammattiryhmittäin 2017–2018 

 

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos nousi kaikissa muissa ammattiryhmissä, paitsi hallinnossa vuo-

teen 2017 verrattuna. Suurin kasvu tapahtui hoitohenkilökunnan ammattiryhmässä. 
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Työpanos vaihtelee kuukausittain johtuen henkilökunnan määrän, poissaolojen ja lisä- ja ylitöiden ja lääkä-

reiden aktiivityökorvausten määrän muutoksista. 

 

Kaavio 7: Työpanos laskennallisina henkilöinä kuukausittain vuosina 2017–2018 

 

Suurin työpanos tehtiin vuonna marraskuussa ja pienin heinäkuussa sekä vuonna 2017 että 2018.  

 

 
Kaavio 8: Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen vuonna 2018 

 

Tehty työpanos vuonna 2018 oli 74,4 % (v. 2017 75 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Työpanos laski vuoteen 

2017 verrattuna 0,6 prosenttiyksikköä. Poissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 27,5 % (v. 2017 

26,9 %) ja lisä-, ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten osuus 1,9 % (v. 2017 sama).   

 

4.3 Poissaolot 
 

Vuosi/ 

muutos 

Vuosi- 

lomat 

Sairaus- 
Koulutukset 

Perhe-va-

paat 

Lakisääteiset  

vapaat 

Kuntou-

tukset 
Muut 

Yh-

teensä poissaolot 

2017 151 098 57 201 5 334 41 518 8 179 534 94 060 357 924 

2018 151 306 55 940 5 743 43 536 10 652 240 113 532 380 949 

Muutos 208 -1 261 409 2 018 2 473 -294 19 472 23 025 

Taulukko 9: Poissaolot kalenteripäivinä syyryhmittäin vuosina 2017 ja 2018.  

(7.5.2018 korjattu Exreportin toimittajan, Neotiden toimesta virhe, joka oli virheellisesti poistanut poissaolojaksoja rapor-

tilta. Tästä syystä vuoden 2017 luvut eroavat vuoden 2017 henkilöstökertomuksen luvuista.) 
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Poissaolot kasvoivat 23 025 kalenteripäivällä verrattuna vuoteen 2017. Lakisääteisissä vapaissa kasvu johtui 

opintovapaiden kasvaneesta määrästä ja muissa vapaissa poissaolopäivät lisääntyivät toisen toimen tai 

viranhoito –poissaolojen vuoksi. 

 

4.4 Terveysperusteiset poissaolot 
 

Yleisimmät poissaolojen aiheuttajat olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet 29,9 %, joista eniten poissaoloja ai-

heuttivat alaraajojen (10,3 %) ja selän (9,8 %) sairaudet. Vammadiagnoosiryhmät (ruhjeet, revähdykset, 

murtumat ja nyrjähdykset) olivat syynä 15,4 % kaikista poissaoloista. Hengityselinsairauksien diagnoosit 

edustivat 16,4 % kaikista sairauspoissaoloista. Mielenterveyden diagnooseja oli 11,9 %. 

 

Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot laskivat 2,1 % (1261 pv). Vähentymiseen ovat osaltaan vaikuttanut 

aktiivisen varhaisen tuen tehostuminen, esimiesten puheeksiotto-taitojen kehittyminen, onnistuneet työko-

keilut, sovelletun työn mahdollisuudet sekä korvaavan työn toimintamallin käyttöönotto 1.5.2018 lähtien. 

 

Sairauspoissaolot ovat laskeneet ensihoidon ja päivystyksen alueella jopa 34 % (1500 pv). Sairaanhoidon 

hallinnon alueella sairauspoissaolopäivät ovat puolestaan lisääntyneet 84 % (870 pv). 

 

Toimialue /sairaanhoidon vastuu-

alue 

2017 2018 Muutos poissaolo-

päivät/HTV 2017-

2018 
 Poissaolo-

päivät 
Poissaolo/ HTV  

 Poissaolo- 

päivät 

Poissaolo/ 

HTV  

Yhtymähallinto 1296 11,8 1427 12,9 1,1 

Huoltokeskus 9658 21,1 9515 20,4 -0,7 

Sairaanhoidon toimialue 31793 16,3 31253 15,7 -0,6 

Sairaanhoidon hallinto 1033 17,9 1903 25,5 7,6 

Ensihoito ja päivystys 4528 22,4 2978 14,1 -8,3 

Konservatiivinen hoito 8257 15,8 8436 16,8 1,0 

Operatiivinen hoito 7894 16,5 7927 15,7 -0,8 

Lasten- naistentaudit sekä syn 2724 13,2 3135 14,9 1,7 

Psykiatrinen hoito 7357 15,4 6874 14,1 -1,3 

Sosiaalipalvelujen toimialue 7408 20,5 7369 19,4 -1,1 

Liikelaitos SataDiag 7046 18,0 6376 16,1 -1,9 

Yhteensä / HVT 57201 17,5 55940 16,7 -0,8 

Taulukko 10: Sairauspoissaolopäivät ja henkilöstön sairastavuus/HTV vuosina 2017–2018 

(7.5.2018 korjattu Exreportin toimittajan, Neotiden toimesta virhe, joka oli virheellisesti poistanut poissaolojaksoja rapor-

tilta. Tästä syystä vuoden 2017 luvut eroavat vuoden 2017 henkilöstökertomuksen luvuista.) 

 

Vuonna 2018 sairauspoissaolopäiviä oli 55940 kalenteripäivää, joka oli 1261 päivää vähemmän kuin 

vuonna 2017. Sairauspoissaolopäivät/HTV olivat 16,7 päivää. 

  



 

 

Sairauspoissaolot Kalenteripäivät 

 Muutos  

kalenteri- 

päivinä 

Kustannukset 

(300€/kalenteri- 

päivä)   

Muutos eu-

roina 

2017/2018 

  2017 2018    2017 2018   

1-3 pv 11810 12147  337          3 543 000 €                 3 644 100 €  101 100 € 

4-30 pv 19109 19418  309          5 732 700 €                 5 825 400 €  92 700 € 

31-60 pv 8361 8134  -227          2 508 300 €                 2 440 200 €  -68 100 € 

61-90 pv 4216 3634  -582          1 264 800 €                 1 090 200 €  -174 600 € 

91-180 pv 6250 7555  1305          1 875 000 €                 2 266 500 €  391 500 € 

yli 180 pv 7455 5052  -2403          2 236 500 €                 1 515 600 €  -720 900 € 

Yhteensä 57201 55 940  -1 261        17 160 300 €              16 782 000 €  -378 300 € 

      

Em. poissaoloista erikseen 2017 2018 

 – työtapaturmat 2223 1381 

 – työmatka- 

tapaturmat 
1370 956 

 – liikennevahingot 102 162 

 – ammattitaudit  

tai –epäilyt 
0 0  

Taulukko 11: Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset keston mukaan vuosina 2017–2018 

(7.5.2018 korjattu Exreportin toimittajan, Neotiden toimesta virhe, joka oli virheellisesti poistanut poissaolojaksoja rapor-

tilta. Tästä syystä vuoden 2017 luvut eroavat vuoden 2017 henkilöstökertomuksen luvuista.) 

 

EK:n mallin mukaan laskettuna yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 300 €. Malli ottaa huomioon 

välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset kustannukset. EK:n mallin mukaisesti laskettuna sairauspoissa-

olojen kustannukset laskivat 378 000 eurolla verrattuna vuoteen 2017.  

  

SAIRAUSPOISSAOLOISTA AIHEUTUI 45 978 EURON KUSTANNUS JOKAISELLE V. 2018 KALENTERIPÄIVÄLLE. 

 

Sairauspoissaolokäytäntöjä uudistettiin vuoden 2017 alusta niin, että esimies voi myöntää 1–5 päivää sai-

rauslomaa ilman rajoitettua oirediagnooseja (ennen 1-3 päivää tietyin diagnoosirajoituksin). 1.5.2018 tuli 

voimaan uusi ohjeistus, jossa esimies voi myöntää sairauslomaa 1-7 peräkkäistä kalenteripäivää ilman ra-

joitettua oirediagnoosia. 

 

Käytäntö on edelleen vähentänyt työterveyshoitajien kirjoittamien poissaolojen määrää.  Poissaoloja esi-

miehen luvalla oli vuonna 2018 yhteensä 10 214 kalenteripäivää, kun vuonna 2017 niitä oli 8952 kalenteri-

päivää.  

 

 
Kaavio 9: Sairauspoissaolojen jakautuminen keston mukaisesti vuonna 2018 

 

34,7 % SAIRAUSPOISSAOLOISTA AIHEUTUI 4-30 PÄIVÄÄ KESTÄNEISTÄ POISSAOLOISTA. 
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5. Eläköityminen  
 

Vuonna 2018 eläkkeelle jäi yhteensä 110 työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle 65.  

 
 

 
2017 

lukumäärä 
Keski-ikä 

2018 

lukumäärä 
Keski-ikä 

Osatyökyvyttömyyseläke 37 53,2 33 54,7 

Kuntoutustuki 16 47,8 9 49,4 

Työkyvyttömyyseläke 3 -  3 -  

Vanhuuseläke 71 64,1 65 64,1 

Yhteensä 127 58,8 110 59,9 

Osa-aikaeläke 9 62,5 - - 

Taulukko 12: Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2017–2018  

(Lähde: Keva.  Eroaa omasta tilastosta, koska Keva laskee työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen alkaneen jo ai-

kaisemmasta eläketapahtumasta.) 

 

ELÄKEIÄN TÄYTTYMISEN JÄLKEEN TYÖSSÄ JATKOI 66 HENKILÖÄ.  
 

Toimialue 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sairaanhoidon toimialue 35 46 53 44 45 40 45 51 

Sairaanhoidon hallinto     1 3 2 2 2 3 

Lasten- naistentaudit sekä syn 4 6 10 7 3 3 2 5 

Konservatiivinen hoito 10 12 21 13 16 10 11 10 

Operatiivinen hoito 9 15 9 6 11 10 14 12 

Ensihoito ja päivystys 1   1 3 4 1 3 2 

Psykiatrinen hoito 11 13 11 12 9 14 13 19 

Yhtymähallinto 2 5 7 3 4 4 3 2 

Huoltokeskus 9 8 15 11 18 13 7 19 

Sosiaalipalvelujen toimialue 6 6 5 7 10 11 3 4 

Liikelaitos SataDiag 13 14 16 11 16 6 9 10 

Yhteensä 65 79 96 76 93 74 67 86 

Taulukko 13: Henkilöstön vanhuuseläkepoistumaennuste vuosille 2019–2026 

 

Ennusteen tiedot perustuvat sairaanhoitopiirin palveluksessa v. 2011 olleiden osalta Kevan tietoihin henki-

lökohtaisesta 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 1.2.2018. Sopimukset sisälsivät yleiskorotuksen 1,25 % 

1.5.2018 alkaen. Lääkärisopimuksen yleiskorotus sairaalalääkäreiden osalta oli 1,2 % 1.5.2018 alkaen. Sopi-

muksilla vähennetään lomarahoja 30 %:lla siten, että viimeinen vähennys tehdään 2018–2019 lomanmää-

räytymisvuoden osalta. 

 

Kertomusvuonna hyväksyttiin paikalliset sopimukset päivystysjärjestelmästä konservatiivisessa päivystyk-

sessä, lääkäreiden liukuvasta työajasta, sairaanhoidollisen toimialueen kliinisen lisätyön korvauksista lääkä-

reille ja hoito- ja toimistohenkilökunnalle sekä lastentautien erikoislääkäripäivystyksen perusterveydenhuol-

lon potilaskohtaisista korvauksista. 

 



 

 

6.2 Henkilökuntaetuudet  
 

Toimipaikkaruokailu 

Loppuvuodesta 2018 Harjavallan ja Ulvilan osalta toimipisteissä tapahtui toiminnallisia ja/tai nimi muutok-

sia. 1.10.2018 alkaen kaikki ruoka tuotetaan Porin ruokapalveluissa ja uudet henkilöstöruokailujen palvelu-

pistenimikkeet ovat: Harjavallan palvelupiste ja Antinkartanon palvelupiste. Satalinnan sairaalan ka-

binetin toimipiste päättyi joulukuussa 2018, kun sairaanhoitopiirin toiminta siellä päättyi. 

 

Porissa toimipaikkaruokailua on edelleen henkilöstöravintolassa. Lisäksi kahvio Mintun aulassa on tarjolla 

arkisin keittolounasta ja kahvioissa (Minttu ja Mocca) myytävänä erilaisia ruoka-annoksia. 

 

Toimipisteidemme palveluita käyttävät henkilökuntamme lisäksi erilaiset opiskelijaryhmät, vierailijat, muut 

yhteistyökumppanit sekä potilaiden ja asukkaiden omaiset. 

 

Vuoden 2018 aikana Samkin tilojen valmistuttua opiskelijaruokailut vähenivät. Myös henkilöstöravintolan 

lattiaremontti alensi ruokailijamääriä. 

 

Toimipiste 2017 2018 

Porin henkilöstöravintola 164 536 159 945 

Harjavallan palvelupiste 17 032 12 286 

Satalinnan sairaalan kabinetti 1 864 1431 

Antinkartanon palvelupiste 2 942 2911 

YHTEENSÄ 186 374 176 573 

Taulukko 14: Toimipisteissä tarjotut ateriat 2018 

 



 

 

Vapaa-ajan kerhotoiminta 

 

Vapari ry 

Satakunnan keskussairaalan vapaa-ajankerho Vaparin tarkoituksena on henkilökunnan vapaa-ajanharras-

tusten edistäminen ja ylläpitäminen. Kerho järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia, matkoja, esitelmätilaisuuk-

sia sekä harrastuspiirejä. Vaparin jaostoina toimivat SOSVapari ja Seniorijaosto. Kerhoilla on oikeus hankkia 

ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisen viran-

omaisen luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja virvoi-

tusjuomien myyntitoimintaa. Vapaa-ajankerho Vaparin jäseniä voivat olla kaikki sairaanhoitopiirin työnte-

kijät ja piiristä eläkkeelle jääneet. Vuonna 2018 jäseniä oli 306. 

 

Vuosi 2018 oli Vaparin 50 -vuotisjuhlavuosi ja sitä juhlittiin 6.10. Porin Mieslaulutalolla 120 jäsenen kesken. 

Kerhon historiikista kertoi kunniapuheenjohtajaksi nimetty Esa Ahlqvist. Vaparista ilmestyi myös juttu Vinkke-

liin 50-vuotisjuhlavuoteen liittyen. Vuoden aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia mm.  suosituttuja laivaris-

teilyjä. Perinteisesti Vapari tarjosi juhannuksen vieton Pinkkerissä. Yhdessä Porin perusturvan matkailijoiden 

kanssa tehtiin kulttuuriretki Mänttään sekä Etelä-Viron kierros. Vapari tuki Kirjurinluodon kesäteatterin ja Is-

kelmäkesä tapahtumien lippuja. Jäsenkortilla oli vapaa pääsy Satakunnan Museoon ja Porin taidemuse-

oon. Myös osallistumisia erilaisiin kilpailuihin ja turnauksiin tuettiin. Vaparin tukemilla keilailijoilla oli hyvä me-

nestys sairaanhoitopiirien välisessä kilpailussa. Lisäksi DNHL (Pohjoismaiset sairaaloiden kilpailut) kisoissa jouk-

kue menestyi hyvin. Myös jaostot toimivat aktiivisesti ja järjestivät lisäksi omia tapahtumia ja matkoja mm. 

joogaa, saippuan valmistusta, pikkujouluristeily, tutustuminen palveluasumiseen ja joulujuhla. 

 

Harjavallan sairaalan kerho ry 

Kerhon jäsenmäärä vuonna 2018 oli 383 (v. 2017 370). Retki-, urheilu- ja huvitoimikunta järjesti jäsenilleen 

vuoden aikana retkiä (mm. Tallinna, Seikkailupuisto Huikee) sekä tarjosi lippuja Ässien jääkiekko-otteluun. 

Sählyä käytiin pelaamassa pitkin vuotta ja huhtikuussa järjestettiin sairaanhoitopiirin oma sählyturnaus. Tou-

kokuussa jumpattiin Harjavalta Training Dayn merkeissä. Osallistujamäärältään suurin tapahtuma oli Okto-

berfest. Juhlaan osallistujia oli n. 75 henkeä. Lisäksi osallistumisia erilaisiin kilpailuihin ja turnauksiin tuettiin 

pitkin vuotta. Kulttuuritoimikunta järjesti vuoden aikana 3 teatterireissua Raumalle ja Turkuun sekä osallistu-

mismahdollisuuden neljään konserttiin. 

 
TYKY-toiminta 

Tyky eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta to-

teutetaan yhteistyössä työpaikan henkilöstön 

kanssa. Vuoden 2018 aikana tyky-toimintaan oli 

käytössä 23€ per työntekijä ja siihen osoitettiin 4 tun-

tia työaikaa. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa osallis-

tui erilaisiin tilaisuuksiin, joista kustannuksia muodos-

tui n. 53 000€. 

 

Vuosina 2016–2018 sairaanhoitopiirissä tarjottiin ns. 

vaihtoehto-tykynä HYVIS-Tykyä, joka koostui kolmen 

vuorokauden Firstbeat-hyvinvointianalyysimittauk-

sesta, alkuinfosta sekä yksikkökohtaisesta ryhmäpa-

lautteesta.  Hyvinvointianalyysin perusteella työnte-

kijät saivat tietoa omista kuormitustekijöistään, palaututumisestaan vapaa-aikana sekä työssä, unensa 

määrästä ja laadusta sekä omasta aktiivisuudestaan. HYVIS-Tykyyn osallistui vuosina 2016–2018 yhteensä 

448 työntekijää 38:sta eri yksiköstä. Joka neljännellä mittaukseen osallistuneella stressi ja palautuminen 

ovat hyvässä tasapainossa ja niin ikään joka neljännellä osallistuneella oli paljon stressiä ja palautuminen 

oli huonoa. 39 % mitatuista palautui unen aikana hyvin, liki puolet palautui kohtalaisesti ja 13 % heikosti. 

Mitatuista vain hieman yli kolmannes liikkui terveytensä kannalta riittävästi ja joka neljännellä osallistujalla 

liikunta jäi riittämättömäksi.  

 

 

 



 

 

7. Työvoimakustannukset  
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 

Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Palkat ja palkkiot vuonna 2018 

kasvoivat 4,65 % (6 281 674 euroa).  

 

PALKAT  2015 2016 2017 2018 

Lääkärihenkilöstö 26 301 983 26 413 481 26 606 476 27 129 410 

Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat  57 947 592 57 857 982 58 116 467 62 387 492 

Muu henkilöstö 47 030 115 45 796 343 43 759 966 44 888 645 

Laitoshuoltajat 7 212 788 7 193 255 7 072 074 7 296 905 

Ulkopuoliset palkkiot: konsultaatio, asiantuntija-

palkkiot, luentopalkkiot 
549 862 575 930 854 135 1 131 854 

Jaksotetut palkat ja palkkiot -110 344 669 241 748 487 639 014 

Luottamushenkilöstö 56 729 56 192 58 815 57 418 

Henkilöstökorvaukset  -2 475 526 -2 225 071 -2 199 412 -2 232 056 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 136 513 198 134 998 871 135 017 008 141 298 682 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen -0,53 % -1,11 % 0,01 % 4,65 % 

HENKILÖSTÖSIVUKULUT 39 157 738 39 039 969 35 310 343 35 465 867,0 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen 1,11 % -0,30 % -9,55 % 0,44 % 

Taulukko 15: Henkilöstötuloslaskelma vuosilta 2015–2018   

 

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 on maksanut vuonna 2018 vielä varhaiseläkemenoperusteista ns. varhe-maksua 

työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle, yksilölliselle var-

haiseläkkeelle tai kuntoutustuelle, jolla tarkoitetaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Vuodesta 2019 

lähtien varhaiseläkemenoperusteinen maksu on yhdistetty osaksi palkkamenoperusteista maksua. 
 

Vuosi Palkkasumma 

Palkka-perusteinen maksu 

(sekä ta:n että tt:n osuus  

maksusta) 

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 €                                                 -   €                    5 623 113 €                    1 146 849 €  

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

2018*                141 298 682 €  33 875 164 €                    4 224 732 €  1 196 917 €  

Taulukko 16: KuEL-maksut vuosina 2012–2017 (Lähde: Keva) 
*Vuoden 2018 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat arvioita. Lopulliset maksuosuudet 

vahvistuvat syksyllä 2019.  

 

Eläkemenoperusteinen maksu oli 3 % vuoden 2018 palkkasummasta ja Varhe-maksu 0,8 % palkkasum-

masta. 
 



 

 

Toimialue / sairaanhoidon vastuualue Varhe-maksu 2017 Varhe-maksu 2018 Muutos 2017 - 2018 

Yhtymähallinto                  75 444 €                   71 700 €  - 3 744 €  

Huoltokeskus                 154 648 €                 176 053 €                   21 405 €  

Sairaanhoidon toimialue                 552 620 €                 719 022 €                166 402 €  

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue                         -   €                          -   €                        -   €  

Konservatiivisen hoidon vastuualue                 247 651 €                 371 400 €                123 749 €  

Operatiivisen hoidon vastuualue                 120 550 €                 181 932 €                 61 382 €  

Lasten- ja naistentautien sekä  

synnytysten vastuualue                  14 040 €                   46 644 €                 32 604 €  

Psykiatrisen hoidon vastuualue                 170 379 €  119 6 €  - 51 333 €  

Sosiaalipalvelujen toimialue                 230 699 €                 192 980 €  - 37 719 €  

Liikelaitos SataDiag                  29 404 €                   22 106 €                 2 702 €  

(Tyke Oy 18 628 €)   

Yhteensä              1 051 443 €              1 181 861 €                130 418 €  

Taulukko 17: Arviot Varhe-maksuista toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain vuosina 2017 ja 2018  

(2018 Kevan lopulliset maksuosuudet vahvistuvat vasta syksyllä 2019. 2017 luvut henkilöstökertomuksen mukaiset.) 

 

 

III Kehittämistoiminta  
 

 

8. Luottamus ja yhteistyö 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta   
 

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2018 toimi työntekijöiden edustaja, osastonhoitaja Virpi 

Nieminen, sairaanhoidon toimialueelta. 

 

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuonna 2018 seitsemän kertaa. 

 

Yhteistyötoimikunnassa käsiteltävinä oli-

vat mm. tartuntatautilakiasia, työnoh-

jauksen hankinta, Länsirannikon yliopis-

tollinen sairaala-asia, työterveyshuollon 

toimintasuunnitelma, tietosuoja- ja tie-

toturvan verkkokoulutus, korvaavan 

työn malli, sairauspoissaolokäytäntöjen 

muutos, koneellisen työajan seuranta, 

aloitetoiminta, perheystävällinen työ-

paikka, tilinpäätös, hallintosäännön uu-

distaminen, työsuojeluasiat, toimnta- ja 

talousarviolausunto, työkokeilu, koulu-

tussuunnitelma, työhyvinvointiohjelman 

toteutuminen sekä työsuojelun toimin-

taohjelma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2 Henkilöstöryhmä 
 

Henkilöstöryhmän puheenjohtajana toimi palvelussuhdepäällikkö ja jäseninä toimi- ja vastuualueiden 

edustajat sekä koordinoivat pääluottamusmiehet. Ryhmän kokoonpano päivitettiin shpj:n päätöksellä 

1.11.2018 lukien. Henkilöstöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2018 aikana. Ryhmä käsitteli mm. korvaa-

van työn mallia, kuntoutusta varten anottavaa palkatonta vapaata, oppisopimusopiskelijoiden palkkausta 

sekä Titania-työvuorosuunnittelun teknistä kehittämistä. 

 

8.3 Viestintä   
 

Viestintä ja julkaisutoiminta 

 

Työyhteisöviestintä  

Henkka on koko henkilöstölle suunnattu sisäisen viestinnän eli työyhteisöviestinnän foorumi, jonka Ajankoh-

taista-palstalla julkaisimme vuoden kuluessa työyhteisön toimintaan ja muutoksiin liittyviä tiedotteita, ilmoi-

tuksia, aikatauluja, raportteja, tilastoja ja toimintaohjeita. Muut ilmoitukset -palstalla julkaisimme henkilö-

kunnan tapahtumiin ja tervehdyksiin, terveysliikuntaan, ruokapalvelujen tarjontaan ja muuhun työyhteisön 

yleiseen tiedottamiseen ja toimivuuteen liittyviä tiedotteita ja infoja. Lisäksi tapahtumia ja koulutuksia on 

julkaistu Tapahtumakalenteri-osiossa. 

 

Työyhteisölehti Vinkkeli 

Julkaisimme työyhteisölehti Vinkkelin neljä numeroa ja toimituskunta kokoontuo vuoden aikana 8 kertaa. 

Talletamme Vinkkelin numerot Henkkaan ja tiedotamme Vinkkelin ilmestymisestä lähettämällä koko hen-

kilöstölle sähköpostin, joka sisältää myös linkin julkaisuun. Jaoimme jokaisesta numerosta myös 200 monis-

tuskeskuksessa tulostettua paperikopioita henkilöstön taukotiloihin Satasairaalassa ja sen maakunnassa 

sijaitsevissa yksiköissä. 

 

Satasairaala-brändi 

Julkaisimme 16.11.2018 henkilöstöjuhlassa uuden Satasairaala-brändin, jonka markkinointikampanja alkoi 

19.11.2018 ja kesti kokonaisuudessaan kuukauden. Kampanja sisälsi Erikoistunut sinuun -videon, jota esitet-

tiin maakunnallisesti kahdella televisiokanavalla (73 mainosta / MTV3 ja 54 mainosta / Nelonen), julisteita 

katuvalopylväissä, ilmoituksia Satakunnan Kansa ja Länsi-Suomi -lehdissä sekä kampanjaa varten suunni-

teltuja Facebook- ja Instagram-päivityksiä. Lisäksi julkaisimme Satasairaala-asiakaslehden. Kampanjan 

avulla pyrimme saavuttamaan kaikki satakuntalaiset ja kertomaan heille uudistuksesta. Satasairaalan 

brändikäsikirja, joka sisältää työyhteisöä varten graafisen ohjeistuksen brändin käytöstä, sekä uudet kirje- 

ja esityspohjat ja Satasairaalan logo julkaistiin joulukuussa. Satasairaalan uusi ilme otetaan käyttöön vai-

heittain kaikessa asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa vuoden 2019 aikana. 

 

Asiakaslehdet  

Julkaisimme kaksi asiakaslehteä. Sinun sairaalasi -asiakaslehti ilmestyi 5.7.2018. Painosmäärä oli 180 500 

kappaletta. Lehti jaettiin julkisena tiedotteena Satakunnan kuntiin ja rajakuntiin. Lehden sisällöntuotan-

nosta ja taitosta vastasi Brand Agency Punda ja kuvituksesta Johanna Sjövall, Your Image. Lehti painettiin 

Punamusta Oy:n kirjapainossa. Sisällöllisesti ja ulkoasultaan uudistunut Satasairaala-asiakaslehti ilmestyi 

13.12.2018. Julkaisun ulkoasun konseptoi Suunnittelutoimisto Aline Oy yhdenmukaiseksi Satasairaalan uu-

den ilmeen kanssa. Satasairaala-julkaisun toteutti kokonaisuudessaan (sisällöntuotanto, kuvaus, taitto, 

painaminen ja jakelu) Alma Media Kustannus Oy. Painosmäärä oli 105 000 kappaletta. Lehti jaettiin Sata-

kunnan Kansan välissä.  

 

Uutisointi ja näkyvyys omilla julkaisualustoilla 

Julkaisimme sairaanhoitopiirin www-sivujen Ajankohtaista-palstalla kansalaisille 30 uutista. Lisäksi julkai-

simme säännöllisesti toimintamme liittyvää tietoa, uutisia, tapahtumia, tiedotteita ja ohjeita tilapäivityk-

sinä Facebook-tileillä sekä Instagram-tilillä. Facebook-tilejä on seitsemän: Satasairaala, Satasairaalan Las-

ten- ja naistentalo, Satakunnan psykiatria, Satakunnan sairaanhoitopiirin kehitysvammapalvelut, Lääkä-

riksi Satakuntaan ja Satakunnan lääkäripäivä. Instagram-tilejä on kaksi: Satasairaala ja Satakunnan psyki-

atria.  

 



 

 

9. Innovointi ja tuloksellisuus 
 

9.1 Aloitetoiminta 
 

Aloitetoiminnan tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ideoimaan työn, työympäristön ja toiminnan kehit-

tämistä. Aloite on parannus-, ratkaisu-, toimenpide- tai kehittämisehdotus, joka mm. parantaa asiakaspal-

velua, organisaation toimivuutta, kehittää työn laatua ja tuottavuutta, parantaa työskentelytapoja, saa 

aikaan kustannusten säästöä ja poistaa tarpeetonta työtä. Aloitteen tulee sisältää käyttökelpoinen rat-

kaisu sen korjaamiseen. Aloitteen voi tehdä yksilö tai ryhmä.  

 

Vuonna 2018 työryhmän käsittelyyn tuli 57 aloitetta/kehittämisehdotusta. Näistä useampi eteni toteutetta-

vaksi. 

 

9.2 Asiakaskokemuksen mittaaminen 
 

Asiakaspalautetta on kerätty systemaattisesti sairaanhoitopiirissä vuodesta 2013 alkaen QPro Feedback 

järjestelmän avulla. Palautetta on voinut antaa yksiköissä olevilla paperisilla palautelomakkeilla tai nettilo-

makkeella. Vuoden 2017 aikana käyttöön on otettu tekstiviestipalaute, jonka tarkoituksena on ollut lisätä 

asiakkailta saatua palautteiden määrää, sujuvoittaa palautteenantoa ja reagoida palautteisiin mahdolli-

simman reaaliaikaisesti.  
 

Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu sairaanhoitopiirin kansalliseen asiakaslähtöisyyden kehittämisverkos-

toon, 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 2018 yhteensä 1448 palautetta. Nettipalautteiden määrä 

on vähentynyt viime vuodesta, joka todennäköisemmin johtuu tekstiviestipalautteiden määrän kas-

vusta.  Tulosten mukaan kysymys ”koin oloni turvalliseksi” on arvioitu paremmaksi (4,3 -> 4,4) kuin edellisinä 

vuosina. Asiakkailta/potilailta saatu palaute on yleisesti erittäin hyvää.  Nettipalautteiden mukaan ”saa-

mani hoito/palvelu on hyvää” on arvioitu kriittisemmin kuin tekstiviestien kautta saadussa palautteessa ja 

keskiarvo on laskenut (4,3 -> 4,2) viime vuodesta.  

 

 

 



 

 

 
Kaavio 10: Netti- ja kirjallinen palaute (QPro) 2015–2018  

 

Tekstiviestipalautteet 2018 

Satakunnan sairaanhoitopiirillä on ollut käytössä tammikuusta 2017 jatkuva asiakaskokemuksen mittaus. 

Vuonna 2018 vastauksia kertyi 27 302, prosentteina 9% lähetetyistä kyselyistä (2017 vastauksia 12 132). Tu-

losten mukaan asiakaskokemus on parantanut edelleen viime vuodesta. Strateginen tavoite 4.3 saavu-

tettiin ja asetettiin uusi tavoite 4.5 seuraavalle vuodelle.  

 

 
Kaavio 11: Tekstiviestipalautteet jakauma 2018 

 



 

 

10. Osaava työvoima  
 

10.1 Täydennyskoulutus   
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin, Satasairaalan toiminta ja tavoitteet 

sekä henkilöstön osaamistarpeet ovat lähtökohtana koulutussuunnit-

telussa. Osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia pyritään en-

nakoimaan ajoissa ja eri menetelmin varmistetaan, että henkilöstöllä 

on tarvittavaa osaamista riittävästi. Täydennyskoulutuksen avulla yllä-

pidetään, ajantasaistetaan ja lisätään henkilökunnan ammattitaitoa 

ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä ja välillisessä työssä 

potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Osaamisen kehittymi-

sen arviointia tapahtuu koulutus- ja asiakaspalautteiden sekä työkäy-

täntöjen ja toimintamuutosten seurannan avulla. 

 

Kaikki toimialueet ja liikelaitos sekä vastuualueet toteuttivat omia si-

säisiä koulutuksia ja osallistuivat alueellisten koulutusten järjestämi-

seen. Itse järjestetty koulutus lisääntyi, se oli monipuolista ja eri erikois-

alojen tarpeet huomioivaa. Kasvua ilmenee koulutusten lukumäärässä (+4,7%) ja koulutuspäivien luku-

määrässä (+18%). Monet koulutuksista olivat kestoltaan lyhyitä. Varsinkin 1-2 tunnin pituisten koulutusten 

määrä oli merkittävä. Osa koulutuksista toteutettiin useampaan kertaan saman sisältöisinä, mikä mahdol-

listi useiden henkilöiden osallistumisen koulutuksiin, esimerkiksi Kohti rakentavaa vuorovaikutusta –koulutus. 

 

Kaavio 12: Sisäisten ja ulkoisten koulutusten lukumäärä vuosina 2014-2018 

 

Monet henkilökunnasta osallistuivat koulutustarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisesti 

ja kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin. Ulkoisten koulutuspäivien määrä lisääntyi merkittävästi (+ 

70,3%). Yksi syy määrän kasvuun on koulutuksiin osallistumisen mahdollisuus videovälitteisesti. 

 

Alueellisia koulutuksia järjestettiin keskitetysti vuoden 2018 aikana 110 (+23,6%). Niihin osallistui 4636 henki-

löä. Osallistujista 37 % oli omaa henkilökuntaa ja 63 % muissa, pääasiassa Satakunnan alueen sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatioissa työskenteleviä. 

 

Johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui 370 henkilöä ja rekisteröityjä koulutuspäiviä oli yhteensä 812 

(keskimäärin 2,2 päivää/osallistuja). Muutamat ylimpään johtoon kuuluvat osallistuivat pitkäkestoisiin MBA 

–koulutukseen ja MediMerc – sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutukseen sekä Joko-, JET- ja Pajop-

koulutuksiin. Itse järjestettyihin lyhyinä ja osina toteutettuihin Lean – koulutuksiin ja vuorovastaaville koh-
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dennettuihin koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Ajankohtaisista teemoista pidettiin lyhyitä koulutuksia esi-

miehille. Lisäksi johto- ja lähiesimiestehtävissä toimivat osallistuivat ammattiryhmäkohtaisiin johtamiskoulu-

tuksiin, kuten erikoislääkärien johtamiskoulutukseen ja ajankohtaisiin teemakoulutuksiin. 

 

Koulutuksiin osallistumisen painopiste jakaantui aikaisempien vuosien tapaan pääosin potilaan/asiak-

kaan/ asukkaan hoitoon ja tutkimiseen (37 %) sekä muuhun ammattiin tai työtehtäviin liittyvään koulutuk-

seen (52 %). Muihin ammattiin tai työtehtäviin liittyviä koulutuksia olivat mm. atk-, työyhteisö- ja hyvin-

vointi-, riskienhallinta- ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset. Vuoden aikana osallis-

tuttiin erityisesti turvallisuus- ja laitekoulutuksiin, mitkä koskivat suurinta osaa henkilökunnasta. 

 

Kaavio 13: Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain 2018 

 

Koulutuksen toteuttamistavat 

Osallistujamäärältään isot koulutukset toteutettiin pääosin luento-opetuksena. Muissa koulutuksissa käytet-

tiin pienryhmiin sopivia monimuotoisia menetelmiä, esimerkiksi simulaatio- ja taitopajatyöskentelyä. Joihin-

kin koulutuksiin oli liitetty etukäteistehtäviä sekä käytännön harjoituksia ja testauksia. Muutamia koulutuk-

sia toteutettiin jaksotettuina useampiin osiin. Kouluttautumista tapahtui myös webinaareissa. Koulutusten 

suorittaminen verkkokoulutuksina lisääntyi merkittävästi. Lähes koko henkilökunta suoritti tietoturvallisuu-

teen ja tietosuojaan liittyneet koulutukset verkossa. Potilasturvallisuutta taidolla –verkkokoulutuksen suoritti 

potilashoitoon osallistuvat. Oppiportissa teki verkko-opintoja ja laitekoulutusten tenttejä 215 henkilöä. Op-

piportissa olevia oppikirjoja ja laitekoulutusten artikkeleja käytettiin 29500 kertaa (+4%).  

 

Monissa toteutetuissa alueellisissa koulutuksissa (32 %) käytettiin etäyhteyttä, jolloin koulutuksiin pystyi osal-

listumaan videovälitteisesti Raumalla, Harjavallassa, Satalinnassa ja Kankaanpäässä sekä muualla, myös 

Satakunnan ulkopuolella kuten Turussa. Meille tulevien videovälitteisten koulutusten määrä lisääntyi edel-

leen ja niihin osallistuminen oli aktiivista. Koulutuspalvelujen kautta tuli videovälitteisesti 72 koulutusta. Sen 

lisäksi eri yksiköillä oli omaan erikoisalaansa ja toimintaansa liittyneitä säännöllisesti toteutuneita videovä-

litteisiä koulutuksia. Onnistuakseen videovälitteisten koulutusten järjestäminen edellyttää monipuolista ja 

joustavaa yhteistyötä eri toimijatahojen ja yhteistyökumppanien kanssa sekä toimintatavoista sopimista.  

 

Osallistuminen 

Vuoden 2018 aikana 3740 henkilöä (101,7 %) osallistui palkallisesti koulutukseen. Täydennyskoulutuspäiviä 

(tunnit päiviksi muutettuina) kertyi yhteensä 17451 (+43,5 %). Osallistujat olivat koulutuksessa keskimäärin 

4,6 päivää (+31,4%). Yksittäinen merkittävin syy kasvaneisiin lukuihin ovat tietoturvallisuuteen liittyvät verk-

kokoulutukset, jotka koko henkilökunnan edellytettiin suorittavan. Sen lisäksi tietyissä tehtävissä toimivien 

on edellytetty suorittavan verkkokoulutukset, jotka ovat liittyneet esim. laite- ja potilasturvallisuuteen. 
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Aikaisempaan tapaan eniten kouluttautuneet osallistuivat myös täydennyskoulutukseen eniten ja vastaa-

vasti lyhyemmän koulutustaustan omaavat osallistuivat täydennyskoulutukseen vähiten. Keskimääräisesti 

laskettujen koulutuspäivien määrä vaihteli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luokittelun mukaan tarkastel-

tujen ammattiryhmien välillä 2,1 -8,9.  

 

Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 79 henkilöä. Opintovapaapäiviä oli yhteensä 9036. Oppisopi-

mussuhteisina kouluttautui 46 henkilöä. 

  

  

Henkilöstön 

määrä          

Täydennys 

koulutukseen 

osallistuneet   

(lkm)          

Koulutukseen osal-

listuneiden %-osuus 

/ ammattiryhmä                  

Täydennyskoulutus- 

päiviä keskimäärin / 

osallistuja                    

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Lääkärit ja hammaslääkärit 325 323 363 381 112 % 118 % 5 6,5 

Sosiaalityöntekijät 34 37 32 39 94 % 105 % 5,1 6,9 

Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstö 
128 137 128 134 100 % 98 % 7,2 8,9 

Sosiaali- ja terveysalan ammatti-

korkeakoulututkinnon, opetus- ja 

kasvatusalan alemman korkea-

koulututkinnon suorittaneet tai 

sosiaali- ja terveysalan opistoas-

teen tutkinnon suorittaneet 1755 1779 1644 1801 94 % 101 % 3,8 5,4 

Sosiaali- ja terveysalan perustut-

kinnon tai kouluasteen tutkinnon 

suorittaneet 519 493 475 536 92 % 109 % 3,1 3,4 

Muu palveluketjussa toimiva 

henkilöstö 933 971 845 913 91 % 94 % 1,8 2,1 

Yhteensä 3694 3740 3487 3804 94 % 102 % 3,5 4,6 

Taulukko 18. Täydennyskoulutukseen osallistuneet ja täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä vuosina 

2017-2018 

 

10.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet sisäisessä hoitotyön kehittämistoiminnassa 
 

Hoitotyön ja hoitohenkilökunnan kehittämisessä noudatettiin Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman 2016-

2018 linjauksia. Ohjelman painopistealueina on ollut: 

- Asiakkaan/potilaan omia valintoja arvostava, yksilöllinen ja osallistava hoitotyö 

- Osaava, sitoutunut ja tavoitteellisesti johdettu hoitohenkilöstö 

- Näyttöön perustuva, kehittyvä hoitotyö 

- Korkeatasoinen hoitotieteellinen opetus ja tutkimus 

 

Terveyttä edistävä perushoito STEPPI –hanke jatkui Tyks-erva alueella yhteistyössä Turun yliopiston hoitotie-

teen laitoksen ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen puitteissa hoitohenkilökunnan osaa-

mista on vahvistettu erityisesti potilaan unen tukemisen osalta vuodeosastoilla. Uusia toimia perushoidon 

osaamisen kehittämiseksi on suunniteltu.  

 

Painehaavojen ehkäisyn kehittämistä on jatkettu osallistumalla mm. kansalliseen tutkimushankkeeseen. 

Painehaava verkkokoulutuksen päivittäminen ja uudistaminen on käynnistetty. Hoitohenkilökunnan osaa-

mista ja asenteita painehaavojen ehkäisyssä on arvioitu yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitok-

sen kanssa.  

 

Ajankohtaista hoitotyössä –päivä järjestettiin 8.11. Päivän aikana esiteltiin monipuolisesti eri toimi- ja vas-

tuualueilla toteutettuja hoitotyön kehittämistoimia. 

 

Yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston kanssa on käynnistetty hoitotieteen aineopintojen kurssi. 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa on jatkettu näyttöön perustuvan toiminnan ja kehittämisen 



 

 

koulutusohjelman suunnittelua. Tavoitteena on hoitohenkilökunnan ja hoitotyön esimiesten näyttöön pe-

rustuvaan toimintaan liittyvän osaamisen vahvistaminen. 

 

Hoitohenkilökunnan perehdytyksen, mentoroinnin ja urakehitysmallin kehittäminen on jatkunut. Hoitohen-

kilökunnan perehdytyksen arviointi on toteutettu syksyllä 2018 ja tulokset raportoidaan keväällä 2019.  

 

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan kokeilu on päättynyt ja kokeilusta on tuotettu raportti. Sairaanhoidon toi-

mialueelle on suunniteltu käyttöön otettavaksi kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden määräaikaisia tehtäviä.  

 

Osastonsihteerien työn kehittämistä on jatkettu selvittämällä sihteerien omia näkökulmia työn kehittämis-

tarpeista sekä koulutustarpeista. Osastonsihteerien koulutuksia suunnitellaan yhteistyössä täydennyskoulu-

tusyksikön kanssa. 

 

Syksyllä toteutettiin hoitohenkilökunnan sitoutumista, työn imua ja työtyytyväisyyttä selvittävä kysely 

(Nurse Engagement Survey, NES), joka koski koko hoitohenkilökuntaa kaikilla toimi- ja vastuualueilla. Tulok-

sia on käsitelty ylihoitaja/osastonhoitaja kokouksessa. Jatkossa on tarkoitus tulosten perusteella käynnistää 

kehittämistoimia sekä osallistua mahdollisesti kansalliseen vertaiskehittämiseen.  

 

10.3 Kehityskeskustelut  
 

Vuonna 2018 tavoitteena oli, että kehityskeskustelut käydään 70 %:sti vakituisten ja yli puoli vuotta määrä-

aikaisessa palvelussuhteessa olevien kanssa.  

 

  
2017 Käydyt 

keskustelut 

2017 Keskustelu 

% 

2018 Käydyt kes-

kustelut 

2018 Keskustelu 

% 

Yhtymähallinto 71 68 % 90 76 % 

Huoltokeskus 445 100 % 441 100 % 

Sairaanhoidon hallinto 53 100 % 68 96 % 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 89 50 % 174 94 % 

Konservatiivisen hoidon vastuualue 303 61 % 251 52 % 

Operatiivisen hoidon vastuualue 351 75 % 308 66 % 

Lasten ja naistentautien sekä synnytys-

ten vastuualue 196 95 % 149 70 % 

Psykiatrisen hoidon vastuualue 305 67 % 365 80 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 254 79 % 288 84 % 

Liikelaitos SataDiag 334 84 % 359 90 % 

Koko sairaanhoitopiiri 2458 79 % 2493 80 % 

Taulukko 19: Käydyt kehityskeskustelut vuosina 2017–2018 

 

Vuoden 2018 aikana käytiin 2493 kehityskeskustelua. Valtuuston asettama tavoite saavutettiin koko sai-

raanhoitopiirin tasolla, käytyjä keskusteluja oli 80 %.  

 

11. Työhyvinvointi ja terveys  
 

11.1 Työkyvyn tukiohjelma   
 

Uutena työkykyä tukevana keinona sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön 1.5.2018 Korvaavan työn toimin-

tamalli. Mallia valmisteltiin laajassa yhteistyössä. Toukokuussa korvaavasta työstä järjestettiin henkilökun-

nalle ja esimiehille koulutuksia, joiden tavoitteena oli lisätä esimiesten ja työntekijöiden valmiuksia ottaa 

käyttöön korvaava työ vaihtoehtona sairauspoissaololle. Korvaava työ sai hyvän alun: korvaavan työn 

päiviä oli 677 ja korvaavaa työtä teki 57 henkilöä. Henkan etusivulla on ”Ideoi korvaava työ” –palsta, 



 

 

jonka tarkoituksena on koota ideapankki kaikkien käyttöön erilaisista korvaavista työtehtävistä. Korvaa-

vina töinä on tehty suurimmaksi osaksi erilaisia kirjallisia töitä, lisäksi on tehty muun muassa neuvontaa, oh-

jausta, perehtymistä/perehdyttämistä sekä työympäristön siistimistä. 

 

Kevan korvaamaa ammatillista kuntoutusta toteutettiin edellisvuotta vähemmän. Osaksi määrän vähen-

tyminen selittyy sillä, että joidenkin kohdalla työkokeilun aloittaminen siirtyi terveydellisistä syistä vuoden 

2019 vuoden puolelle. Työkokeilun tuloksena 85 %: ia työntekijöistä jatkoi töissä, ja heistä suurin osa täy-

dellä työajalla. Kevan työkokeilujen lisäksi Satasairaalassa toteutui muiden vakuutusyhtiöiden työkokeiluja 

ja kolme Satasairaalan omaa työkokeilua.  

 

Kevan ammatillisen kuntoutuksen keinoista palvelutuottajan kuntoutusselvittely kasvoi eniten. Myös Sata-

sairaalan omaa tehostetun tuen keinoa, sovellettua työtä, käytettiin useammin kuin aikaisempina vuo-

sina. Sovelletussa työssä oli v. 2018 seitsemän työntekijää, kun edellisenä vuonna lukumäärä oli kaksi. 

 

Kuntoutussuunnitelman sisältö 2017 2018 Muutos, 

kpl 

Muutos-% 

Työkokeilu 38 32 -6 -16 % 

Palvelutuottajan kuntoutusselvittely 7 10 3 43 % 

Koulutus 6 1 -5 -83 % 

Tutkimuksellinen työkokeilu 2  -2 -100 % 

Yhteensä 53 43 -10 -19 % 

Taulukko 20: Kevan tilasto Satakunnan sairaanhoitopiirin ammatillisesta kuntoutuksesta 2017-2018 

 

Työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia pystyttiin vähentä-

mään työkokeilujen, muiden ammatillisen kuntoutuksen ja sovelletun 

työn avulla. Työhön paluuseen johtanut onnistunut ammatillinen kun-

toutus vähentää ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen kustannuk-

sia keskimäärin 100 00 euroa työntekijää kohti. Onnistunut työkokeilu 

vähentää myös sairauspoissaolokustannuksia: v. 2018 2823 kalente-

ripäivästä 292 kalenteripäivään. Kun työntekijä palaa kuntoutus-

tuelta töihin 36 kk:n kuluessa, Keva maksaa ns. kuntoutumishyvitystä. 

Vuoden 2018 kuntoutumishyvitys on arviolta 100 879 €. 

 

 

 Toimialue Käytyjen keskustelujen %-

osuus koko määrästä 

Tehtyjen ilmoitusten %-osuus 

koko määrästä 

Yhtymähallinto 81 % 93 % 

Huoltokeskus 98 % 96 % 

Sairaanhoidon hallinto 100 % 100 % 

Lasten- ja naistentaud. Ja synn 86 % 83 % 

Ensihoito ja päivystys 100 % 100 % 

Konservatiivinen hoito 96 % 96 % 

Operatiivinen hoito 97 % 94 % 

Psykiatrinen hoito 96 % 97 % 

Sosiaalipalvelut 94 % 93 % 

Liikelaitos Satadiag 96 % 96 % 

SHP yhteensä 96 % 95 % 

Taulukko 21: Varhaisen tuen keskustelut 2018 

 

 



 

 

11.2 Työterveyspalvelut 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa Länsirannikon Työterveys Oy (LRTT). 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjatut Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) tarpeet ja toi-

minnalliset tavoitteet sekä LTT:n painopisteet ohjasivat vuoden 2018 työterveyshuollon toimintaa. 

 

Työterveysyhteistyön vahvistaminen 

Otettiin käyttöön yhtenäinen riskinarvioinnin ja työpaikkaselvityksen prosessi. Osallistuttiin SATSHP:n toimin-

tamallien ja ohjeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen altisteiden osalta (ei-ionisoivasäteily, lisääntymister-

veyteen vaikuttavat altisteet).Aivotyö toimivaksi hankkeen jatkona kehitettiin ja toteutettiin kognitiivisen 

ergonomian parantamiseen tähtäävä suunnatut työpaikkaselvitykset, suositusten mukaisesti työyksiköissä 

kehitettiin uusia toimintamalleja häiriötekijöiden vähentämiseksi. Uuden tartuntatautilain 48§ mukainen 

hoitotyöntekijöiden rokotustarvekartoitus ja tarvittaessa rokottaminen toteutettiin työterveysyhteistyönä 

SATSHP:n kanssa yhteistyössä kehitetyn ohjeistuksen mukaisesti.  

 

Työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyysriskiin hallinta 

Vastaanotoilla arvioitiin korvaavan työn mahdollisuuksia sairauspoissaolon vaihtoehtona. Sairaslomalta 

palaavia tuettiin erilaisin tukikeinoin. 

 

Asiakaspalvelun kehittäminen 

Aloitettiin fysiatrian erikoislääkärin vastaanotto edistäen työkyvyn tukemista tuki- ja liikuntaelinsairauksien 

osalta. Keskitetty ajanvaraus, hoidon tarpeen arviointi ja neuvonta toteutettiin edelleen puhelinpalve-

luna. Otettiin käyttöön takaisinsoittopalvelu yhteydenoton helpottamiseksi. Lisäksi järjestettiin nettiajanva-

raus mahdollisuus. Asiakaspalvelupalautteen kehittämiseksi otettiin käyttöön aulapalauteautomaatti, 

jonka raportteja seurattiin ja analysoitiin kuukausittain asiakaspalvelun parantamiseksi. Lisäksi tehtiin koh-

dennettu asiakastyytyväisyyskysely työterveysyhteistyöstä. 

 

Toimintakulut     Vuosi 2017 Vuosi 2018 

Työterveyspalveluiden toimintakulut 1 621 013 € 1 641 625 € 

Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut  1 400 000 € n. 1 560 000 € 

Kustannusten jakautuminen korvausluokkiin (%)  Kela 1  55 % 53 % 

  Kela 2 45 % 47 % 

Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut (€) 

työntekijää kohden 
Kela 1 n. 210 € n. 220 € 

  Kela 2 n. 170 € n. 195 € 

Taulukko 22: Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2017–2018 (ilman Kela-korvauksia) 

 

11.3 Työsuojelu   
 

Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on edistää työntekijöiden tur-

vallisuutta, terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapa-

turmia ja ammattitauteja. Työturvallisuuden toteutumisesta vas-

taavat linjaorganisaation mukaisesti sairaanhoitopiirin johto, toimi- 

ja vastuualueiden sekä liikelaitoksen johto. Työyksikköjen esimiehet 

vastaavat käytännön tason työturvallisuustoiminnasta. Esimiesten 

tukena toimii työturvallisuusasioissa työsuojelupalvelut sekä ter-

veysasioissa työterveyshuolto. Työntekijöiden tulee noudattaa esi-

miesten antamia ohjeita ja neuvoja, toimia saamansa perehdy-

tyksen mukaisesti sekä kertoa havaitsemistaan puutteista tai epä-

kohdista esimiehelleen. Työsuojeluohjelman painopisteinä olivat 

työhön liittyvien riskien arviointi, työturvallisuuskulttuurin kehittämi-

nen sekä psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta.   

 

 

 



 

 

HaiPro-työturvallisuusilmoitukset 

Työturvallisuusilmoitusten yleisimmät syyt vuonna 2018 olivat väkivalta, putoaminen, kaatuminen, kompas-

tuminen, liukastuminen, äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen sekä liikkuvan aiheuttajan osuma. 

Työturvallisuusilmoituksien lukumäärä saatiin kasvamaan 2 563 kappaleeseen (v. 2017 yhteensä 2 321 kpl.) 

 

Työtapaturmat 

Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen työtapaturmien määrä vuonna 2018 oli yhteensä 187 kpl. Näistä 72 kpl hoi-

tui ilman työstä poissaoloa. Korvattavia työpaikkatapaturmia oli 127 kpl ja työmatkatapaturmia 60 kpl. 

Työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 545 ja työmatkalla sattuneista tapaturmista 1 255 poissa-

olopäivää. Vuonna 2018 ei ilmennyt yhtään ammattitautia. 

 

Yleisimmät vakuutusyhtiölle ilmoitettujen tapaturmien syyt olivat vuonna 2018 putoaminen, kaatuminen, 

kompastuminen, liukastuminen, väkivalta, liikkuvan aiheuttajan osuma, sekä työmatkatapaturmat. 

 

 
Kaavio 14: Vakuutuslaitokselle ilmoitetuista työpaikkatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät sekä poissaolopäi-

vien jakauma vuosina 2014-2018 

 

 
Kaavio 15: Vakuutuslaitokselle ilmoitetuista työmatkatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät vuosina 2014-2018 
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Kaavio 16: Tapaturmataajuus yli yhden vuorokauden poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien (LTI1) sekä työ-

matkatapaturmien osalta sekä tapaturmien lukumäärät vuosina 2014-2018. 

 

11.4 Työhyvinvointi   
 

Työhyvinvointiohjelma 2017–2018 

Hyvää työtä -työhyvinvointiohjelman sisältö on laadittu vastuuyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien eri-

tyisistä painopisteistä käsin huomioiden myös tulevaisuuden kehittämistarpeet. Työhyvinvointiohjelma si-

sältää myös työsuojelun toimintaohjelman mukaiset painopisteet. Työhyvinvointiohjelmakauden aikana 

toteutettiin muutosjohtamisvalmennusta osana maakuntauudistusta, työn sujuvuutta Leanista käytän-

töön-hankkeen tiimoilta, puheeksiottovalmennusta kaikille esimiehille, oman mielen johtamisen koulu-

tusta, tunnetaitovalmennusta sekä kognitiivisen ergonomian parantamista. Kognitiivisen ergonomian ke-

hittämistyötä jatkettiin aloittamalla ns. aivotyöagenttikoulutus. Tarkoituksena on laatia lyhyempi prosessi 

kognitiivisen ergonomian kehittämiseksi.  

 

Työvire 

Vuonna 2017 aloitettua työvire-kyselyä laajennettiin huhtikuussa 2018 koko sairaanhoitopiiriin. Kysely tois-

tetaan kuukausittain. Tuloksia käytetään työyksiköiden toiminnan kehittämiseen. Marraskuussa 2018 kyse-

lyyn lisättiin mukaan avoin palaute-kohta. 

 

Työviremittauksessa pyydetään arvioimaan viimeisen kuukauden kokemusta viiden eri väittämän kautta 

asteikolla 1= ei pidä ollenkaan paikkaansa – 5= pitää täysin paikkansa.  

 

Kysymykset ovat: 

1. olen innostunut ideoimaan ja kehittämään uutta 

2. olen työskennellyt tuloksellisesti perustehtävän toteuttamiseksi 

3. saan kannustavaa palautetta asiakkailta, työkavereiltani, esimieheltä sekä yhteistyökumppaneilta 

4. koen työni mielekkäänä ja merkityksellisenä 

5. työyhteisöni ilmapiiri on hyvä 

 

Vastaukset kuvaavat innovatiivisuutta, intensiteettiä, innostusta sekä intohimoa.  
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Kaavio 17: Vuoden 2018 työvirekyselyn tulokset sekä vastaajamäärät 

(Kriteeriä muutettu lokakuussa 2018: "Saan kannustavaa palautetta"  "Saan kannustavaa palautetta työstäni asiak-

kailta, työkavereilta, esimiehiltä ja yhteistyökumppaneilta".) 

 
Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, terveysliikunta 

Työnantajan tukema terveysliikuntatoiminta on osana 2017–2018 työhyvinvointiohjelmaa. Vuoden 2018 

teemana oli ”Minun vuoteni”, joka korosti henkilöstön omaa vastuuta fyysisestä aktiivisuudestaan ja sen 

toteuttamisesta henkilölle itselleen sopivalla tavalla. Tämän tukemiseksi henkilöstölle järjestettiin keväällä 

yhteensä 36 ja syksyllä 32 monipuolista terveysliikuntaryhmää Antinkartanossa, Harjavallassa, Nakkilassa, 

Porissa ja Raumalla, eli yhteensä 68 ryhmää. Lajisisältöinä oli mm: kuntonyrkkeily, pilates, lihaskuntotreeni, 

kuntosaliharjoittelu, vesiliikunta, HIIT- harjoittelu, Bungee training, NIHA-ryhmä, jooga ja syvä-venyttely. 

Vuonna 2018 työnantajan tarjoamissa terveysliikuntaryhmissä kävijöiden lukumäärä lisääntyi reilulla 2,5 

%:lla viime vuoteen verrattuna ollen vuonna 2018 13,5 %. Yhteensä käyntejä kirjattiin 6166 kappaletta. 

 

Tammi- ja syyskuussa järjestettiin Satakunnan keskussairaalassa ja Harjavallan sairaalassa liikunta- ja hyvin-

vointiteemapäivät, joissa henkilöstölle markkinoitiin työnantajan tarjoamia liikuntapalveluita ja teetettiin 

Inbody-mittauksia. Helmikuussa järjestettiin yhteistyössä Satakunnan sairaalaparkki Oy:n kanssa koko per-

heen Talvirieha Ruosniemen hiihtokeskuksessa, joka keräsi noin 500 osallistujaa. Maaliskuussa työnantaja 

kustansi 50 työntekijän osallistumisen Naantalissa järjestettävään liikunnalliseen ja monipuoli-seen Super-

treenit-päivään. Huhtikuussa juostuun Karhu-viestiin osallistui yhteensä 9 joukkuetta, joiden osallistumis-

maksusta työnantaja kustansi 50 %. Toukokuussa järjestettiin niin ikään yhteistyössä Satakunnan sairaala-

parkki Oy:n kanssa työmatkaliikkumisen kampanjapäivä, jonka aikana jaettiin tietoa työmatkaliikunnan 

turvallisuudesta ja henkilöstöllä oli mahdollisuus huollattaa polkupyöriään työpäivän aikana Porissa, Rau-

malla, Harjavallassa sekä Satalinnassa. Yhteensä tapahtumaviikolla huollettiin 250 polkupyörää, mikä on 

42 % enemmän kuin edellisvuotena.  

 

Terveysliikunnan viestintää on edelleen kehitetty rekrytoimalla lisää liikunta-agentteja, jotka toimivat yksi-

kön ja työhyvinvointisuunnittelijan välisenä viestinviejänä ja tiedottajana. Yhteensä 34 eri yksikössä on tällä 

hetkellä liikunta-agentti. Sairaanhoitopiirissä jatkettiin taukoliikuntaohjelma Break Pron (entinen Ergo Pro) 

käyttöä, aktivoituneita käyttäjiä oli vuonna 2018 yhtensä 824. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 26 551 oh-

jattua taukoliikuntaohjelmaa. TYKY-uinteja ja vesijumppia tuettiin edelleen 2 eurolla per kerta. Yhteensä 

käyntejä vuonna 2018 oli 14 202, mikä oli noin 11 % enemmän kuin vuonna 2017. 
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