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I Henkilöstökatsaus 
 
 
Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtamisen tavoitetila vuoden 2019 talousarvion mukaan: 
 
”Sairaanhoitopiiri on alueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työpaikka. Sairaanhoitopiiri tunne-
taan hyvästä ilmapiiristään 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 sairaanhoitopiirin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuuteen 
sekä työhyvinvointiin.” 
 
Kertomusvuonna toimittiin uudistetun sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaisesti. Hallintosäännössä 
määritellään sairaanhoitopiirin toiminnan johtamisperiaate, johtamisjärjestelmä ja henkilöstöorganisaatio. 
Lisäksi määritellään mm. toimialueen ja vastuualueen johtaminen ja johtajien ja esimiesten yleiset tehtävät, 
vastuut ja oikeudet sekä viranhaltijan ratkaisuvalta. 
 
Yhtymähallinnon organisaatiouudistusta valmisteltiin vuoden aikana. 16.12.2019 yhtymähallitus hyväksyi uu-
den organisaation käyttöönotettavaksi vuoden 2020 alusta. Yhtymähallinnon tilalle perustettiin Johtamisen 
palvelut –toimialue, joka koostuu hallintopalveluista, henkilöstöpalveluista, talouspalveluista, hankinta- ja 
logistiikkapalveluista ja tietohallintopalveluista. Hankinta- ja logistiikkapalvelut siirtyivät huollon toimialu-
eelta. Yhtymähallitus nimesi uuden toimialueen toimialajohtajaksi talousjohtaja Tero Mäkirannan 1.1.2020 
alkaen. Johtamisen palveluiden ulkopuolelle, suoraan sairaanhoitopiirinjohtajan alaisuuteen muodostettiin 
johtamisen ja kehittämisenyksikkö, johon koottiin johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan alaisuudessa toi-
miva tutkimus-, kehitys- ja opetustyö. 
 
Kertomusvuonna aloitettiin mittava laatuhanke, kun yhtymähallitus hyväksyi maaliskuussa Homma haltuun 
–ISO 9001:2015 mukaisen laatujärjestelmän käyttöönoton. Tämä tulee olemaan iso haaste henkilökunnalle 
ja muuttaa toteutuessaan merkittävästi Satasairaalan toimintakulttuuria. 
 
Kertomusvuonna hyväksyttiin henkilöstöpalveluiden yhteistyössä järjestöjen kanssa valmistelema Tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019–2020. Suunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin nais-
ten ja miesten tasa-arvosta. Suunnitelma on osa systemaattista työelämän kehittämistä ja sen on todettu 
lisäävän työnantajan ja henkilöstön välistä luottamusta. 
 
Joulukuussa yhtymähallitus hyväksyi Satasairaalan henkilöstöohjelman vuosille 2020–2022. Ohjelma on Sa-
tasairaalan arvojen pohjalta laadittu tavoite- ja toimenpideohjelma, jonka pohjalta rakennamme myön-
teistä ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria sekä entistä parempia toimintatapoja. Satasairaalan ar-
vot ovat: kohtaaminen, välittäminen, vastuullisuus ja kehittäminen. Kullekin arvolle on laadittu tavoite ja 
teot, joilla tavoitteeseen voidaan päästä. Tavoitteemme on olla Suomen paras sairaanhoitopiiri ja siihen 
tarvitaan meidän jokaisen henkilökohtaista panostusta ja vastuun ottoa. Yhdessä tekemällä onnistumme. 
 
Henkilöstökertomus tukee omalta osaltaan henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työ-
yhteisöjen kehittämistä. Henkilöstökertomus on tarkoitettu johdon, henkilöstön sekä poliittisten päätöksen-
tekijöiden käyttöön. Henkilöstökertomus sisältää tunnuslukuja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henki-
lötyövuosista ja työpanoksesta, sairauspoissaoloista, palkkauksesta, työvoimakustannuksista, henkilöstön 
kehittämistoimista, yhteistoiminnasta sekä työhyvinvoinnista. Henkilöstökertomuksessa esitetyt tiedot ovat 
31.12.2019 tilanteen mukaisia, ellei taulukossa toisin mainita. 
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Tunnusluvut 31.12.2018 31.12.2019 Muutos 2018/2019 

Henkilöstön määrä yhteensä 3740 3801 +61 

Vakituisen henkilöstön määrä 2861 2886 +25 

Määräaikaisen henkilöstön määrä 879 915 +36 

Alle 13-päivän palvelussuhteita työpäivinä  7113 7908 +795 

Osa-aikaisia palvelussuhteita 601 529 -72 

Henkilötyövuosi HTV 3345 3390 +45 

Työpanos laskennallisina henkilöinä 1923 1941 +18 

Tehty työpanos prosentteina 74,4 % 74,8 %   +0,4 %-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 84,3 % 83,9 %  -0,4 %-yksikköä 

Haettavia toimia/virkoja kpl 291 353 +62 

Hakijoita / paikka 6,2 5,6 -0,6 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 65 60 -5 

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

KuEL-eläkkeen keski-ikä 59,9 v 60,2 +0,3 v 

Palkat ja palkkiot yhteensä 141 298 682 € 147 920 550 +6 621 868 € 

Erilliskorvaukset  21 014 030 € 21 819 713 € +805 683 € 

Sairauspoissaolopäivät 55940 57075 +1135 

Sairauspoissaolopäivät/HTV 16,7 16,8 +0,1 

Sairauspoissaolojen %-osuus työpanoksesta 4,5 % 4,5 %   +/- 

Työterveyden kustannukset / HTV 491 € 481 € -10 € 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 17451 15642 -1809 

Täydennyskoulutukseen osallistumisprosentti 101,7 % 91,7 % -10 %-yksikköä 

Kehityskeskustelujen toteutuma  80 % 84 %  +4 %-yksikköä 
Taulukko 1: Keskeisiä tunnuslukuja vuosina 2018–2019  
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II Henkilöstövoimavarat 
 
 

1. Henkilöstön määrä 
 
Henkilöstön määrällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa 
olevan koko- ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön 
määrissä, henkilötyövuoden ja työpanoksen laskennassa ei ole mu-
kana palvelujen ostona hankittu työpanos. Henkilöstön määrä on 
31.12.2019 tilanteen mukainen.  
 
Henkilöstön määrään vaikuttaneet toiminnalliset muutokset: 
 
Yhtymähallinto 
 
Tietohallintopalveluissa yksi henkilö lisää määräaikaisena Suomi.fi käyttöönoton projektissa kesästä 2019 al-
kaen.  
 
Potilaskertomusarkistosta jäi yksi toimistosihteeri eläkkeelle 1.8.2019 alkaen. Vakanssia ei täytetty, koska Sa-
talinnan sairaalan potilaskertomusarkistossa työskennellyt toimistosihteeri siirrettiin sisäisesti tähän tehtä-
vään. 
 
Huoltokeskus 
 
Investointitoiminta on lisääntynyt, huoltokeskuksen hallinnon henkilökunta lisääntynyt verrattuna vuoteen 
2018. 
 
Siivouskeskuksessa toiminnallisia muutoksia lisäsi H-rakennuksen ja apteekin laajentunut puhdastilasiivous 
noin 2 laitoshuoltajan verran.  Siivouskeskus kehittyy -projektilla toimintaa on sopeutettu asiakkaan muuttu-
viin tarpeisiin lisäämättä henkilöstön määrää. Projektin myötä henkilöstön määrä vähenee vuoteen 2018 
verrattuna. Kokonaisuutena määrä on vähentynyt -3,4 henkilön verran verraten vuoteen 2018.  
 
Logistiikkakeskuksen kulutustavarakuljetusten ottamisen takaisin omaksi toiminnaksi sekä apteekki- ja apu-
välinekuljetusten lisääntymisen takia kuljetuspalvelujen määräaikainen henkilökunta on lisääntynyt verrat-
tuna vuoteen 2018. 
 
Sosiaalipalvelujen toimialue 
 
Sosiaalipalveluissa varahenkilöstön lisäys viidellä työntekijällä vakautti toimintaa ja toi kustannussäästöjä.      
 
Palvelukoti Kieloon 2 ohjaajan sekä 2 hoitajan lisäys, perusteena asiakaspaikkojen lisääntyminen ja lasten 
laitoshoidon toiminnan siirtäminen yhden yksikön alle. 
 
Ryhmäkoti Aukustiin 2 hoitajan lisäys, perusteena toiminnan edelleen kehittäminen ja palvelutarvetta vas-
taavan asumisen kehittäminen. Yksikköön lisätty myös toinen yöhoitaja. 
 
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 
 
Vakanssimäärissä ei muutoksia. 
 
Päivystyspkl:n apulaisosastonhoitajan vakanssi siirrettiin vakanssipankkiin 1.9.19 ja tilalle saatiin vakanssipan-
kista osastonhoitajan vakanssi, joka sijoitettiin ensihoitoon.  
 
Operatiivinen vastuualue 
 
Ei henkilöstön määrään vaikuttaneita toiminnallisia muutoksia. 
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Konservatiivisen hoidon vastuualue 
 
Satalinnan fysiatrian toimintojen muutettua Poriin, fysiatrian palveluyksikössä ja poliklinikalla jatkettiin yh-
dellä yhteisellä osastonhoitajalla ja toinen osastonhoitajan virka (virka ei ollut vakinaisesti täytettynä) siirret-
tiin sairaanhoidon toimialueen hallintoon.  
 
Palliatiivisen poliklinikkatoiminnan vakiintumisen myötä henkilöstöä vahvistettiin yhdellä uudella erikoislää-
kärillä ja yhdellä uudella sairaanhoitajalla.  
 
Päiväsairaalatoiminnan alkamisen vuoksi sinne siirrettiin 1 osastonhoitaja, 5½ sairaanhoitajaa (2 sh vakans-
seineen sisätautien osastolta 2, 1 sh vakansseineen sisätautien poliklinikalta, 1 sairaanhoitajan vakanssi-
pohja naistentaudeilta, 1 sairaanhoitajan vakanssipohja fysiatrian ja kuntoutuksen vastuuyksiköstä ja ½ sai-
raanhoitajan vakanssipohja neurologialta) Em. paikoista siirtyi myös toimintaa Päiväsairaalaan.  
 
Sisätautien osastolle 1 saatiin 1 sairaanhoitajan uusi vakanssi vahvistamaan yövuoroja.  
 
Hengityshalvauspotilaiden yksikössä lopetettiin 5 lähihoitajan tointa, koska hengityshalvauspotilaiden 
määrä on vähentynyt.  
 
Geriatrian poliklinikkatoiminnan aloittamisen myötä palkattiin yksi uusi ylilääkäri, mutta toiminta loppui vuo-
den 2019 aikana ylilääkärin irtisanouduttua virastaan.  
 
Erikoislääkäripula jatkui edelleen keuhkosairauksien, kardiologian, syöpätautien, nefrologian, endokrinolo-
gian ja hematologian erikoisaloilla.  
 
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 
 
Vastuualueella synnytysten määrän lasku on näkynyt määräaikaisen henkilöstön vähenemisenä. Sairaus- 
ja muihin poissaoloihin on toimintalähtöisesti palkattu sijaisia. Eläkkeelle siirtyneiden tilalle vakinaistettiin hen-
kilöstöä tarpeen mukaan. Vastuualueen hoitotyöntekijöiden ja osastonsihteerien työkiertoa toteutettiin sys-
temaattisesti, tämä toiminta helpottaa arjen työjärjestelyjä merkittävästi.   
 
Lastenneurologian osastopaikat lakkautettiin keväällä 2019 ja toiminta jatkui polikliinisenä toimintana. Las-
tentaudeilla puhelinneuvonta alkoi 2019 alussa ja toimintaa varten siirtyi kahden hoitajan työpanos muu-
alta lastentaudeilta.  
 
Osa-aikatyötä tekevien määrä on alueella lisääntynyt jonkin verran. Tällä pyritään tukemaan henkilöstön 
työssäjaksamista. Määräaikaisia on käytetty näissä poistumissa harkiten.  Vastuualueella osallistutaan sekä 
omaan että toimialueen huddlaukseen päivittäin, lisäksi viikonloppuisin vuorovastaavat huddlaavat yksi-
köiden tilannetta, jakaen osaavaa henkilöstöä tarve ja osaaminen huomioiden yksiköiden välillä.  
 
Lastentaudeille valittiin uusi osastonhoitaja elokuusta alkaen. Hänen alueeseensa kuuluvat lastenosasto,  
-päivystys sekä -poliklinikat.  
 
Lasten- ja naistentalo sai maaliskuussa THL:n toteuttaman auditoinnin perusteella Vauvamyönteinen – sai-
raala sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yksikölle, joka toteuttaa toiminnassaan WHO:n ja Unicefin vau-
vamyönteisyysohjelmaa. Auditointiin valmistautuminen edellytti loppuvaiheessa (tammi-helmikuu) kahden 
hoitajan lisätyöpanosta.  
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Psykiatrisen hoidon vastuualue 
 
Kuluneeseen vuoteen ei ole sisältynyt suuria toiminnallisia muutoksia, mutta sitäkin enemmän muutosten 
suunnittelua. Psykiatrian uudisrakennushankkeeseen liittyvät muutostyöryhmät ovat suunnitelleet yksiköi-
den rakenteen ja toiminnan muutoksia mm kuntoutukseen, akuuttipsykiatriaan, avohoitoon, erityistyöryh-
mille, lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan. Mukana suunnittelussa on ollut henkilöstöä ja esimiehiä eri 
ammattiryhmistä sekä kokemusasiantuntijoita. Ylihoitaja Jussi Hänti on ollut irrotettuna kokoaikaisesti raken-
nushankkeeseen. Suunnitellut muutokset on pääosin tarkoitus toteuttaa ennen uudisrakennuksen valmistu-
mista. Ensimmäiset muutokset toteutuvat jo alkavan vuoden 2020 aikana. Lastenpsykiatrian yksi muutos, 
Rauman poliklinikan siirtyminen Poriin käynnistyi vaiheittaisella alasajolla jo vuoden 2019 puolella.   
 
Vuoden 2018 puolella käynnistetyt vahvistukset sairaalan päärakennuksen yövalvonnassa ja nuorisopsyki-
atrian osastolla vakinaistettiin vuoden alusta.  Samoin vakinaistettiin kokoaikaiseksi aiemmin määräaikai-
sesti puolella työajalla toiminut taideterapeutti ja yleissairaalapsykiatrian osaston kokoviikkoiseksi muuttu-
misen vaatimat 2 lisähoitajaa.   Eläköitymisten ja muiden irtisanoutumisten kautta vapautuneita toimia täy-
tettiin samalla muuttaen kouluasteisten tutkintonimikkeiden vakansseja (mielenterveyshoitaja ja lastenhoi-
taja) sairaanhoitajan vakansseiksi. Porin ja Rauman avohoitoon valittiin uudet ylilääkärit loppuvuodesta 
2019. Myös psykiatrian vastuualuejohtaja vaihtui Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun jäätyä pois työstä lokakuussa 
2019.  
 
Työntekoon kuluvan vuoden aikana on häiritsevästi vaikuttanut sisäilmaongelmat ja remontointi Itäpuisto 
11 kiinteistössä, jossa sijaitsee sekä lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian että aikuispsykiatrian toimintaa. 
Osastohoidon henkilökuntaa ovat kuormittaneet tietyt vakavat väkivalta- ja uhkatilanteet.  
 
Avohoitokäyntien määrä jäi hieman 2018 vuoden käyntipiikkiä alemmas, mutta määrä oli kuitenkin edellis-
vuotta isompi. Sairaansijojen käyttöaste on ollut koko vuoden korkea. Aikuispsykiatrialla ja lastenpsykiatrialla 
on tapahtunut pientä laskua aiempiin vuosiin verrattuna, kun taas nuorisopsykiatrian kuormitus on ollut 
aiempaakin korkeampi.   
 
Pitkä integratiivisen psykoterapian koulutus 24 hengelle päättyi joulukuussa. Safewards –mallin jalkautta-
mista jatkettiin osastojen turvallisuuden parantamiseksi ja pakkotoimien vähentämiseksi. Mallin vaikutuksien 
selvittämiseksi toteutettiin ilmapiirikysely sekä potilaille että hoitohenkilöstölle. Kysely osoitti ilmapiirissä ja tur-
vallisuudentunteessa tapahtuneen parannuksia hankkeen käynnistymisen jälkeen.  Hoitajien työnkiertoa 
toteutettiin aikuispsykiatrian osastoilla Harjavallassa.  
 
Liikelaitos SataDiag  
 
Johtokunta (1.10.2017 alkaen) jatkoi samalla kokoonpanolla: 5 varsinaista jäsentä ja heillä jokaisella henki-
lökohtaiset varajäsenet. Viidestä johtokunnan varsinaisesta jäsenestä kaksi valittiin kansanedustajiksi toimin-
tavuoden aikana. He kuitenkin jatkoivat edelleen myös liikelaitoksen läsnä olevina jäseninä. 
 
SataDiagin hallintoa työllistivät edelleen liikelaitoksen strategian mukaiset liikkeenluovutukset, joita vuoden 
aikana käytiin kuudesta integraatiosta. Näistä viisi toteutui vuoden 2019 aikana, kuudennen toteutusajan-
kohta 1.2.2020. Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen päätyttyä keväällä, liikelaitoksen johtaja palasi 
omiin tehtäviinsä. Valmisteluun siirtynyt projektipäällikkö jatkoi sairaanhoitopiirin hallinnossa digitaalisten 
palveluiden käyttöönottoa 50 % työpanoksella oman työnsä ohella, siirtyen 1.1.2020 ko. tehtävään kokoai-
kaiseksi.  
 
Lääkehuollon siirtyminen lääkekeskuksista ja vanhasta sairaala-apteekista sekä toimintojen käynnistäminen 
uudessa sairaala-apteekissa olivat lääkehuollon historian suurin ja haastavin uudistushanke. Uuteen sai-
raala-apteekkiin muutettiin vaiheittain. Lääkitysturvallisuuden parantamiseksi kehitetty osastofarmasiapal-
velu laajeni Satasairaalan kirurgian alueella; osastofarmaseutteina työskenteli 11 farmaseuttia.  
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Sairaalafysiologiassa toimittiin ostopalvelulääkärien ja TYKS:stä ostettavien lausuntopalvelujen turvin yhä 
enenevässä määrin, koska myös kliinisen neurofysiologian ylilääkäri jäi eläkkeelle. Merkittävimmät muutok-
set olivat PET-toiminnan käynnistäminen (606 tutkimusta) sekä TMS-hoitokertojen (1.300 tutkimusta) kasvu (+ 
82 %). Osa kliinisen neurofysiologian tutkimuksista oli saatavilla myös viikonloppuisin. Ensimmäisenä sairaan-
hoitopiirissä, keväällä käynnistettiin hoitohenkilökunnan etätyökokeilu. 
 
Laboratorion vastuualueella isoin projekti oli Euran laboratoriotoiminnan siirtyminen SataDiagin toiminnaksi 
maaliskuussa. Merkittävä viime vuosia kuvaava muutos on vierianalytiikan, eli osastojen itse tekemien labo-
ratoriotutkimusten selvä kasvu; POC- laitteiden käyttöönotto ja ylläpito edellyttävät myös laboratorion työ-
panosta. Satasairaalan kliinisen kemian ja Rauman laboratorioissa jatkuvat rata- ja analysaattoriongelmat 
haittasivat toimintaa ja kuormittivat henkilökuntaa. Laboratorion kaikissa yksiköissä oli henkilökuntava-
jausta. Laboratoriossa aloitettiin esimiesten työkierto huhtikuussa. Esimiesten työkierron seurauksena Kevan 
kolmen vuoden välein teettämässä työhyvinvointikyselyssä tulokset olivat nousseet merkittävästi. Mikrobio-
logialla henkilökuntatilanne oli hyvä ja sunnuntain henkilöstövahvuutta lisättiin pysyvästi yhdellä laborato-
riohoitajalla. Satakunnan keskussairaalan kliinisen kemian laboratoriossa aloitettiin syyskuussa mittavat tila-
muutostyöt. Muutostöiden ajaksi ei ollut käytettävissä väistötiloja, toimintojen ylläpito remonttialueella oli 
haastavaa.  
 
Kuvantamisen vastuualueella toteutettiin toimintavuoden aikana viimeiset suunnitellut integraatiot Sata-
kunnan julkisen puolen kuvantamisessa. Keski-Satakunnan perusterveydenhuollon kuvantaminen liittyi liik-
keenluovutuksella huhtikuun alusta osaksi SataDiagin kuvantamista ja vastaavasti Pohjos-Satakunnan liitty-
minen tapahtui kesäkuun alusta. Näiden yhdentymisten myötä SataDiagin kuvantaminen kattaa Satakun-
nassa kaiken julkisen puolen kuvantamistoimen, lukuun ottamatta hammaskuvantamista.  Magneettitutki-
musten jonotilannetta helpotettiin ylimääräisillä iltavuoroilla sekä ostamalla lausuntoja ostopalvelusopimuk-
sella. Ennestään kriittinen radiologien määrä kokonaisuudessaan väheni yhdellä, vaikka tilannetta korjasi 
uusi, osa-aikaisena aloittanut radiologi sekä Pohjois-Satakunnan kuvantamisen integraation mukana osa-
aikaisena jatkava radiologi. Erikoislääkärivaje tulee olemaan tulevaisuudessa suurin haaste ja huomattava 
uhkakuva tulevalle toiminnalle.  Erikoistuvanvaiheen lääkäreitä oli keskimäärin viisi vuodessa. Uusi ylihoitaja 
aloitti loppuvuodesta. Vuoden aikana toteutettiin useita henkilökuntaa merkittävästi työllistäviä isoja laite- 
ja ohjelmistohankintoja, joista merkittävin oli satakunnan keskussairaalan päivystykseen hankittu CT-laite. 
Kuvantamisen toiminnan kehittämistä ja sujuvoittamista jatkettiin Lean-hankkeiden kautta.   
 
Patologian vastuualueella lääketieteellinen ruumiinavaustoiminta siirtyi H-rakennuksen uusiin moderneihin 
tiloihin tammikuussa. Patologian erikoisalan sijaisia ei ollut saatavana niin lääkäri- kuin laboratoriohoitaja-
puolellakaan. Patologian erikoislääkäripulaa paikattiin ostopalveluilla. Patologian yksi kärkihanke, laadun-
hallintajärjestelmä, ei edennyt suunnitellulla tavalla. Syynä tähän olivat avainhenkilöiden poissaolot ja työ-
voimapula. Patologian osastonhoitaja sijaisti Laboratorion ylihoitajaa puolen vuoden ajan.  
 
Infektioyksikön poliklinikkasuoritteiden ja puhelinkonsultaatioiden määrät lisääntyivät. Infektiolääkärit jat-
koivat säännöllisiä ongelmakiertoja teho-osastolla kahdesti viikossa. Hygieniahoitajat ja tartuntatautihoitaja 
antoivat konsultaatioita (n. 10-15/hoitaja/päivä) ja tekivät n. 100 osastokäyntiä vuodessa. LifeCare-järjes-
telmään siirtyminen aiheutti huomattavasti käsityönä tehtävää lisätyötä. Kolmas infektiolääkäri aloitti ke-
väällä työskennellen 60 % työajalla.  
 
Välinehuollossa toteutuivat Porin perusturvan keskushammashoitolan välinehuoltotoiminnan integrointi 1.5. 
alkaen ja Huittisten välinehuollon integrointi 1.11. alkaen osaksi SataDiag välinehuoltoa. Integraatioiden 
myötä henkilöstön määrä kasvoi kolmella. Lisäksi sairaala-apteekkiin valmistui uusi ns. puhdastilaväline-
huolto, jonne lisättiin yksi välinehuoltaja. Osastonhoitaja osallistui Porin perusturvan uuden hammashoitolan 
välinehuollon suunnitteluun syksyllä. Tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi ja tulevien eläkepoistumien tar-
peisiin aloitettiin keväällä yhteistyössä Sataedun ja TE-toimiston kanssa ensimmäinen välinehuoltoalan pe-
rustutkintokoulutus (aikaisemmin ammattitutkinto). Henkilöstöresurssin tarvetta lisäsivät runsaat sairauspois-
saolot. Vuoden aikana käytiin 20 työterveysneuvottelua. Fyysisesti raskaan työn helpottamiseksi välinehuol-
tokeskuksen laitekannan uusimista jatkettiin kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti. 
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Keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö 
 
Yhteinen varahenkilöstö on toiminut vuodesta 2016, mutta vuoden 2019 alusta budjetointi käytäntö muut-
tui. Vuoden alusta perustettiin varahenkilöstöön oma kustannuspaikka (D1003) ja kaikki vakanssit siirrettiin 
vastuualueilta tälle kustannuspaikalle. Vastuualueita aloitettiin laskuttamaan käytön mukaan. Lisäksi kon-
servatiiviselta vastuualueelta fysiatrian ja kuntoutuksen vastuuyksiköstä siirrettiin yksi vakanssi äkkilähtijöihin. 
Vuoden 2019 vakanssimäärä oli yhteensä 40.  
 
Sairaanhoidon toimialueella vuonna 2018 alkanut yksiköiden esimiesten välinen huddlaus; päivittäinen 
tilannekatsaus ja resurssien arvio kehittyivät ja lisää yksiköitä tuli mukaan toimintaan. Lyhytaikainen lisäapu 
hoitajaresurssia tarvitseviin yksiköihin muodostui päivittäiseksi käytännöksi. Vuorovastaavien yhteistyö päi-
vystysaikana lisääntyi ja tuotti hyviä tuloksia. 
 

  Tammi Helmi 
Maa-

lis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 
Mar-
ras Joulu 

Yh-
teensä 

Annettu hoitaja 
toiseen yksikköön     3 8 7 5 7 7 6 6 7 13 67 

Ei varausta 33 6 14 30 34 35 75 16 30 50 21 30 372 

Koulutus 51 35 48 37 31 20 6 6 12 26 12 11 294 
Osaston kuormit-
tuneisuus 93 67 79 50 77 75 54 55 53 65 58 89 813 

Perehdytyspäivä         30 13 8 7 11 2 6 6 82 

Resurssivajaus 112 113 138 110 119 86 110 91 121 121 95 101 1315 

Valvontahuone 50   3 44 31 7 4 62 64 17 70 17 367 

Ylityövapaa 23 16 12 15 17 16 15 23 20 12 16 11 195 
Äkillinen sairaus-
loma 257 303 264 238 190 200 217 254 253 279 222 180 2857 

Kaikki yhteensä 619 540 560 531 535 456 495 
51

9 569 576 505 457 6360 
Taulukko 2: Varahenkilöiden varaukset / varauksen syy 2019 
 
 

1.1 Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö 
 
Vuosi Vakituisten 

lukumäärä 
Vakituisten           

%-osuus koko 
henkilökunnan 

määrästä 

Määräaikaisten 
lukumäärä 

Määräaikaisten %- 
osuus koko henki-

lökunnan 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 

2019 2886 75,9 % 915 24,1 % 3801 
Taulukko 3: Henkilöstön määrän muutos tilanteessa 31.12. vuosina 2012–2019 
 
Vuonna 2019 henkilöstön määrä lisääntyi 31.12. tilanteessa 61 henkilöllä. Vakituisten määrä nousi 25 työn-
tekijällä ja määräaikaisten määrä nousi 36 työntekijällä vuoteen 2018 verrattuna.  
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Kaavio 1: Vakituisten/määräaikaisten määrä toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain 31.12.2019 
 
Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli liikelaitos SataDiagissa (84,9 %) ja määräaikaista henkilös-
töä eniten Ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella (39,2 %).  
 

 
Kaavio 2: Vakituisen/määräaikaisen henkilöstön määrä kuukausitasolla vuonna 2019 
(tilanne kunkin 28. päivä) 
 
Kuukausitasolla tarkasteltuna määräaikaista henkilöstöä oli eniten kesäkuussa (1123) ja vähiten lokakuussa 
(798). Vakituista henkilöstöä oli joulukuun lopussa 6 henkilöä enemmän kuin tammikuun lopussa.  
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Ammattiryhmä 
Työpäiviä  

v. 2018 
Työpäiviä  

v. 2019 
Osuus kaikista 

alle 13 pv 
Muutos 

2018/2019 
Muutos% 

Erikoislääkärit 629 599 7,6 % -30 -4,8 % 
Lääkärit 1 949 2 100 26,6 % 151 7,7 % 
Eriasteiset sairaanhoitajat 844 748 9,5 % -96 -11,4 % 
Muut hoitohenkilöt 2 792 2 832 35,8 % 40 1,4 % 
Muut henkilöt 470 1173 14,8 % 703 149,6 % 
Sosiaalityöntekijät 56 28 0,4 % -28 -50,0 % 
Hallinto 17 32 0,4 % 15 88,2 % 
Huolto 139 133 1,7 % -6 -4,3 % 
Laitoshuoltajat 217 263 3,3 % 46 21,2 % 
Yhteensä 7113 7908   795 11,2 % 

Taulukko 4: Alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet työpäivinä vuosina 2018 ja 2019 
 
Vuonna 2019 alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli 11 % (795 pv) enemmän kuin vuonna 
2018. Prosentuaalisesti eniten (35,8 %) alle 13 päivän palvelussuhteessa tehtyjä työpäiviä oli ammattiryh-
mässä muut hoitohenkilöt (lähihoitajat, hoitajat, hoitoapulaiset). Suurin osa ko. ryhmään kuuluvista oli sosi-
aalipalveluiden palvelussuhteita. Lisäksi lääkäreiden ammattiryhmässä tehtyjä työpäiviä oli prosentuaali-
sesti paljon (26,6%), näistä palvelussuhteista suurin osa oli yleislääketieteen päivystyksen palvelussuhteita. 
 
Suurin muutos päivien lisääntymisessä oli muut henkilöt –ammattiryhmässä (hoitaja, ohjaaja). Näistä palve-
lussuhteista suurin osa oli sosiaalipalvelujen toimialueella.  
 

Ammattiryhmä 2018 2019 Muutos 2018/2019 

Erikoislääkärit ja lääkärit 317 325 8 

Eriasteiset sairaanhoitajat 1767 1787 20 

Muut hoitohenkilöt 431 446 15 

Muut henkilöt, johon kuuluu mm. farmaseutit, ohjaajat, 
osastonsihteerit, psykologit, toimistosihteerit, välinehuolta-
jat 

612 638 26 

Sosiaalityöntekijät 35 30 -5 

Hallinto 81 82 1 

Laitoshuoltajat 267 275 8 

Huolto 230 218 -12 

Yhteensä 3740 3801 61 
Taulukko 5: Koko henkilöstön määrä ammattiryhmittäin vuoden 2018 ja 2019 lopussa 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteluna suurin ammattiryhmä on eriasteiset sairaanhoitajat, johon kuuluu 47 % koko 
henkilöstön määrästä.  
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2. Henkilöstön rakenne 
 
Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2019 oli 44,9 vuotta (v. 2018 44,9 v). Vakituisen henkilöstön keski-ikä 
vuonna 2019 oli 47,8 vuotta (v. 2018 47,9 v) ja määräaikaisen henkilöstön 35,5 vuotta (v. 2018 35 v). Vakitui-
sesta henkilöstöstä korkein keski-ikä oli hallinnon ammattiryhmässä 54,4 vuotta ja matalin eriasteiset sairaan-
hoitajat ammattiryhmässä 46 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 83,9 % (v. 2018 84,3 %).  
 

 
Kaavio 3: Henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin sukupuolen mukaisesti vuonna 2019 
 
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. 2018 samat 
luvut.)   
 
 

3. Rekrytointi 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2019 avoinna 353 työpaikkaa. Tässä luvussa ovat mukana 
sekä vakinaiset että määräaikaiset tehtävät, mutta ei sijaisrekrytoinnin kautta julkaistut haut, kuten esimer-
kiksi Sairaanhoidon toimialueen kevään ja kesän ajan sijaisuudet tai avoimet hakemukset  
 

 
Kaavio 4: Työpaikkojen ja hakijoiden määrät vuonna 2019  
(Tilaston pohjana ovat 1.1.2019–31.12.2019 välisenä aikana julkaistut rekrytoinnit.) 
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Alla olevasta taulukosta nähdään, miten rekrytointitarpeet ovat jakautuneet eri ammattiryhmien kesken 
vuonna 2019. Eniten työpaikkoja on ollut avoinna eriasteisten hoitajien ja lääkärien ammattiryhmissä.  
Lääkärien työpaikoissa ja hakijamäärissä ovat mukana myös psykiatrian kesäkoulun työpaikkojen määrä 
25 ja hakijamäärä 23. Lääkärien työpaikoissa on vain yksi erikoistuvan lääkärin julkaistu työpaikkailmoitus 
uusien yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien lisäksi. Hakijamäärissä ei ole huomioitu hakijoiden kel-
poisuutta tehtävään. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajien ammattiryhmän hakijoiden määrää on lisän-
nyt haussa olleet sosiaaliohjaajien työpaikat. Laitoshuoltajien osalta hakijamäärää nostaa mukana olevat 
oppisopimushaun hakijat, joita oli 64. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajien ammattiryhmän hakijoiden 
määrää lisää vuonna  
 
Ammattiryhmä 

 
Työpaikat Hakijamäärä 

Eriasteiset hoitajat ja ohjaajat sosiaalipalvelut 63 302 

Eriasteiset hoitajat, sairaanhoidon toimialue ja SataDiag 67 617 

Lääkäri  68 47 

Psykologi 16 20 

Sosiaalityöntekijät 9 19 

Laboratorio- ja röntgenhoitaja  20 54 

Kuntoutus ja terapia 9 39 

Laitoshuoltajat ja välinehuoltajat 33 116 

Terveydenhuollon muut tehtävät  17 113 

Johto ja hallinto  21 240 

Muut  30 406 

Yhteensä 353 1973 

Taulukko 6: Eri ammattiryhmien avoinna olleet työpaikat ja hakijamäärät 
 
Taulukon ammattiryhmien luokittelun tarkennukset:  

 Eriasteiset hoitajat ja ohjaajat sosiaalipalvelut: ohjaaja, hoitaja, sairaanhoitaja, kouluttaja 
 Eriasteiset hoitajat, sairaanhoidon toimialue ja SataDiag: sairaanhoitaja, ensihoitaja, kätilö, lähihoi-

taja, diabeteshoitaja, kliinisen hoitotyön asiantuntija 
 Kuntoutus ja terapia: toiminta-, puhe- ja fysioterapeutit, ravitsemussuunnittelija 
 Terveydenhuollon muut tehtävät: osastonsihteeri, farmaseutti, lääketyöntekijä, sairaalamikrobio-

logi, hoitotyön kliininen opettaja      
 Johto ja hallinto: sairaanhoitopiirin johtaja, ylihoitaja, palveluesimies, asumisyksikön esimies, osas-

tonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, rekrytointisuunnittelija, työhyvinvointisuunnittelija, HR-sihteeri, 
palkkasihteeri, projektisuunnittelija, projektipäällikkö  

 Muut: ammattimies, ruokapalvelutyöntekijä, kahviotyöntekijä, toimistosihteeri, emännän apulai-
nen, kesätyöntekijä (logistiikkakeskus), kesätyöntekijä (huolto), suunnittelija, puutarhuri 

 
Vuonna 2019 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 kolmannen kerran Satakunnan lääkäripäivä Porin yliopistokeskuk-
sessa yhteistyössä Porin perusturvan ja Rauman kanssa. Tämän yhden päivän koulutustapahtuman pää-
asiallinen kohderyhmä oli erikoistuvat ja juuri valmistuneet lääkärit, mutta mukana oli ilahduttavasti myös 
muita lääkäreitä. Samalla viikolla Satakunnan sairaanhoitopiiri oli esillä myös SuomiAreenan Kansalaisto-
rilla.   
 
Rekrytointiyksikkö osallistui tuttuun tapaan yhteistyössä hoitotyön kli-
nikkaopettajien kanssa järjestettyihin harjoittelujaksolla olevien hoito-
työn opiskelijoiden perehdytyskierroksiin ja opiskelijainfoihin. Uusille 
työntekijöille järjestettiin kaksi tulokas-iltapäivää kesän alussa. Lisäksi 
kesätyössä oleville lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille järjestettiin 
iltakoulua, yhteistyössä Porin perusturvan kanssa. 
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INTRO –sähköinen perehdytysohjelma 
Koko sairaanhoitopiirissä ollaan ottamassa käyttöön sähköinen perehdytysohjelma, jonka tarkoitus on 
tehdä perehdytyksestä suunnitelmallisempaa ja dokumentoitua. Sähköisen perehdytysohjelman avulla 
halutaan parantaa henkilökunnan perehdytyksen laatua ja tehostaa perehdytykseen liittyvää ajankäyt-
töä. Ohjelman avulla esimiehet voivat myös seurata omalla alueellaan käynnissä olevien perehdytysten 
määrää ja etenemistä, esimerkiksi yksikkö tai vastuualuetasolla. Ohjelman käyttö on mahdollista kaikilla 
ammattiryhmillä.  
 
Introon luodaan kaikille ammattiryhmille tarkoitettu Yleisperehdytys. Lisäksi jokainen yksikkö rakentaa teh-
täväkohtaisen perehdytyksen omaan yksikköönsä. Ohjelmaa pilotoivat teho ja tehostettu valvonta, keuh-
kosairaudet, laitoshuoltajat sekä henkilöstöpalvelut.  
 
Ohjelmaa voidaan hyödyntää uusien työntekijöiden lisäksi sisäisissä siirroissa, kesätyöntekijöiden perehdy-
tyksessä sekä monivaiheisissa tehtäväkohtaisissa perehdytyksissä, kuten esimerkiksi teho- ja leikkausosas-
tolla tai muissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Keuhkotaudeilla ja teholla ohjelmaan on luotu myös 
erilliset laiteperehdytyksen osiot. 

 
 
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 2018 2019 Muutos 2018/2019 

Yhtymähallinto 111 114 3 

Huoltokeskus 467 460 -7 

Sairaanhoidon toimialue 1991 2009 18 

  Sairaanhoidon hallinto 75 98 23 

  Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 211 215 4 

  Konservatiivisen hoidon vastuualue 503 502 -1 

  Operatiivisen hoidon vastuualue 505 501 -4 

  Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue  210 205 -5 

  Psykiatrisen hoidon vastuualue 487 488 1 

Sosiaalipalvelujen toimialue 380 390 10 

Liikelaitos SataDiag 397 417 20 

Yhteensä   3345 3390 45 
Taulukko 7: Henkilötyövuodet toimialueittain / sairaanhoidon toimialueen vastuualueittain vuosina 2018–2019 
 
Vuonna 2019 henkilötyövuosien määrä kasvoi 45 henkilötyövuotta verrattuna vuoteen 2018. Eniten henki-
lötyövuodet lisääntyivät Liikelaitoksen toimialueella (20). Eniten vähennystä tapahtui Huoltokeskuksen toi-
mialueella (-7). 
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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 2018–2019 

 
 
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 
2018 

Henkilöinä 
2019 

Muutos 
2018/2019 

Yhtymähallinto 61,1 63,9 2,8 

Huoltokeskus 263,7 255,8 -7,9 

Sairaanhoidon toimialue 1150,9 1159,2 8,3 

      Sairaanhoidon hallinto 41,3 55,3 14,0 

      Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 123,1 124,0 0,9 

      Konservatiivisen hoidon vastuualue 291,6 292,4 0,8 

      Operatiivisen hoidon vastuualue 294,8 293,6 -1,2 

      Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 123,6 118,0 -5,6 

      Psykiatrisen hoidon vastuualue 276,5 275,8 -0,7 

Sosiaalipalvelujen toimialue 221,6 226,2 4,6 

Liikelaitos SataDiag 225,9 235,8 9,9 

Yhteensä 1923,2 1940,8 17,6 
Taulukko 8: Työpanos toimialueittain / sairaanhoidon vastuualueittain laskennallisina henkilöinä vuosina 2018–2019 
 
Työpanos laskennallisina henkilöinä on kasvanut 17,6 henkilön verran vuoteen 2018 verrattuna. 
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Kaavio 6: Työpanoksen muutos ammattiryhmittäin 2018–2019 
 
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos nousi kaikissa muissa ammattiryhmissä, paitsi huollossa vuoteen 
2018 verrattuna. Suurin kasvu tapahtui muu henkilökunta -ammattiryhmässä. 
 
Työpanos vaihtelee kuukausittain johtuen henkilökunnan määrän, poissaolojen ja lisä- ja ylitöiden ja lääkä-
reiden aktiivityökorvausten määrän muutoksista. 
 

Kaavio 7: Työpanos laskennallisina henkilöinä kuukausittain vuosina 2018–2019 
 
Suurin työpanos tehtiin vuonna 2019 lokakuussa ja pienin joulukuussa.  
 

Toimialue / sairaanhoidon vastuualue Työpäivinä 2018 Työpäivinä 2019 Muutos 2018/2019 

Sairaanhoidon toimialue 15056 14836 -1,5 % 

Sairaanhoidon hallinto 103 136 32,3 % 

Lasten- naistentaudit sekä syn 2648 2533 -4,3 % 

Konservatiivinen hoito 3854 3545 -8,0 % 

Operatiivinen hoito 5487 5439 -0,9 % 

Ensihoito ja päivystys 2112 2512 19,0 % 

Psykiatrinen hoito 853 671 -21,4 % 

Yhtymähallinto 103 200 93,9 % 

Huoltokeskus 708 753 6,4 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 1292 1558 20,5 % 

Liikelaitos SataDiag 1199 1223 2,0 % 

Yhteensä 18357 18569 1,2 % 
Taulukko 9: Lisä- ja ylityöt ja lääkäreiden aktiivityökorvaukset työpäivinä vuosina 2018 ja 2019 
 
Lisä- ja ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten määrä kasvoi 212 työpäivällä. Laskua tapahtui eniten 
psykiatrian vastuualueella, suurin lisä- ja ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten määrän nousu puo-
lestaan tapahtui huoltokeskuksessa. 
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Lisätyö 2018 2018 Muutos 2018/2019 

Sosiaalipalvelujen toimialue 26 398,07 € 20 118,46 € -24 % 

Liikelaitos SataDiag 12 564,41 € 15 086,25 € 20 % 

Kantasairaala 262 518,88 € 238 105,72 € -9 % 

Yhteensä 301 481,36 € 273 310,43 € -9 % 

Taulukko 10: Maksetut lisätyöt vuosina 2018 ja 2019 
 

Ylityö 
 

 

2018 2019 

Muutos 
yhteensä 
2018/2019 

50 % 100 % Yhteensä 50 % 100 % Yhteensä  
Sosiaalipalvelu-
jen toimialue 141 767,81 € 18 875,01 € 160 642,82 € 183 387,78 € 33 466,38 € 216 854,16 € 35 % 

Liikelaitos Sata-
Diag 100 598,14 € 6 602,78 € 107 200,92 € 107 048,32 € 4 891,38 € 111 939,70 € 4 % 

Kantasairaala 609 581,32 € 36 777,22 € 646 358,54 € 571 862,73 € 63 699,97 € 635 562,70 € -2 % 

Yhteensä 851 947,27 € 62 255,01 € 914 202,28 € 862 298,83 € 102 057,73 € 964 356,56 € 5 % 
Taulukko 11: Maksetut ylityöt vuosina 2018 ja 2019 
 
Maksetut lisätyöt vähenivät 9 %:lla vuoteen 2018 verrattuna (-28 170 € ) ja maksetut ylityöt lisääntyivät 5 
%:lla (50 154 €). Yhteensä lisä- ja ylitöitä maksettiin n. 1,2 milj. euroa vuonna 2019. 
 

 
Kaavio 8: Säännöllisen vuosityöajan jakautuminen vuonna 2019 
 
Tehty työpanos vuonna 2019 oli 74,8 % (v. 2018 74,4 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Työpanos nousi vuo-
teen 2018 verrattuna 0,4 prosenttiyksikköä. Poissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 27,2 % (v. 
2018 27,5 %) ja lisä-, ylitöiden ja lääkäreiden aktiivityökorvausten osuus 2,0 % (v. 2018 1,9% sama).   
 
 
4.3 Poissaolot 
 

Vuosi/ 
muutos 

Vuosi- 
lomat 

Sairaus- 
Koulutukset 

Perhe- 
vapaat 

Lakisääteiset 
vapaat 

Kuntou- 
tukset 

Muut Yhteensä 
poissaolot 

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

2019 159 460 57 075 5 368 33 989 12 583 295 111 977 380 747 

Muutos 8 154 1 135 -375 -9 547 1 931 55 -1 555 -202 

Taulukko 12: Poissaolot kalenteripäivinä syyryhmittäin vuosina 2018 ja 2019.  
 
Poissaolot laskivat 202 kalenteripäivällä verrattuna vuoteen 2018.  
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4.4 Terveysperusteiset poissaolot 
 
Yleisimmät poissaolojen aiheuttajat olivat tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 25,7 %. Mie-
lenterveyteen liittyviä diagnooseja oli 16,6 %. Hengityselinten sairauksien diagnoosit edustivat 14,9 % kaikista 
sairauspoissaoloista. Vammadiagnoosiryhmät (ruhjeet, revähdykset, murtumat ja nyrjähdykset) olivat 
syynä 13,9 %: iin kaikista poissaoloista.  
 
Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot kasvoivat 2 % (1135 pv). 
 

Toimialue /sairaanhoidon vastuu-
alue 

2018 2019 Muutos poissaolo-
päivät/HTV 2017-

2018 
 Poissaolo- 

päivät 
Poissaolo/ 

HTV  
 Poissaolo- 

päivät 
Poissaolo/ 

HTV  

Yhtymähallinto 1427 12,9 1580 13,8 0,9 

Huoltokeskus 9515 20,4 9997 21,8 1,4 

Sairaanhoidon toimialue 31253 15,7 29680 14,8 -0,9 

Sairaanhoidon hallinto 1903 25,5 1523 15,6 -9,9 

Ensihoito ja päivystys 2978 14,1 3628 16,9 2,8 

Konservatiivinen hoito 8436 16,8 6831 13,6 -3,2 

Operatiivinen hoito 7927 15,7 7036 14,0 -1,7 

Lasten- naistentaudit sekä syn 3135 14,9 3392 16,5 1,6 

Psykiatrinen hoito 6874 14,1 7270 14,9 0,8 

Sosiaalipalvelujen toimialue 7369 19,4 8268 21,2 1,8 

Liikelaitos SataDiag 6376 16,1 7550 18,1 2,0 

Yhteensä / HVT 55940 16,7 57075 16,8 0,1 
Taulukko 13: Sairauspoissaolopäivät ja henkilöstön sairastavuus/HTV vuosina 2018–2019 
 
Vuonna 2019 sairauspoissaolopäiviä oli 57 075 kalenteripäivää, joka oli 1135 päivää enemmän kuin vuonna 
2018. Sairauspoissaolopäivät/HTV olivat 16,8 päivää. 
 

Sairauspoissaolot 
Kalenteripäivät 
  

Muutos ka-
lenteripäi-
vinä 

Kustannukset 
(300€/kalenteri-
päivä)   

Muutos eu-
roina 
2018/2019 

  2018 2019   2018 2019   

1-3 pv 12147 12662 515         3 644 100 €                3 798 600 €  154 500 € 

4-30 pv 19418 17982 -1436         5 825 400 €                5 394 600 €  -430 800 € 

31-60 pv 8134 7947 -187         2 440 200 €                2 384 100 €  -56 100 € 

61-90 pv 3634 4712 1078         1 090 200 €                1 413 600 €  323 400 € 

91-180 pv 7555 6603 -952         2 266 500 €                1 980 900 €  -285 600 € 

yli 180 pv 5052 7169 2117         1 515 600 €                2 150 700 €  635 100 € 

Yhteensä 55 940 57 075 1 135       16 782 000 €              17 122 500 €  340 500 € 

              

Em. poissaoloista erikseen 2018 2019       

 – työtapaturmat 1381 1178       

 – työmatkatapaturmat 956 800       

 – liikennevahingot 162 30       
Vuonna 2019 yksi ammattitautiepäily melusta 
johtuen, ei poissaoloa. 

        

Taulukko 14: Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset keston mukaan vuosina 2018–2019 
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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 nousivat 340 500 eurolla verrattuna vuoteen 2018.  
  
SAIRAUSPOISSAOLOISTA AIHEUTUI 46 911 EURON KUSTANNUS JOKAISELLE V. 2019 KALENTERIPÄIVÄLLE. 
 

 
Kaavio 9: Sairauspoissaolojen jakautuminen keston mukaisesti vuonna 2019 
 
31,5 % SAIRAUSPOISSAOLOISTA AIHEUTUI 4-30 PÄIVÄÄ KESTÄNEISTÄ POISSAOLOISTA. 
 
 

5. Eläköityminen  
 
Vuonna 2019 eläkkeelle jäi yhteensä 95 työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle 60.  
 

  
2018 

Keski-ikä 
2019 

Keski-ikä 
lukumäärä lukumäärä 

Osatyökyvyttömyyseläke 33 54,7 25 55,4 

Kuntoutustuki 9 49,4 9 47,7 

Työkyvyttömyyseläke 2 51,5 1 - 

Vanhuuseläke 65 64,1 60 64,1 

Yhteensä 110 59,9 95 60,2 

Taulukko 15: Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keski-ikä vuosina 2018–2019  
(Lähde: Keva.  Eroaa omasta tilastosta, koska Keva laskee työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen alkaneen jo ai-
kaisemmasta eläketapahtumasta.) 
 
ELÄKEIÄN TÄYTTYMISEN JÄLKEEN TYÖSSÄ JATKOI 68 HENKILÖÄ.  
 

Toimialue 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Sairaanhoidon toimialue 40 52 43 42 41 45 52 59 

Sairaanhoidon hallinto     3 2 2 2 4 4 

Lasten- naistentaudit sekä syn 5 10 8 3 3 2 5 7 

Konservatiivinen hoito 10 20 12 14 11 11 10 14 

Operatiivinen hoito 15 10 6 10 10 15 12 13 

Ensihoito ja päivystys   1 2 4 1 3 2 6 

Psykiatrinen hoito 10 11 12 9 14 12 19 15 
Johtamisen palvelut 5 7 6 6 6 3 8 5 
Huoltokeskus 12 15 8 16 10 8 13 14 
Sosiaalipalvelujen toimialue 5 4 7 10 10 3 5 7 
Liikelaitos SataDiag 13 15 11 16 6 9 9 15 

Yhteensä 75 93 75 90 73 68 87 100 
Taulukko 16: Henkilöstön vanhuuseläkepoistumaennuste vuosille 2020–2027 
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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 
 
Kertomusvuonna oli voimassa virka- ja työehtosopimukset 2018–2019. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien oli 1 %. 
Lisäksi tulivat 1.1.2019 lukien paikalliset järjestelyerät seuraavasti: KVTES 1,2 %, Lääkärisopimus 0,7 % ja Tek-
nisten sopimus 1,2 %. Paikallisesti jaettavan järjestelyerän suuruus oli kaikki sopimusalat mukaan lukien yh-
teensä 121 191 euroa, josta suurin osa eli 73 199 euroa kohdentui KVTES:n palkkahinnoitteluliitteeseen 3 
Terveydenhuollon hoitohenkilöstö. 
 
Tammikuussa maksuun tuli tuloksellisuuteen perustuva koko henkilöstölle suunnattu erillinen kertaerä, joka 
oli suuruudeltaan 9,2 % henkilön marraskuun varsinaisesta palkasta.  
 
Henkilökohtaisia lisiä maksettiin 1.9. tehdyn paikallisen tarkastelun mukaisesti KVTES:n piirissä oleville yh-
teensä 6 480 euroa, minkä jälkeen henkilökohtaisten lisien määrä oli KVTES:n edellyttämät 1,3 % tehtävä-
kohtaisten palkkojen yhteismäärästä. 
 
Kertomusvuonna hyväksyttiin paikallinen virka- ja työehtosopimus sairaanhoidon toimialueen kliinisen lisä-
työn korvauksista lääkäreille- ja hoito- ja toimistohenkilökunnalle. Liikelaitos SataDiagin osalta hyväksyttiin 
paikalliset sopimukset patologian, kuvantamisen, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualuei-
den kliinisen lisätyön korvauksista. Sopimusta kiireellisistä hätätyönä tehtävien sydäntoimenpiteiden osalta 
maksettavista korvauksista tarkennettiin maksuperusteiden osalta. Lisäksi jatkettiin 1.4.2020 saakka paikal-
lista sopimusta lastentautien erikoislääkäripäivystyksen perusterveydenhuollon potilaskohtaisista korvauk-
sista. 
 
Vuoden 2019 huhtikuussa aloitti toimintansa KVTES tehtävän vaativuuden arviointiryhmä. Ryhmä koostuu 
työnantajan ja järjestöjen edustajista. Ryhmän tarkoitus on ylläpitää ajantasaista palkkausjärjestelmää ot-
taen huomioon toiminnan ja organisaation muutokset. TVA-arviointiryhmä kokoontui kertomusvuonna 7 
kertaa. 
 
 

6.2 Henkilökuntaetuudet  
 
Toimipaikkaruokailu 
 
Syksyllä 2019 nimettiin Satasairaalan ruokasalin Lounasravintola Tyrniksi. Samaan aikaan valmistui ja avat-
tiin täysin uudistettu Lounasravintola Tyrnin astianpalautus ja koko astianpesuosasto uusine laitteineen. 
Myös Tyrnin portaikko ja tuloaula saivat uuden kutsuvan ilmeensä. 
 
Suosioon noussut kasvislounas otettiin vakinaisesti tarjolle henkilökunnan toiveiden mukaan ja Tyrnin päivit-
täiset ruokailijamäärät ovat myös nousseet. Satasairaalassa kahvio Mintun aulassa tarjolla arkisin oleva 
keittolounas on vakiintunut yhdeksi ateriavaihtoehdoksi ja kahvioissa on edelleen myytävänä myös erilai-
sia ruoka-annoksia, jotka ovat kaikkien ostettavissa. Päivystyksen ja R0 aulan välipala-automaatit ovat 
käytettävissä myös silloin, kun lounaspisteet ovat suljettuina tarjoten erilaisia välipalatuotteita. 
 
Harjavallan palvelupiste ja Antinkartanon palvelupiste vakiinnuttivat toimintaansa lievästi supistuen. Toimi-
pisteiden palveluita käyttävät henkilökunnan lisäksi erilaiset opiskelijaryhmät, vierailijat, muut yhteistyö-
kumppanit sekä potilaiden ja asukkaiden omaiset. 
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Aikaisemmista vuosista poiketen, säästösyistä, henkilökunnalle ei tarjottu perinteistä joululounasta.  
 

Toimipiste 2018 2019 

Lounasravintola Tyrni 159 945 161 280 

Mintun keittolounas - 4874 

Harjavallan palvelupiste 12 286 11 890 

Antinkartanon palvelupiste 2911 2327 

YHTEENSÄ 176 573 180 371 
Taulukko 17: Toimipisteissä tarjotut ateriat 2019 
 
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. 
 
Tarkoituksensa tukemiseksi kerhoilla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vas-
taan lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisen viranomaisen luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja 
arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja virvoitusjuomien myyntitoimintaa. Vapaa-ajankerho Va-
parin jäseniä voivat olla kaikki sairaanhoitopiirin työntekijät ja piiristä eläkkeelle jääneet. Vuonna 2019 jäse-
niä oli 302. 
 
Vuonna 2019 Vapari osallistui Satasairaalan poistetun tavaran myyntiin. Vuoden aikana järjestettiin jäsenille 
erilaisia tapahtumia kuten virkistystoimintana tehdyt perinteiset Turku–Tukholma-risteily ja matka Tallinnan 
joulumarkkinoille marraskuussa. Jäsenille järjestettiin Liikunnallinen iltapäivä Kirjurissa ja Vaparilaisia osallistui 
Sairaanhoitopiirin liikuntapäivän järjestelyihin talkoolaisina. Jokavuotinen juhannus Pinkkerissä toteutui ja 
halukkaille tarjottiin mahdollisuus saunomiseen ja tarjoilua. Yhdessä Porin perusturvan matkailijoiden kanssa 
retkeiltiin Virossa ja Latviassa. Vapari tuki Kirvatsin Jytä -musiikkitapahtuman lippujen hankintaa. Jäsenkor-
tilla oli vapaa pääsy Satakunnan Museoon ja Porin taidemuseoon. Kirjurinluodossa ja Katinkurun ulkoilurei-
teillä oleviin vihkoihin nimensä kirjoittaneiden kesken arvottiin lahjakortteja. Myös osallistumisia työporukalla 
erilaisiin kilpailuihin ja turnauksiin tuettiin vuoden aikana, mm. golfia, salibandy-turnausta, Karhu-viestiin osal-
listuneita joukkueita osallistumismaksussa, keilailua ja kansansoutua. Myös Seniori ja SosVapari alajaostot 
järjestivät toimintaa muun muassa Makramee-kurssi, ekotuotteiden valmistusta, retki Isojoelle ja luento kier-
rätyksestä.  
 
Harjavallan sairaalan kerho ry 
Kerhon jäsenmäärä vuonna 2019 oli 351 (v. 2018 383). Retki-, urheilu- ja huvitoimikunta järjesti jäsenilleen 
vuoden aikana retkiä (mm. Tallinna, kuljetuksen I Love Me –messuille Helsinkiin, Escaperoom-peli) sekä tar-
josi lippuja Ässät-Lukko jääkiekko-otteluun sekä Valtatie 2:n tanssi-iltoihin. Sählyä käytiin pelaamassa pitkin 
vuotta. Harjavalta Training goes Nakkila sekä Supertreenit Naantali –tapahtumia yhdistys tuki maksamalla 
osan lipuista. Ulvilassa Pyhäinpäivänä 2.11. pidetty juhlatilaisuus oli osallistujamäärältään vuoden suurin ta-
pahtuma. Lisäksi osallistumisia erilaisiin kilpailuihin ja turnauksiin tuettiin pitkin vuotta. Kulttuuritoimikunta jär-
jesti vuoden aikana 4 teatterireissua Raumalle, 2 x Poriin ja Luvialle sekä osallistumismahdollisuuden eri kon-
sertteihin. 
 
TYKY-toiminta 
Tyky eli työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta toteutetaan yhteistyössä työ-
paikan henkilöstön kanssa. Vuoden 2019 aikana tyky-toimintaan oli käytössä 
25€ per työntekijä ja siihen osoitettiin 4 tuntia työaikaa. Henkilöstöstä noin 
kaksi kolmasosaa osallistui erilaisiin tilaisuuksiin, joista kustannuksia muodostui 
n. 59 000 euroa. 
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7. Työvoimakustannukset  
 
 

7.1 Henkilöstötuloslaskelma 
 
Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki palkka- ja palkkiokulut sivukuluineen. Palkat ja palkkiot vuonna 2019 
kasvoivat 4,69 % (6 621 868 euroa).  
 
PALKAT  2016 2017 2018 2019 

Lääkärihenkilöstö 26 413 481 26 606 476 27 129 410 28 558 853 

Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat  57 857 982 58 116 467 62 387 492 64 857 939 

Muu henkilöstö 45 796 343 43 759 966 44 888 645 45 983 775 

Laitoshuoltajat 7 193 255 7 072 074 7 296 905 7 197 481 

Ulkopuoliset palkkiot: konsultaatio, asiantuntijapalkkiot, 
luentopalkkiot 575 930 854 135 1 131 854 1 156 223 

Jaksotetut palkat ja palkkiot 669 241 748 487 639 014 2 142 273 

Luottamushenkilöstö 56 192 58 815 57 418 60 981 

Henkilöstökorvaukset  -2 225 071 -2 199 412 -2 232 056 -2 036 975 

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 134 998 871 135 017 008 141 298 682 147 920 550 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen -1,11 % 0,01 % 4,65 % 4,69 % 

HENKILÖSTÖSIVUKULUT 39 039 969 35 310 343 35 465 867,0 34 736 571,0 

Muutosprosentti edelliseen vuoteen -0,30 % -9,55 % 0,44 % -2,06 % 
Taulukko 18: Henkilöstötuloslaskelma vuosilta 2016–2019   
 
 

7.2 Eläkemaksut 
 
KuEL- eläkemaksut muodostuvat palkkaperusteista ja eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan 
niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet sairaanhoitopiirin palveluksessa ennen vuotta 
2005.  
 

Vuosi Palkkasumma 
Palkkaperusteinen 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 €  32 425 108 €                   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 €                    1 181 861 €  

2019                147 920 550 €                                 36 503 898 €                    4 583 443 €   *  
Taulukko 19: KuEL-maksut vuosina 2012–2019 
Vuoden 2019 eläkemenoperusteinen maksu on arvio. Lopullinen maksuosuus vahvistuu syksyllä 2020.  
* Varhe-maksu poistui vuoden 2019 alusta alkaen ja on osa palkkaperusteista maksua. 
 
Eläkemenoperusteinen maksu oli 3,1 % vuoden 2019 palkkasummasta. 
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III Kehittämistoiminta  
 
 

8. Luottamus ja yhteistyö 
 
 

8.1 Yhteistyötoimikunta   
 
Yhteistyötoimikunta kokoontui toiminta-
vuonna seitsemän (7) kertaa. Yhteistyötoimi-
kunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2019 
työnantajan edustaja, yhtymähallituksen va-
rapuheenjohtaja Rauno Valovirta.  
 
Yhteistyötoimikunta antoi 6.6.2019 lausunnon työnantajan korvaushakemuksesta työterveyshuollon kus-
tannuksista koskien vuoden 2018 työterveyshuollon toimintaa. Yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajat 
antoivat 16.10.2019 lausunnon ehdotuksesta sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 
2020-2022 ja vuoden 2020 talousarvioksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2025 sekä 28.11.2019 lausun-
non yhtymähallinnon organisaatiouudistuksesta. 
 
Tampereen työmarkkinaseminaariin 15.-16.5.2019 yhteistyötoimikunnasta osallistui 1 pääluottamusmies. 
Vuonna 2019 ei toteutettu yhteistyötoimikuntien yhteistapaamista Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaan-
hoitopiirin kanssa. 
 
 

8.2 Henkilöstöryhmä 
 
Henkilöstöryhmän puheenjohtajana toimi palvelussuhdepäällikkö ja jäseninä toimi- ja vastuualueiden 
edustajat sekä koordinoivat pääluottamusmiehet. Henkilöstöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2019 
aikana. Ryhmä käsitteli mm. henkilöstöohjelmaa, LOVe-prosessin päivittämistä, tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelmaa vuosille 2019–2020. 
 
 

8.3 Viestintä   
 
Työyhteisöviestintä  
Henkka on työyhteisön sisäinen verkkopalvelu, jonka Ajankohtaista-palstalla julkaisimme vuoden kuluessa 
työyhteisön toimintaan ja muutoksiin liittyviä tiedotteita, ilmoituksia, aikatauluja, raportteja, tilastoja ja toi-
mintaohjeita. Muut ilmoitukset -palstalla julkaisimme henkilökunnan tapahtumiin ja tervehdyksiin, terveyslii-
kuntaan, ruokapalvelujen tarjontaan ja muuhun työyhteisön yleiseen tiedottamiseen ja toimivuuteen liitty-
viä tiedotteita ja infoja. Lisäksi tapahtumia ja koulutuksia julkaistiin Tapahtumakalenteri-osiossa. 
 
Työyhteisölehti Vinkkeli 
Vinkkelistä ilmestyi neljä numeroa, jotka julkaistiin maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa 
2019. Uusi numero jaetaan työyksiköiden taukotiloihin myös paperikopiona ilmestymisen jälkeen. Lehden 
toimittamiseen liittyvät tiedot löytyvät Henkasta kohdassa Henkilöstö – Työyhteisölehti Vinkkeli. 
 
Yhteisöviestintä 
 
Satasairaala-asiakaslehti  
Satasairaala-asiakaslehti ilmestyi 16.5.2019 ja 4.12.2019.  Lehden toteutti kokonaisuudessaan (sisällöntuo-
tanto, kuvaus, taitto, painaminen ja jakelu) Alma Media Kustannus Oy. Painosmäärä oli 105 000 kappa-
letta. Lehti jaettiin Satakunnan Kansan välissä.  
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Kaupallinen sisällöntuotanto  
Satasairaala julkaisi Satakunnan Kansan printti- ja verkkolehdessä artikkelit, jotka käsittelivät lääkitysturval-
lisuutta ja kesätapahtuma-ajan ensihoitopalvelua (heinäkuu), päivystyksen toimintaa (elokuu), kaihia ja 
sen leikkaushoitoa (syyskuu), lihavuuskirurgiaa (lokakuu), kehitysvammaisen pariskunnan arkea (marras-
kuu) ja varhaisen kiintymyssuhteen rakentamista (joulukuu). 
 
Nettisivut uudistuivat 
Satasairaalan uudet internetsivut avautuivat 3.7.2019. Sivuston sisällöt siirrettiin Drupal-ympäristöön Micro-
soft SharePoint -järjestelmästä. Asiakassivut ovat edelleen selkokielisiä ja sisällöt ovat kuunneltavissa myös 
ReadSpeaker tekstistä puheeksi -ohjelman avulla. Uudet sivut toimivat yhteen Suomi.fi-palvelun kanssa.  
 
Sosiaalinen media 
Satasairaalan toimi- ja vastuualueille on perustettu uusia sosiaalisen median tilejä. Tilejä on nyt yhteensä 
13. Facebook: Satasairaala, Satasairaalan Lasten- ja naistentalo, Satakunnan kehitysvammapalvelut, Sa-
tapsykiatria, Satakunnan ensihoitokeskus, Työtä SataDiagissa, Satakunnan lääkäripäivä, Lääkäriksi Sata-
kuntaan. Instagram; Satasairaala, Satapsykiatria, Satakunnan ensihoitokeskus sekä LinkedIn: Satasairaala 
ja Twitter; SATSHP Ensihoito. Tilien ylläpitäjät julkaisivat säännöllisesti toimintamme liittyvää tietoa, uutisia, 
tapahtumia, tiedotteita ja ohjeita tilapäivityksinä sosiaalisen median tileillä.  
 
Mediayhteistyö 
Satasairaalan ja median perinteinen kevättapaaminen järjestettiin 21.5.2019 Pinkkerissä Eurajoella. Ta-
paamisessa toimi- ja vastuualuejohtajat esittelivät ajankohtaisia asioita oman alueensa osalta.  
 
Mediatiedotteiden aiheita vuonna 2019 olivat mm. 

- Maakunnallinen apuvälinekeskus valmistuu keväällä 2020 13.12.2019 
- Sairaanhoitopiirin johtajan valinta 11.11.2019 
- Satapsykiatria-uudisrakennus nousee Satasairaalan kampukselle 5.7.2019 
- Klamydiatartuntojen seulontatestit 23.4.2019 
- Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Harjavallan pääterveysaseman ku-

vantamispalvelujen siirtyminen SataDiag liikelaitokselle 27.3.2019 
- Satasairaala tarjoaa mahdollisuuden lempeään vesisynnytykseen 27.3.2019 
- Painehaavojen ehkäisyn kehittämistyö palkittiin kansallisessa Näytöllä hyviin tuloksiin –

kilpailussa 4.3.2019 
- Satasairaalan Lasten- ja naistentalolle suositetaan Vauvamyönteisyyssertifikaattia 

7.2.2019 
 
 

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 2019 työryhmän käsittelyyn tuli 21 aloitetta/kehittämisehdotusta. Näistä osa eteni toteutettavaksi. 
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9.2 Asiakaskokemuksen mittaaminen 
 
Sairaanhoitopiirin keskeinen strateginen tavoite on hyvä asiakaskokemus. Toimintaa ohjaavat keskeiset 
arvot ”hyvä hoito ja palvelu”, ”asiakas- ja potilaslähtöiset palvelut toimintaohjelma 2019–2020” sekä ni-
metty ohjausryhmä. Asiakaskokemusta on mitattu systemaattisesti sairaanhoitopiirissä vuodesta 2013 al-
kaen QPro Feedback järjestelmän avulla. QPro järjestelmään kirjattiin vuonna 2019 yhteensä 1521 pa-
lautetta (2018: 1448), joka on hieman enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 asiakkaat arvioivat pal-
velun kriittisemmin kuin edellisinä vuonna. Tämä voi osittain selittyä tekstiviestipalautteilla, jossa asiakkaat 
antavat pääsääntöisesti hyvää palautetta.  
 

 
Kaavio 10: Netti- ja kirjallinen palaute (QPro) 2016–2019 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirillä on ollut käytössä tammikuusta 2017 jatkuva asiakaskokemuksen mittaus. 
Asiakaskokemusmittauksen tutkimusmenetelmänä on jatkuva tekstiviestitiedonkeruu. Asiakkaat saavat 
hoidon tai kotiuttamisen jälkeen tekstiviestillä linkin sähköiseen kyselyyn. Vuonna 2019 vastauksia kertyi yh-
teensä 29 277 (2018: 27 302, 2017: 12 132). Palaute on pääsääntöisesti erittäin hyvää. Parhaiten onnistu-
neiksi tekijöiksi arvioitiin viime vuoden tapaan henkilökunnan osaavuus ja ammattitaitoisuus sekä yksityi-
syyden kunnioitus. Heikoimmat arviot annettiin tiedonsaannin helppoudesta, tilojen toimivuudesta ja viih-
tyvyydestä sekä ajanvaraamisen joustavuudesta ja nopeudesta.  
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Kaavio 11: Tekstiviestipalautteet jakauma 2019 
 
Asiakasarviot ovat parantuneet koko mittausjakson ajan, nopeimmin alkuvuoden 2017 aikana. Loppu-
vuonna 2019 asiakasarvioiden kehitys on tasaantunut. Kriteerikohtaista kehitystä tarkasteltaessa kaikkien 
tekijöiden arviot ovat kokonaistasolla parantuneet tasaisesti ja samassa tahdissa. 
 

 
Kaavio12: Kaikkien tekijöiden keskiarvon kehitys kuukauden mukaan 
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Tekstiviestipalautteessa on mahdollista antaa myös avointa palautetta. Avoimia palautteita annettiin 
tekstiviestipalautteen kautta yhteensä 4895 kappaletta. Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on 
tiivistetty sanapilveksi alla olevaan kuvaan. Sanapilvi havainnollistaa avointen vastausten keskeisen 
sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen 
sana on esiintynyt vastauksissa.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Avoimissa palautteissa henkilökunta (hoitajat ja lääkärit) saivat paljon kiitoksia ja positiivista palautetta 
asiantuntemuksestaan, ystävällisyydestään ja yleisesti onnistuneesta asiakaspalvelukokemuksesta. Asia-
kaskohtaamisessa arvostetaan asiakkaan kuuntelua, ymmärtämistä, ystävällistä palveluotetta ja henkilö-
kunnan sympaattisuutta. Henkilökunnan ammattitaitoinen ote luo turvallisuuden tunnetta. Kriittinen pa-
laute liittyy lähinnä pitkiin jonotusaikoihin, asiakkaan kohtaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin, yksityisyyteen 
sekä henkilökunnan riittävään suomen kielen taitoon. Pääsääntöisesti avoin palaute on ollut kiittävää.  
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10. Osaava työvoima  
 
 

10.1 Täydennyskoulutus   
 
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 ylläpidetään, ajantasaistetaan ja lisätään henkilöstön ammattitaitoa ja 
osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden 
kanssa. Osaamisen kehittymisen arviointia tapahtuu koulutus- ja asiakaspalautteiden sekä työkäytäntöjen 
ja toimintamuutosten seurannan avulla. 
 
Kaikki toimialueet ja liikelaitos sekä vastuualueet toteuttivat omia sisäisiä koulutuksia ja osallistuivat alueel-
listen koulutusten järjestämiseen. Itse järjestetty koulutus oli monipuolista ja eri erikoisalojen tarpeet huo-
mioivaa. Vaikka sisäisten koulutusten lukumäärä lisääntyi selvästi (+ 91,2%), sisäisten koulutuspäivien 
määrä kuitenkin väheni hieman (-0,4%). Monet koulutuksista olivat kestoltaan lyhyitä. Varsinkin 1-2 tunnin 
pituisten koulutusten määrä oli merkittävä. Osa koulutuksista toistettiin saman sisältöisinä, mikä mahdollisti 
useiden henkilöiden osallistumisen koulutuksiin.  
 

 
Kaavio 13: Sisäisten ja ulkoisten koulutusten lukumäärä vuosina 2014-2019 
 
Monet henkilöstöstä osallistuivat koulutustarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin. Ulkoisten koulutusten osalta tapahtui selkeä väheneminen sekä 
ulkoisten koulutusten lukumäärässä (-38,4%) että ulkoisten koulutuspäivien määrässä (-19,3%).  Entistä tar-
kemmin arvioitiin koulutuskustannuksia ja harkittiin maksullisiin koulutuksiin osallistumista.  
 
Alueellisia koulutuksia järjestettiin keskitetysti vuoden 2019 aikana 102 (-7,3%). Niihin osallistui edellisvuotta 
useampi, 5 538 henkilöä (+ 19,5 %). Osallistujista 34 % oli omaa henkilöstöä ja 66 % muissa, pääasiassa Sa-
takunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa työskenteleviä. 
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Johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui 548 henkilöä ja rekisteröityjä koulutuspäiviä oli yhteensä 573 
(keskimäärin 1,0 päivä/osallistuja). Muutamat ylimpään johtoon kuuluvat osallistuivat pitkäkestoisiin MBA –
koulutukseen ja MediMerc – sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutukseen sekä Joko-, JET- ja Pajop-
koulutuksiin. Esimiesryhmälle (22) järjestettiin itse erillinen kahdeksanpäiväinen esimieskoulutus. Johto- ja 
lähiesimiestehtävissä toimivat osallistuivat myös ammattiryhmäkohtaisiin johtamiskoulutuksiin, kuten erikois-
lääkärien johtamiskoulutukseen ja ajankohtaisiin teemakoulutuksiin.  Ajankohtaisista aiheista pidettiin ly-
hyitä henkilöstöpalvelujen järjestämiä koulutuksia esimiehille. Itse järjestettyihin lyhyinä ja osina toteutettui-
hin Lean – ja laatukoulutuksiin sekä vuorovastaaville kohdennettuihin koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti 
 
Koulutuksiin osallistumisen painopiste jakaantui aikaisempien vuosien tapaan pääosin potilaan/asiak-
kaan/ asukkaan hoitoon ja tutkimiseen (48 %) sekä muuhun ammattiin tai työtehtäviin liittyvään koulutuk-
seen (43 %). Muita ammattiin tai työtehtäviin liittyviä koulutuksia olivat mm. työyhteisö- ja hyvinvointi-, 
some-, riskienhallinta- ja turvallisuus-, säteilysuojelu- sekä laite- ja tuotekoulutukset. Vuoden aikana osallis-
tuttiin erityisesti turvallisuus- ja laitekoulutuksiin, mitkä koskivat suurta osaa henkilöstöstä. 
 

 
Kaavio 14: Koulutuksiin osallistuminen aihealueittain 2019 
 
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. Verkkokoulu-
tusten suorittaminen lisääntyi selvästi samalla, kun verkkokoulutusten tarjonta monipuolistui ja kasvoi. Hen-
kilöstön käyttöön hankitussa Oppiportissa suoritettiin verkko-kursseja ja laitekoulutusten tenttejä 426 
(+98,1%). Oppiportissa olevia oppikirjoja ja laitekoulutusten artikkeleja käytettiin 29 946 kertaa (+1,5%).  
 
Monissa toteutetuissa alueellisissa koulutuksissa (21 %) käytettiin etäyhteyttä, jolloin koulutuksiin pystyi osal-
listumaan videovälitteisesti mm. Raumalla, Harjavallassa, Satalinnassa ja Kankaanpäässä sekä myös Sata-
kunnan ulkopuolella. Meille tuli monipuolisesti videovälitteisiä koulutuksia ja niihin osallistuminen oli aktii-
vista. Koulutuspalvelujen kautta tuli videovälitteisesti 67 koulutusta. Sen lisäksi eri yksiköillä oli omaan eri-
koisalaansa ja toimintaansa liittyneitä säännöllisesti toteutuneita videovälitteisiä koulutuksia. Onnistuak-
seen videovälitteisten koulutusten järjestäminen edellyttää monipuolista ja joustavaa yhteistyötä eri toimi-
jatahojen ja yhteistyökumppanien kanssa sekä toimintatavoista sopimista.  
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Osallistuminen 
 
Vuoden 2019 aikana 3 484 henkilöä (91,7 %) osallistui palkallisesti koulutukseen. Täydennyskoulutuspäiviä 
(tunnit päiviksi muutettuina) kertyi yhteensä 15 642 (-10,4 %). Osallistujat olivat koulutuksessa keskimäärin 
4,5 päivää (-2,2%). Irrottautuminen työstä, sijaismahdollisuudet ja muut käytettävissä olevat resurssit vai-
kuttivat osallistumismahdollisuuksiin.  
 
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 2,6 -6,8. Ero (4,2) on edelleen suuri, vaikka se onkin kaventunut aikaisem-
masta (6,8). 
 
Palkattomalla opintovapaalla kouluttautui 88 henkilöä (+11,4%). Opintovapaapäiviä oli yhteensä 11 144. 
Oppisopimussuhteisina kouluttautui 41 henkilöä. Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyi (+23,3%) ja vas-
taavasti oppisopimussuhteinen kouluttautuminen väheni (-10,9%). 
 

  

Henkilöstön 
määrä          

Täydennys 
koulutukseen 
osallistuneet   
(lkm)          

Koulutukseen osal-
listuneiden %-osuus 
/ ammattiryhmä                 

Täydennyskoulutus- 
päiviä keskimäärin / 

osallistuja                   

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Lääkärit ja hammaslääkärit 323 332 381 398 118 % 120 % 6,5 5,9 
Sosiaalityöntekijät 37 32 39 33 105 % 103 % 6,9 6 
Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstö 137 133 134 128 98 % 96 % 8,9 6,8 

Sosiaali- ja terveysalan ammatti-
korkeakoulututkinnon, opetus- ja 
kasvatusalan alemman korkea-
koulututkinnon suorittaneet tai 
sosiaali- ja terveysalan opistoas-
teen tutkinnon suorittaneet 1779 1800 1801 1799 101 % 101 % 5,4 4,6 
Sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinnon tai kouluasteen tutkinnon 
suorittaneet 493 535 536 488 109 % 91 % 3,4 4,9 
Muu palveluketjussa toimiva 
henkilöstö 971 969 913 638 94 % 66 % 2,1 2,6 

Yhteensä 3740 3801 3804 3484 102 % 92 % 4,6 4,5 
Taulukko 20: Täydennyskoulutukseen osallistuneet ja täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä vuosina 
2017-2018. 
  
 

10.2 Henkilöstön kehittämistoimenpiteet sisäisessä hoitotyön kehittämistoiminnassa 
 
Terveyttä edistävä perushoito STEPPI –hanke jatkui Tyks-erva alueella yhteistyössä Turun yliopiston hoitotie-
teen laitoksen sekä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hanke on laajentunut myös useisiin muihin sai-
raanhoitopiireihin. Hankkeen puitteissa hoitohenkilökunnan osaamista Satasairaalassa on vahvistettu erityi-
sesti potilaan unen tukemisen osalta vuodeosastoilla sekä pitämällä yksiköissä potilaan suun hoitoon liittyviä 
osastotunteja. 
 
Painehaavojen ehkäisyn kehittämistä on jatkettu osallistumalla mm. kansalliseen tutkimushankkeeseen. 
Painehaava verkkokoulutus on päivitetty ja ohjeistoa verkkokoulutuksen suorittamiseen uudistetaan. Pai-
nehaavojen ehkäisyn hankkeesta ja sen jatko- ja seurantatoimenpiteistä on saatu toinen palkinto kansalli-
sessa ”Näytöllä hyviin tuloksiin” –kilpailussa. 
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Yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston kanssa on toteutettu hoitotieteen aineopintojen kurssi, jo-
hon osallistui kymmenen satakuntalaista hoitotyöntekijää. Seuraavaa kurssia suunnitellaan käynnistettä-
väksi syksyllä 2020. 
 
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa on toteutettu näyttöön perustuvan toiminnan ja kehittämisen 
koulutusohjelma, jonka laajuus oli 6 opintopistettä. Tavoitteena on ollut hoitohenkilökunnan näyttöön pe-
rustuvaan toimintaan liittyvän osaamisen vahvistaminen. Kurssi kesti lähes yhdeksän kuukautta ja siihen 
osallistui yhdeksän hoitajaa.  
 
Hoitohenkilökunnan kliinisen hoitotyön urakehitysmallin kehittäminen on jatkunut. Osana kehitystyötä on 
jatkettu vuorovastaavien koulutusta sekä pilotoitu mentorointimallia kahden uuden osastonhoitajan pereh-
dytyksen yhteydessä. Sairaanhoidon toimialueelle on aloittanut työskentelynsä kolme kliinisen hoitotyön 
asiantuntijaa määräaikaisissa tehtävissä. Osastonsihteerien työn kehittämistä on jatkettu. Hankkeessa on 
toteutettu benchmarkkaus muutaman sairaanhoitopiirin käytännöistä ja osastonsihteerien työn organisoin-
nista. Jatkossa haastatellaan vielä sairaanhoidon toimialueen sihteerejä ja tulokset ja ehdotukset jatkotoi-
menpiteistä tuotetaan keväällä 2020. 
 
Potilas- ja asiakasohjaustyöryhmän toimesta yhteistyössä Turun yliopiston hoito-
työn laitoksen kanssa on arvioitu sairaanhoidon toimialueen ja SataDiagin hoi-
tohenkilökunnan potilasohjauksen osaamista. Osaamisen arvioinnin tulokset ra-
portoidaan keväällä 2020, tarkastellaan ohjaukseen liittyviä koulutustarpeita ja 
sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

 
 

10.3 Kehityskeskustelut  
 
Vuonna 2019 tavoitteena oli, että kehityskeskustelut käydään 70 %:sti vakituis-
ten ja yli puoli vuotta määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien kanssa.  
 

  
2018 Käydyt 
keskustelut 

2018 
 Keskustelu % 

2019 Käydyt 
keskustelut 

2019  
Keskustelu % 

Yhtymähallinto 90 76 % 71 63 % 

Huoltokeskus 441 100 % 449 100 % 

Sairaanhoidon hallinto 68 96 % 106 100 % 

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 174 94 % 142 81 % 

Konservatiivisen hoidon vastuualue 251 52 % 332 73 % 

Operatiivisen hoidon vastuualue 308 66 % 400 85 % 

Lasten ja naistentautien sekä synnytysten vas-
tuualue 149 70 % 74 38 % 

Psykiatrisen hoidon vastuualue 365 80 % 360 79 % 

Sosiaalipalvelujen toimialue 288 84 % 316 88 % 

Liikelaitos SataDiag 359 90 % 371 89 % 

Koko sairaanhoitopiiri 2493 80 % 2621 84 % 
Taulukko 21: Käydyt kehityskeskustelut vuosina 2018–2019 
 
Vuoden 2019 aikana käytiin 2621 kehityskeskustelua. Valtuuston asettama tavoite saavutettiin koko sai-
raanhoitopiirin tasolla, käytyjä keskusteluja oli 84 %.  
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11. Työhyvinvointi ja terveys  
 
 

11.1 Työkyvyn tukeminen 
 
Varhaisen tuen toiminta vahvistui hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaisen tuen keskustelujen 
määrä lisääntyi 2 %. 
 
Toimialue Käytyjen keskustelujen %-

osuus koko määrästä 
Tehtyjen ilmoitusten %-osuus 

koko määrästä 

Yhtymähallinto 94 % 92 % 

Huoltokeskus 98 % 99 % 
Sairaanhoidon hallinto 100 % 100 % 
Lasten- ja naistentaud. ja syn 99 % 97 % 
Ensihoito ja päivystys 100 % 100 % 
Konservatiivinen hoito 95 % 95 % 
Operatiivinen hoito 96 % 93 % 
Psykiatrinen hoito 98 % 95 % 
Sosiaalipalvelut 88 % 83 % 

Liikelaitos Satadiag 95 % 97 % 

SHP yhteensä 96 % 94 % 
Taulukko 22: Varhaisen tuen keskustelut vuonna 2019 
 
Korvaava työn malli tuli voimaan 2.6.2018. Korvaavan työn päivät lisääntyivät vuoteen 2018 verrattuna.  

 
 
+ 32 % kasvua 
910 päivää korvaavaa työtä  
teki 45 henkilöä 
1,6 % sairauspoissaoloista 
 
 
 

Henkan etusivulla olevalla ”Ideoi korvaava työ” –palstalla yksiköt ovat tuoneet esille korvaavia töitään, 
esimerkkeinä; 
 
- kirjalliset työt, puhelintyö, jonojen purkaminen, leikkauslistojen  
tekeminen, neuvonta, ohjaus, perehtyminen / perehdyttäminen, 
kaappien täydentäminen sekä työympäristön siistiminen 
 
Eri vakuutusyhtiöiden myöntämien työkokeilujen käytännöt yhdenmukaistettiin 1.1.2019 alkaen. Tästä al-
kaen kaikissa työkokeiluissa työntekijä saa toimeentulon työkokeilun ajalta työkokeilun myöntävältä va-
kuutusyhtiöltä ja työkokeilusta solmitaan sopimus vakuutusyhtiön kanssa, varsinaista työsopimusta ei 
tehdä. 
 
Ammatilliseen kuntoutukseen hakeuduttiin aikaisempaa harvemmin.  

- kuntoutushakemuksia 9 % vähemmän  
- kuntoutussuunnitelmia 12 % vähemmän 
  
Erityisesti vähenivät työkokeilut ja palvelutuottajien kuntoutusselvittelyt. Koulutusten 
määrä puolestaan kasvoi.  
 

Kuntoutushakemusten vähentymisen lisäksi niiden hylkäysprosentti nousi v. 2018 kuudesta prosentista 
v.2019 20 prosenttiin. Hylkäysten taustalla on lääketieteellisten perusteiden riittämättömyys. 
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Kuntoutussuunnitelman sisältö 2018 2019 Muutos, kpl Muutos-% 

Työkokeilu 32 18 -14 -44 % 

Palvelutuottajan kuntoutusselvittely 10 5 -5 -50 % 

Koulutus 1 9 8 800 % 

Tutkimuksellinen työkokeilu - 1 1 - 

Työhönvalmennus - 3 3 - 

Oppisopimuskokeilu - 1 1 - 

Muut toimenpiteet - 1 1 - 

Yhteensä 43 38 -5 -12 % 

Taulukko 23: Kevan tilasto Satakunnan sairaanhoitopiirin ammatillisesta kuntoutuksesta 2018–2019 
 
Toteutuessaan ammatillinen kuntoutus onnistui aikaisempaa paremmin. Vuonna 2019 onnistumisprosentti 
oli 81%, kun vuonna 2018 se oli 79 %.  Kevan työkokeilujen lisäksi Satasairaalassa järjestettiin myös muiden 
vakuutusyhtiöiden työkokeiluja. 

 
Työkokeilujen onnistuminen 81 %. 
Työkokeilun jälkeen työssä jatkoi 94 %. 
Työssä jatkaneista 50 % täydellä työajalla. 
Sairauspoissaolot vähenivät 3271 kpv  383 kpv. 
 

Satasairaalan omien tehostetun tuen keinojen, sairaanhoitopiirin oman työkokeilun ja sovelletun työn, kei-
noja käytettiin lukumäärällisesti saman verran kuin vuonna 2018. Henkilöstömenojen ylitys näiden tuettu-
jen töiden osalta väheni edellisvuoteen verrattuna ollen nyt yhteensä 143 456 euroa, kun vuonna 2018 
ylitysmenot olivat 154 899 euroa. Kustannuseron taustalla on tukikuukausien lukumäärällinen vähentymi-
nen vuonna 2019. Sairaanhoitopiirin oma työkokeilu ja sovellettu työ loppuivat 31.12.2019, ja nämä kor-
vautuvat Satatyöllä. 
 
Työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia pystyttiin vähentämään työkokeilujen, muiden ammatillisen 
kuntoutuksen keinojen ja sovelletun työn avulla. Työhön paluuseen johtanut onnistunut ammatillinen kun-
toutus vähentää ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksia keskimäärin 100 00 euroa työnteki-
jää kohti. Onnistunut työkokeilu vähensi myös sairauspoissaolokustannuksia. 
 
Varhaiseläkemenomaksu poistui käytöstä 31.12.2018. Vuodesta 2019 alkaen työkyvyttömyyseläkemaksu 
peritään osana työnantajan palkkaperusteista eläkemaksua. Työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy ko-
konaan työnantajan työkyvyttömyysriskin perusteella. Vuoden 2019 työkyvyttömyysriski määräytyi vuonna 
2016 ja 2017 alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien perusteella.  
 
Vuosi 2019 
työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti 0,89 
työkyvyttömyyskustannukset 1 316 493 € 
 
Vuosi 2018 
varhaiseläkemenoperusteinen maksu 1 181 554 € 
 
Kuntoutustuelta työhön palaamista kannustava Kevan kuntoutumishyvitys poistui. Vuodesta 2019 alkaen 
Keva kannustaa etsimään ratkaisuja osatyökyisten työhön paluun onnistumiselle. Täyttä työkyvyttömyys-
eläkettä tai kuntoutustukea edeltävä osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke huomioidaan työky-
vyttömyyseläkemenoa vähentävänä täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen alkamista välittö-
mästi edeltävän 24 kuukauden ajalta.  
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11.2 Työterveyspalvelut 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa Länsirannikon Työterveys Oy (LRTT). 
Maakunnassa sijaitsevien työyksikköjen henkilöstön työterveyspalvelut tuotetaan LRTTn alihankintana. 
 
Työterveysyhteistyön vahvistaminen 
Aiemmin kehitettyä kognitiivisen ergonomian selvitysprosessin käyttöä laajennettiin työyksiköihin, joissa 
koettiin kognitiivisista häiriötekijöistä johtuvaa kuormittumista. Työpsykologin johdolla työyksiköissä kehitet-
tiin uusia toimintamalleja kognitiivisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Edelleen osallistuttiin SATSHP:n 
toimintamallien ja ohjeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen altisteiden osalta (mm. ei-ionisoivasäteily, 
melu). Yhteistyötä tiivistettiin työsuojelun kanssa mm. osallistumalla ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturval-
lisuusjärjestelmän laatimiseen. 
 
Työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyysriskiin hallinta 
Osatyökykyisten työntekijöiden jatkuva seuranta ja hoito toteutettiin päivittäisessä työterveyshuoltotoimin-
nassa, mikä on yhteistyössä työnantajan kanssa toteutettuna mahdollistanut henkilöstön työssä jatkamista 
työkykyrajoitukset huomioiden. Vastaanotoilla, terveystarkastuksissa ja työterveysneuvotteluissa yhteis-
työnä pyrittiin järjestämään sairaslomalta työhön paluu erilaisilla tukikeinoilla ja mahdollistamaan työssä 
jatkamista jäljellä olevan työkyvyn puitteissa. Työterveyslääkärin vastaanotoilla arvioitiin aina korvaavan 
työn mahdollisuuksia sairauspoissaolon vaihtoehtona.  
 
Asiakaspalvelun kehittäminen 
Osana terveystarkastuksia kehitettiin ja otettiin käyttöön sähköiset terveystarkastuslomakkeet. 
Jatkettiin työkykyriskissä olevien työntekijöiden varhaiseen tunnistamiseen tarkoitettua sähköisen terveys-
kyselyn kehittämistä.  Kehitettiin ja otettiin säännölliseen käyttöön työterveyshuollon toiminnan laatua mit-
taavia asiakaskyselyitä, joiden perusteella työterveyshuollon toimintaa voidaan analysoida, raportoida ja 
kehittää edelleen. Työterveyspalveluissa jatkui fysiatrian erikoislääkärin vastaanotto, joka on nopeuttanut 
ja lisännyt työkyvyn tukemista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta.  
 
Toimintakulut     Vuosi 2018 Vuosi 2019 

Työterveyspalveluiden toimintakulut 1 641 625 € 1 631 043 € 

Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut  n. 1 560 000 € n. 1 550 000 € 

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

  47 % 45 % 45 % 
Kela korvausten perusteena olleet toimintakulut (€) 
työntekijää kohden 

n. 220 € n. 210 € n. 227 € 

  n. 195 € n. 170 € n. 186 € 
Taulukko 24: Työterveyshuollon toimintakulut vuosina 2018–2019 (ilman Kela-korvauksia) 
 
 

11.3 Työturvallisuus  
 
Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on edistää työntekijöiden tur-
vallisuutta, terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työta-
paturmia ja ammattitauteja. Työturvallisuuden toteutumisesta 
vastaavat linjaorganisaation mukaisesti sairaanhoitopiirin johto, 
toimi- ja vastuualueiden sekä liikelaitoksen johto. Työyksikköjen 
esimiehet vastaavat käytännön tason työturvallisuustoimin-
nasta. Esimiesten tukena toimii työturvallisuusasioissa työsuojelu-
palvelut sekä terveysasioissa työterveyshuolto. Työntekijöiden tu-
lee noudattaa esimiesten antamia ohjeita ja neuvoja, toimia 
saamansa perehdytyksen mukaisesti sekä kertoa havaitsemis-
taan puutteista tai epäkohdista esimiehelleen. Työsuojeluohjel-
man painopisteenä oli ISO45001:2018 työterveys- ja työturvalli-
suusjohtamisjärjestelmän käyttöönotto.  
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HaiPro-työturvallisuusilmoitukset 
Työturvallisuusilmoitusten yleisimmät syyt vuonna 2019 olivat väkivalta, kaatumiset ja liukastumiset, tartun-
tavaara, äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen, pistotapaturmat, liikkuvan aiheuttajan osuma 
sekä puristumiset ja ruhjoutumiset. Työturvallisuusilmoituksien lukumäärä laski 4,9 prosenttiyksikköä ollen 
vuonna 2019 yhteensä 2 443 kpl.  
 

 
Kaavio 15: Työturvallisuusilmoitusten vaaratyypit vuonna 2019 
 

 
Kaavio 16: Työturvallisuusilmoitusten suhdeluku vuonna 2019 läheltä piti –tilanteissa 
 
Työturvallisuusilmoitusten suhdeluku oli vuonna 2019 läheltä piti –tilanteissa 35,4 % kaikista ilmoituksista ja 
sattunut vahinko 64,6 % kaikista ilmoituksista. Tavoitetila on (50% / 50%). 
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Työtapaturmat 
Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen työtapaturmien määrä vuonna 2019 oli yhteensä 184 kpl, joista työmatkata-
paturmien osuus oli 67 kpl. Näistä 80 kpl hoitui ilman työstä poissaoloa. Korvattavia työpaikkatapaturmia 
oli 93 kpl ja työmatkatapaturmia 65 kpl. Työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 1 167 ja työmat-
kalla sattuneista tapaturmista 800 poissaolopäivää. Vuonna 2019 ilmoitettiin yksi meluvammaepäily. 
 
Yleisimmät vakuutusyhtiölle ilmoitettujen tapaturmien syyt olivat vuonna 2019 erilaiset liikkumistapaturmat 
joko työmatkalla tai rakennusten sisätiloissa tai ulkoalueilla (44 % kaikista). Joka 4. työpaikkatapaturma oli 
väkivaltaan liittyvä. Kolmanneksi yleisin tapaturmatyyppi oli äkilliset fyysiset tai psyykkiset kuormitustilan-
teet, joita oli hieman alle neljännes kaikista työpaikkatapaturmista. 
 

 
 
Kaavio 17: Vakuutuslaitokselle ilmoitetuista työpaikkatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät sekä poissaolopäi-
vien jakauma vuosina 2014-2019 (28.2.2020) 
 

 
Kaavio 18: Vakuutuslaitokselle ilmoitetuista työmatkatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät vuosina 2014-2019 
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Kaavio 19: Tapaturmataajuus yli yhden vuorokauden poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien (LTI1) sekä työ-
matkatapaturmien osalta sekä tapaturmien lukumäärät vuosina 2014-2019. 
 
Tapaturmataajuus laski työpaikkatapaturmien osalta ollen nyt 7,06 (yli yhden vuorokauden poissaoloon 
johtaneiden osalta), mutta työmatkatapaturmien osalta se kasvoi hienoisesti ollen 5,73. 
 
 

11.4 Työhyvinvointi   
 
Työhyvinvointi 
Vuonna 2019 ei ollut työhyvinvointiohjelmaa, koska työhyvinvointiasiat tulevat jatkossa olemaan osa hen-
kilöstöohjelmaa. Työhyvinvointiteemoista vuonna 2019 keskeisimmät olivat aivotyö toimivaksi – konseptin 
edelleen jalkauttaminen työyksiköihin, aivokävelyiden jatkaminen sekä kognitiivisten tekijöiden lisääminen 
osaksi työturvallisuusvaarojen arviointia.  
 
Työvire 
Vuonna 2017 aloitettua työvire-kyselyä jatketiin kuukausittaisilla mittauksilla. Tuloksia käytetään työyksiköi-
den toiminnan kehittämiseen.  
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.  
 

 
Kaavio 20: Vuoden 2019 työvirekyselyn tulokset sekä vastaajamäärät (kuva: Innolink 2020) 
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Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, terveysliikunta 
Työnantajan tukema terveysliikuntatoiminta on osa Satasairaalan työhyvinvointitoimintaa. Vuoden 2019 
teemana oli ”Uusi vuosi, uusi harrastus?”, joka rohkaisi työntekijöitä kokeilemaan työnantajan tarjoamia 
maksuttomia tai edullisia liikuntapalveluita. Henkilöstölle järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 59 erilaista ter-
veysliikuntaryhmää Antinkartanossa, Harjavallassa, Nakkilassa, Porissa ja Raumalla. Lajisisältöinä olivat 
mm: kuntonyrkkeily, pilates, lihaskuntotreeni, kuntosaliharjoittelu, vesiliikunta, HIIT- harjoittelu, NIHA-ryhmä, 
tehotanssi, jooga ja syvävenyttely. Ryhmistä 48 oli henkilöstölle maksuttomia. Lisäksi järjestettiin kaksi al-
keisjuoksukoulua, joihin osallistui yhteensä 25 työntekijää. Näiden lisäksi Raumalla ja Kankaanpäässä os-
tettiin liikuntaryhmiä.  
 
Vuonna 2019 työnantajan tarjoamissa terveysliikuntaryhmissä kävijöiden kirjattu lukumäärä oli 926 eli 12,5 
% henkilöstöstä.  Antinkartanossa, Raumalla ja Harjavallassa kirjattuja kuntosalikäyntejä oli yhteensä 3037 
kpl. Porin kampuksen kuntosalilla tapahtui elokuussa iso vesivahinko tulvavesien tultua sisään. Salin kui-
vaus ja korjausremontti valmistuivat joulukuussa 2019.   
 
Tammikuussa järjestettiin Satakunnan keskussairaalassa ja Harjavallan sairaalassa liikunta- ja hyvinvointi-
teemapäivät, joissa henkilöstölle markkinoitiin työnantajan tarjoamia liikuntapalveluita ja teetettiin In-
body-mittauksia. Helmikuussa järjestettiin yhteistyössä Satakunnan sairaalaparkki Oy:n kanssa koko per-
heen Talvirieha Ruosniemen hiihtokeskuksessa, joka keräsi noin 500 osallistujaa. Huhtikuussa juostuun 
Karhu-viestiin osallistui yhteensä 9 Satasairaalan työntekijöistä koostuvaa joukkuetta. Huhtikuussa järjestet-
tiin yhteistyössä Satakunnan sairaalaparkki Oy:n kanssa työmatkaliikkumisen kampanjapäivä, jonka ai-
kana jaettiin tietoa työmatkaliikunnan turvallisuudesta ja henkilöstöllä oli mahdollisuus huollattaa polku-
pyöriään työpäivän aikana Porissa, Raumalla, Harjavallassa sekä Satalinnassa. Yhteensä tapahtumavii-
kolla huollettiin noin 230 polkupyörää. Toukokuussa 50 Satasairaalan työntekijää osallistui Harjavalta Trai-
ning – tapahtumaan. Elokuussa järjestettiin Perheystävällinen työpaikka-imagon hengessä perhetapah-
tuma Kirjurinluodossa, jossa vieraili noin 400 Satasairaalan työntekijää ja heidän perheenjäseniään. Ta-
pahtuman pääesiintyjinä nähtiin lasten liikennepuistopoliisit Maltti ja Valtti, jotka kutkuttivat pienempien ja 
isompienkin nauruhermoja esityksillään. Toinen Satasairaalan työntekijöille suunnattu perhetapahtuma 
”Pihapelipäivä” pidettiin syyskuussa Yyterin golf-kentällä, jossa perheet pääsivät ulkoilemaan ja kokeile-
maan erilaisia pihapelejä. Niin ikään syyskuussa järjestettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n ja Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman kanssa ”Matkalla hyvään kuntoon!” -mittauspäivät, joissa kartoi-
tettiin työntekijöiden omaa arviota työkyvystä, palautumisesta ja selvitettiin eri mittareilla kehon kuntoin-
deksi. Yhteensä Porissa, Antinkartanossa, Raumalla ja Harjavallassa mitattiin 355 Satasairaalan työnteki-
jää. Kehon kuntoindeksin kartoituksessa työntekijöiltä mitattiin vyötä-
rönympärys, käsien puristusvoimat, aerobinen kunto sekä InBody-kehon-
koostumusmittaus, joiden yhteenlasketuista tuloksista muodostettiin ke-
hon kuntoindeksi. Itsearvioidun työkyvyn suhteen 80 % ilmoitti työkykynsä 
olevan hyvä tai erinomainen, 18 % välttävä ja 2 % koki työkykynsä huo-
noksi. Palautumisen ja uupumisen suhteen 51 % mitatuista koki uupu-
musta melko harvoin tai ei juuri koskaan, 33 % silloin tällöin ja 15 % koki 
uupumusta usein.  Kehon kuntoindeksin tuloksista käy ilmi, että mita-
tuista 24 %:lla on hyvä tai erinomainen kunto, 39 %:lla keskiverto - ja 37 
%:lla huolestuttava fyysinen kunto. 
 
Terveysliikunnan viestintää on edelleen kehitetty rekrytoimalla lisää lii-
kunta-agentteja, jotka toimivat yksikön ja työhyvinvointisuunnittelijan 
välisenä viestinviejänä ja tiedottajana. Yhteensä 34 eri yksikössä on tällä 
hetkellä liikunta-agentti. Sairaanhoitopiirissä jatkettiin taukoliikuntaoh-
jelma Break Pron käyttöä. TYKY-uinteja ja vesijumppia tuettiin edelleen 2 
eurolla per kerta.  Yhteensä käynt  ejä vuonna 2019 oli 12 428 kpl. 


