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1 Johdanto

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkoituksena on edistää sairaanhoitopiirin alueen 
asukkaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huo-
lehtimalla sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista ja tuottamalla niitä korkea-
tasoisia ja kohtuuhintaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joita jäsenkunnat haluavat 
väestölleen tarjota. Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksen mukaisia palveluja tuotetaan 
ammattitaitoisen, hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön avulla.

Sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelman päätavoitteet liittyvät johtamisen ja esimiestyön 
kehittämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin lisäämiseen. Henki-
löstökertomuksen tarkoituksena on tukea strategista henkilöjohtamista, päätöksentekoa 
sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Va-
kituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä oli vuoden 2017 lopussa 2640, 
määräaikaisia oli 729.  Määräaikaisten palvelussuhteessa olevien henkilöiden osuus ko-
koko henkilöstöstä oli 19,69 %. Osa-aikaisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 4,5%. 
toimesta.  Sairaanhoitopiirin henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli kertomusvuonna vain 
5,56 %.

Vanhuuseläkepoistumaennusteen mukaan eläköityvien määrä tulee lähivuosina tasai-
sesti kasvamaan saavuttaen huipun vuonna 2023, jolloin eläkeiän saavuttaa 133 hen-
kilöä. Eläköityminen, henkilöstövaihtuvuus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, 
terveydenhuoltolain 12/2016 muutoksen mukaiset keskittämisvelvoitteet ja laajan ym-
pärivuorokautisen päivystyksen toteuttaminen vuoden 2018 alusta asettavat haasteita 
optimaalisen henkilömäärän ja osaamisen varmistamisen suunnittelulle sekä rekrytoin-
nille. Rekrytoinnissa hyödynnetään yhä enemmän sosiaalisen median luomia mahdol-
lisuuksia, jotta sairaanhoitopiirin uusien ja avointen työpaikkojen näkyvyys saataisiin 
mahdollisimman kattavaksi.

Sairaanhoitopiiri panosti vuonna 2017 henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoon 
ja kehittämiseen. Merkittävä osa koulutuksesta suuntautui prosessien sujuvuuteen ja te-
hokkuuteen sekä asiakaspalveluaihealueisiin. Koulutuspäivien määrä oli vuonna 2017 
keskimäärin 3,9 koulutuspäivää/työntekijä kun vuonna 2016 vastaava luku oli 3,3. 
Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeuttavia ammatillisia täyden-
nys- koulutuspäiviä toteutui kertomusvuonna 5671. Määrä on kasvanut 27,3 % vuodesta 
2014. 

Laadukas esimiestyö nähdään sairaanhoitopiirissä yhtenä olennaisena työhyvinvointia 
edistävänä osa-alueena. Johtamis- ja esimieskoulutuksien lisäksi sairaanhoitopiirin si-
säistä esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin kertomusvuonna ja esimiehille järjestettiin 
HR- kyselytunteja. HR- kyselytuntien tarkoituksena on lisätä henkilöstöpalvelujen ja esi-
miesten välitöntä yhteistyötä sekä samalla mahdollistaa esimiestyöhön liittyvien henki-
löstöasioiden käsittely mahdollisimman kattavasti.

Toimiessaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalana vuoden 2018 alusta 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulee terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisesti jär-
jestää päivystyspalvelut väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi suomen ja ruotsin 
kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä. Ruotsinkielen koulutusta 
lisättiin edelleen vuoden 2017 aikana ja sitä kohdennettiin eri yksiköille ja ammattiryh-
mille soveltuvaksi.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseen on sairaanhoitopiirissä 
panostettu viime vuosina voimakkaasti. Tarkoituksena on, että sairauspoissaoloihin ja 
muihin työelämän ongelmatilanteisiin reagoitaisiin mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa sekä yksilö- että ryhmätasolla. 

Työterveyspalveluja sairaanhoitopiirille tuottavan Seinäjoen työterveys Oy:n kanssa on 
käyty tiivistä yhteistyötä, jotta yhdessä sovitut tavoitteet ja keinot saavutettaisiin. Sei-
näjoen Työterveys Oy aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta. Sairaanhoitopiirin, joka 
on osakkaana yhtiössä, tavoitteena yhteisyrityksen perustamisessa oli yhtenäistää hen-
kilöstön työterveyspalvelut laadultaan yhtenäisiksi laaditun työterveyshuoltosuunnitel-
man mukaisesti. Toimivan työterveyshuollon ensisijaisena tavoitteena on yhdessä työn-
antajan kanssa pyrkiä vaikuttamaan sairauspoissaolojen määrään suotuisasti ja ehkäistä 
ennenaikaisia työkyvyttömyys tilanteita ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Painopiste ja 
suunta työterveyspalveissa on ollut ja tulee jatkossa entistä enemmän olemaan ennal-
taehkäisevässä toiminnassa. Työterveyspalveluiden fyysisen sijaintipaikan siirtäminen 
kokonaisuudessaan sairaala-alueen ulkopuolelle vuoden 2017 aikana onnistui hyvin.

Sairaanhoitopiirissä on laadittu työsuojeluorganisaation lakisääteisten tehtävien lisäksi 
vuosille 2014–2017 Työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaa ohjaavat myös jo vakiintu-
neesti käytetty Haipro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä, sekä 2015 käyttöön otet-
tu 4Ks-riskienhallinta- ja arviointijärjestelmä, mihin kuuluu myös sisäisen valvonnan 
osuus sekä 2016 käyttöönotettu omavalvonta-osio. Tapaturmien määrät työpaikalla li-
sääntyivät. Työpaikalla tapahtui 141 työtapaturmaa. Työmatkalla tapahtuvien tapatur-
mien määrä on kasvanut kolmena vuotena peräkkäin.

Sairaanhoitopiiri on aktiivisesti pyrkinyt edistämään työn ja muun elämän yhteen so-
vittamista. Käytössä olevan etätyömahdollisuuden ja liukuvan työaikamuodon lisäksi 
vuonna 2017 sovittiin henkilöstöjärjestöjen kanssa paikallisesti työaikapankin käyttöön-
otosta. Sairaanhoitopiiri lähti keväällä 2017 mukaan kehittämään perheystävällisen työ-
paikan toimintamallia. Hanke on osa maakunnallista Lape-hankkeen toimintakulttuu-
rin muutosta. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on myönteisen perheystävällisyysasenteen 
edistäminen ja tiedon lisääminen työnantajan mahdollisuuksista tukea työn ja perheen 
yhteensovittamista. 

Sairaanhoitopiirin vahvuuksia ovat kehitys-, koulutus- ja tutkimusmyönteisyys. Laatuun 
panostetaan ja laatutyöhön kannustetaan mm. laatupalkintokilpailun avulla. Sairaanhoi-
topiirin laatupalkintokilpailun tavoitteena on palkita ja kannustaa työntekijöitä, työryh-
miä ja eri yksiköitä kehittämään omaa toimintaansa. Vuoden 2017 laatupalkintokilpailun 
voitti naistentautien ja synnytysten toimintayksikön kehittämistyö ’vauvamyönteinen 
sairaala’.

Kari Jokinen
Henkilöstöjohtaja
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2 Henkilöstöresurssit

Sairaanhoitopiirin tehtävänä on tuottaa terveyttä ja toimintakykyä edistäviä terveyden-
huoltopalveluja sekä luoda edellytyksiä tätä tukevalle tieteelliselle tutkimukselle ja kou-
lutukselle. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden 
turvaaminen. Asiakaslähtöisyys on toimintaa ohjaava tekijä ja tämän mahdollistaa osaa-
va ja hyvinvoiva henkilöstö.

2.1 Suunnitellut virat ja työsuhteet yhteensä

Suunnitellut vakinaiset virat 
ja työsuhteet 2015 - 2017

Erikoislääkärit 248 251 265 14

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 61 63 63 0

Eri asteiset sairaanhoitajat 1 356 1 359 1 375 16

Muut hoitohenkilöt 324 313 299 -14

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 118 115 116 1

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 317 304 298 -6

Huoltohenkilökunta 364 360 350 -10

Hallinto- ja taloushenkilöt 148 148 148 0

Epshp yhteensä 2 936 2 913 2 914 1

2015 2016 2017
ero ed.
vuosi

Selvennyksenä ammattiryhmiin kuuluu mm. seuraavia ammattinimikkeitä:

• Eriasteiset sairaanhoitajat (apulaisosastonhoitaja, ensihoitaja, fysioterapeutti,  
   kätilö, laboratoriohoitaja, osastonhoitaja, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, ylihoitaja)
• Muut hoitohenkilöt (kuntohoitaja, lastenhoitaja, lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, 
   perushoitaja)
• Tutkimus- ja hoitohenkilöt (farmaseutti, puheterapeutti, psykologi, ravitsemustera-
   peutti, sairaalabiologi, sosiaalityöntekijä, ylifyysikko, ylikemisti)
• Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt (kuulontutkija, lääketyöntekijä, lääkintä-
   vahtimestari, osastonsihteeri, tutkimuslaborantti, välinehuoltaja)
• Huoltohenkilökunta (huoltoinsinööri, kahvilatyöntekijä, laitosasentaja, logistiikka-
   työntekijä, rakennusmestari, ravitsemistyöntekijä, sairaalahuoltaja, siivoustyönjoh-
   taja, suurtalouskokki, sähköasentaja, vahtimestari)
• Palkkioperusteiset palvelussuhteet (asiantuntija, konsulttilääkäri, kouluttaja, päi-
   vystäjä, työnohjaaja)

2.2 Palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12. vuosina 2015 – 2017

Henkilökunnan määrä 31.12. tilanteessa on hieman kasvanut. Nousu johtuu tilapäisestä 
määräaikaisen henkilöstön lisäyksestä vuodenvaihteessa, mm. erikoistuvia lääkäreitä on 
ollut 28 enemmän verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilökunnan määrä
31.12.2017

Vakituiset 440 2 200 2 640 0,00

Määräaikaiset 208 521 729 3,26

Yhteensä 648 2 721 3 369 0,69

Miehet Naiset Yht.
Muutos % ed.

vuodesta

Osa-aikaisia vakituisesta henkilöstöstä oli 4,5 % ja määräaikaisista 16,7 %.  

Henkilökunnan määrä 31.12

Erikoislääkärit 189 44 233 182 45 227 185 49 234

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 98 98 92 92 118 118

Eri asteiset sairaanhoitajat 1  255 275 1 530 1 295 230 1 525 1 318 244 1 562

Muut hoitohenkilöt 295 103 398 286 70 356 270 87 357

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 114 31 145 111 23 134 115 26 141

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 301 37 338 292 33 325 284 39 323

Huoltohenkilökunta 344 59 403 324 70 394 327 74 401

Hallinto- ja taloushenkilöt 148 14 162 150 9 159 141 10 151

Henkilökunnan määrä yhteensä 2 646 661 3 307 2 640 572 3 212 2 640 647 3 287

Palkkioperusteiset palvelussuhteet 88 88 134 134 82 82

Epshp yhteensä 2 646 749 3 395 2 640 706 3 346 2 640 729 3 369

2015 2016 2017

Henkilökunnan määrä 31.12. sisältää erikseen vakituiset ja määräaikaiset henkilöt. 

vak. määr. yht. vak. määr. yht. vak. määr. yht.

2.3 Palveluksessa olevan henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2015 - 2017

Kun henkilöstön määrä vaihtelee vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuo-
den aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön luku-
määrä 31.12. 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työsken-
telyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaa-
vasti. (esim. osa-aikaisuus 50 % koko vuoden = 0,5 henkilötyövuotta).
Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen henkilötyövuosi lasketaan suhteessa koko 
vuoden työpäiviin. (esim. työssä 3 kk = 0,25 henkilötyövuotta)

Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 
365 eli henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana. Henkilötyövuoden määrä on aina 
enintään yksi.

Vakanssien määrä sairaanhoitopiirissä vuoden 2017 lopussa oli 2914.
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Henkilötyövuodet

Erikoislääkärit 155 35 190 157 31 188 156 36 192

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 0 73 73 82 82 92 92

Eri asteiset sairaanhoitajat 1 096 257 1 353 1 117 242 1 359 1 135 230 1 365

Muut hoitohenkilöt 274 91 365 262 77 339 244 80 324

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 90 28 118 92 25 117 98 23 121

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 283 37 320 272 30 302 266 36 302

Huoltohenkilökunta 309 63 372 303 64 367 304 67 371

Hallinto- ja taloushenkilöt 133 16 149 134 10 144 137 9 146

Epshp yhteensä 2 340 600 2 940 2 337 561 2 898 2 340 573 2 913

2015 2016 2017

vak. määr. yht. vak. määr. yht. vak. määr. yht.

Henkilöstön määrän ja henkilötyövuosien vertailu sekä muutos edelliseen vuoteen 
(taulukko alla)

Henkilöstön määrä

Henkilömäärä 31.12. 2640 0 729 157 3369

Palvelussuht. henkilöstö keskim. 2589 -11 594 11 3183

Henkilötyövuosi 2340 3 573 12 2913

vakituiset muutos muutos yhteensämääräaik 

2017

Palvelussuhteessa oleva henkilöstö on keskimäärin työssä olleiden määrä koko vuonna 
1.1.- 31.12.2017. Määräaikaiset ja osa-aikaiset on suhteutettu työaikaprosentin ja työsuh-
teen keston mukaan. 

Henkilötyövuosi on koko vuoden palkallisessa palvelussuhteessa olleet eli henkilöstö-
määrästä keskimäärin on vähennetty palkattomat poissaolot.

2.4 Tehty vuosityöaika ammattiryhmittäin 2015 - 2017

Tehty vuosityöaika eli työpanos on täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työs-
kentely vähennettynä poissaoloilla ja lisättynä lisä- ja ylitöillä.

Osa-aikainen henkilöstö huomioidaan osa-aikaprosenttiaan vastaavasti ja vain osan 
vuotta palvelussuhteessa olleen tai osan vuotta palkkaa saaneen työ lasketaan suhteessa 
koko vuoden työpäiviin.

Vuosityöaika

Erikoislääkärit 126 30 156 125 27 152 125 32 157

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 0 66 66 0 73 73 82 82

Eri asteiset sairaanhoitajat 881 232 1 113 895 216 1 111 913 205 1 118

Muut hoitohenkilöt 217 87 304 209 72 280 192 75 267

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 73 25 98 74 22 96 78 20 98

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 231 34 265 220 28 248 214 34 248

Huoltohenkilökunta 251 60 311 248 61 309 244 64 308

Hallinto- ja taloushenkilöt 109 15 124 111 9 120 112 9 121

Epshp yhteensä 1 888 549 2 437 1 881 508 2 389 1 878 521 2 399

2015 2016 2017

vak. määr. yht. vak. määr. yht. vak. määr. yht.

Vuosityöaika eli työpanos on hieman kasvanut. Lisä- ja ylityönä tehtyjen tuntien määrä 
on noussut 4,5% vuoteen 2016 verrattuna. 

Poissaolonsyyryhmä

Poissaolo -% 2015 3,6 % 4,9 % 11,5 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 3,8 % 25,0 %

Poissaolo -% 2016 3,8 % 4,8 % 11,5 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 4,1 % 25,4 %

Poissaolo -% 2017 3,9 % 5,1 % 11,4 % 0,4 % 0,6 % 0,3 % 3,5 % 25,1 %

Sairaus, 
tapaturma

Perhe-vapaa Koulutus Virka-matka Kuntoutus Muut 
poissaolot

YhteensäVuosiloma

Poissaolo- % on poissaolot kalenteripäivinä jaettuna palvelussuhdepäivillä. Päivät sisäl-
tävät lauantait ja sunnuntait. 

Näistä poissaoloista Sairaus, tapaturma- % on noussut 0,1 %. Perhevapaat ovat lisään-
tyneet 0,3 %- yksikköä. Perhevapaita ovat mm. äitiysvapaa, vanhempainvapaa, hoitova-
paa. 

Poissaolo-% vakituiset ja määräaikaiset
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Vuosilomasijaisten määrä kasvaa kesäkuukausien ajaksi. Sairauslomasijaisia on eniten 
ollut tammi-helmikuussa sekä elo-lokakuussa. Tilapäistä henkilökuntaa on tarvittu eni-
ten joulukuussa.

2.5 Sijaisten määrä kuukausittain 2017

2.6 Yleisimmät määräaikaisuuden perusteet 2015 - 2017 palvelussuhdepäivinä

Sijaisuus määräaikaisuuden perusteena on edelleen vähentynyt vuonna 2017, samoin 
on vähentynyt toimintojen uudelleenjärjestelyjen keskeneräisyys. Tähän vaikuttaa mm. 
määräaikaisena hoidettujen toimien täyttäminen. Virkajärjestelyt kesken -peruste on 
lisääntynyt.

3 Henkilöstökustannukset

Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Näitä ovat pal-
kat, palkkiot ja henkilöstösivukulut.

Vuoden 2017 aikana maksettiin palkkoja sivukuluineen 159 117 714 euroa. Vuonna 2016 
vastaava summa oli 159 159 132 euroa. Paikallisten sopimusten mukaiset lisätyökorvauk-
set ovat vähentyneet 6,86 % vuoteen 2016 verrattuna. 

Palkat ja palkkiot

Luottamushenkilöstö 70 975 86 964 76 312

Lääkärihenkilöstön palkat 29 609 881 29 585 749 31 327 805

Hoito-ja tutk.henkilöstön palkat 53 147 644 53 136 074 53 763 850

Muun henkilöstön palkat 45 634 155 44 225 861 43 275 942

Jaksotetut palkat ja palkkiot 156 346 -2 071 365 444 883

Aktivoidut palkat ja palkkiot -507 618 -470 773 -527 408

Konsultointi-  yms.palkat/palkkiot 1 846 062 1 405 074 980 761

Yhteensä 129 957 446 125 897 584 129 342 146

Henkilöstösivukulut 35 497 108 35 219 575 31 855 982

Henkilöstökorvaukset (sairaus-, tapaturma-, 
kuntoutuskorvaus ym)

-2 098 170 -1 958 027 -2 080 414

Yhteensä 163 356 384 159 159 132 159 117 714

2015 2016 2017

Jaksotetut palkat ovat lomapalkkavarausta ja aktivoidut palkat ovat investointipuolelle 
siirrettyjä palkkoja.

Sijaiset kuukausittain 2017

Yleisimmät määräaikaisuuden perusteet

Henkilöstötuloslaskelma vakituiset ja määräaikaiset yhteensä
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4 Henkilöstörakenne ja vaihtuvuus

4.1 Vakituisen henkilökunnan ikärakenne 31.12.2017

Alle 30 -vuotiaita on suhteellisesti eniten sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilökunnan 
ammattiryhmässä. Muun hoitohenkilöstön, hoitoa avustavan henkilöstön ja huollon 
ammattiryhmässä yli 50–vuotiaiden osuus on suuri. Suhteellisesti eniten yli 60-vuotiaita 
on hallinnon henkilökunnassa. Yli 65-vuotiaita henkilöitä oli palvelussuhteessa 7. 

Ikärakenne ammattiryhmittäin 31.12.2017

Vakituisen henkilökunnan keski-ikä v. 2017 oli 47,5 vuotta. Henkilökunnan keski-ikä 
on vuodesta 2013 laskenut 2,6 vuotta.

Vakituisen henkilökunnan keski-ikä 2015-2017 2015 2016 2017

Erikoislääkärit 52,3 51,6 50,0

Eri asteiset sairaanhoitajat 46,3 45,6 44,7

Muut hoitohenkilöt 51,2 50,6 50,1

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 47,6 47,6 46,5

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 53,4 53,5 53,3

Huoltohenkilökunta 51,3 50,8 49,6

Hallinto- ja taloushenkilöt 51,3 50,4 49,3

Keski-ikä yhteensä 49,1 48,4 47,5

4.2 Ennuste vakituisen henkilökunnan siirtymisestä vanhuuseläkkeelle 

Taulukosta ilmenee ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien lukumäärät vuosittain. Eläke-
ikänä on tässä ennusteessa käytetty Kevan laskelman mukaista henkilökohtaista paino-
tettua eläkeikää tai eläkeuudistuksen mukaista alinta eläkeikää.

4.3 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus ja palvelussuhteen päättymisen syyt

Vaihtuvuusprosentti saadaan suhteuttamalla alkaneiden tai päättyneiden vakituisten 
palvelussuhteiden lukumäärä edellisen vuoden vakituisen henkilöstön kokonaismää-
rään 31.12. Alkaneiden palvelussuhteiden lukumäärään sisältyy myös henkilöt joiden 
aiemmin määräaikaisena alkanut jatkuva palvelussuhde on muuttunut vakituiseksi. Al-
kaneiden palvelussuhteiden määrä on noussut 0,8 % edellisestä vuodesta.

Kokonaisvaihtuvuus tarkoittaa sitä, että jokaisen poislähteneen tilalle on otettu uusi hen-
kilö, mutta ei välttämättä samoihin tehtäviin. Kokonaisvaihtuvuus on siten pienin % eli 
vuonna 2017 se on 5,6 %. Vaihtuvuus on ollut suurinta lääkärien ammattiryhmässä.

Vanhuuseläkepoistuma, ennuste

Ammattiryhmä Eläkeikä täyttynyt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Erikoislääkärit 6 4 3 8 7 6 11 10 7

Eri asteiset sairaanhoitajat 16 19 26 27 25 43 48 41 29

Muut hoitohenkilöt 3 12 24 17 20 10 25 10 10

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 2 1 4 3 2 4 2 1 4

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 8 7 13 12 18 9 23 20 17

Huoltohenkilökunta 5 9 14 14 8 14 17 20 11

Hallinto- ja taloushenkilöt 1 6 9 9 6 4 7 7 2

Yhteensä 41 58 93 90 86 90 133 109 80

2015 2016 2017

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus lkm vaihtuvuus% lkm vaihtuvuus% lkm vaihtuvuus%

Alkaneet palvelussuhteet 147 5,5 144 5,4 165 6,2

Päättyneet palvelussuhteet 151 5,7 146 5,5 147 5,6
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Irtisanoutuneiden henkilöiden osuus verrattuna edellisen vuoden lopun henkilöstön 
määrään on 1,83 % ja vanhuuseläkkeelle jääneiden osuus 2,31 %.

Vanhuuseläkkeelle v. 2017 siirtyneiden keski-ikä oli 63 vuotta, työkyvyttömyyseläkkeelle 
60,3 vuotta ja irtisanoutuneiden 43,3 vuotta. Irtisanoutuneita oli eniten operatiivisella 
toiminta-alueella, vanhuuseläkkeelle jäi eniten operatiivisen ja tukipalveluiden toimin-
ta-alueiden henkilökuntaa.

Palvelussuhteen päättymisen syyt 
(vakituiset) 2013 2014 2015 2016 2017

Vanhuuseläke 62 69 77 77 77

Irtisanoutuminen 64 47 59 59 61

Työkyvyttömyyseläke 5 4 7 6 3

Muu syy 8 10 8 4 6

Yhteensä 139 130 151 146 147

5 Rekrytointi

Rekrytoinnissa käytetään kattavasti sähköistä järjestelmää. Rekrytointimarkkinoinnin 
lisääminen sosiaalisessa mediassa lisäsi sairaanhoitopiirin työpaikkojen näkyvyyttä ja 
löydettävyyttä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut edelleen ja moni harjoittelu-
jakson suorittanut opiskelija on rekrytoitu sairaanhoitopiirin palvelukseen.

5.1 Avoimet virat ja toimet

Vuoden aikana laitettiin haettavaksi eri toimialojen virkoja ja toimia 227 kappaletta. 
Näistä 17 oli määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin. Hakemuksia saatiin yhteensä 2823 
kappaletta. Haasteita oli erityisesti lääkäreiden saatavuudessa.  Lääkärin virkoja laitettiin 
auki 50 kappaletta, joista 11:sta ei saatu yhtään hakemusta. Lääkärien vuokratyövoimaa 
hankittiin eniten päivystysalueella. Saapuneitten hakemusten määrä kuitenkin kertoo 
siitä, että sairaanhoitopiiriä pidetään vetovoimaisena työnantajaorganisaationa.

Varahenkilöstön äkkilähtijöiden päivittäisen käytön seurannan ja organisoinnin avuksi 
otettiin kesäkuussa käyttöön Respa-ohjelma. Äkkilähtijä varahenkilöstön käyttöä on laa-
jennettu vuoden aikana ja heidän osaamisensa on laajentunut käytön myötä. Suurin osa 
tämän ryhmän työvuoroista mennee äkillisten sairaslomien aiheuttaman henkilöstön 
poissaolojen hoitamiseen ja yksiköiden työkuormituksen tasaamiseen.

Henkilöstön joustavaa käyttöä on kehitetty vuoden aikana ja valmisteltu lainahoitaja-
mallia joka tarkoittaa, että hoitohenkilökunta siirtyy toiseen yksikköön tekemään suun-
nitellusta työvuorosta osan tai koko työvuoron. Lainahoitajamallin avulla on saatu tasat-
tua työyksiköiden välistä työkuormitusta ja tämä on vähentänyt myös ulkopuolisten alle 
13-päivisen sijaisen käyttöä. Sähköiseen sijaisjärjestelmään luotiin vuoden aikana lyhyt- 
aikaisia sijaistarpeita 376 kappaletta (vuonna 2016 yhteensä 10077 kpl), joista täytettiin 
74%. Lainahoitajavuoroja Respaan saatiin kuuden kuukauden aikana yhteensä 388 työ-
vuoroa ja joista käytettiin 246 vuoroa. Käyttämättä jäi vielä 142 työvuoroa.

5.2 Varahenkilöstön käyttö ja hoitotyön palvelujen toimintayksikkö

Vuoden aikana pilotoitiin Hoitotyön palvelujen toimintayksikön HPY toimintaa opera-
tiivisella ja konservatiivisella toiminta-alueella. HPY pitää sisällään koko varahenkilös-
tön ja määräaikaiset sijaiset. Loppuvuodesta alettiin valmistautua HPY:n laajentumiseen 
koko sairaanhoitopiiriin, jolloin mukaan tulevat päivystysalue ja ensihoito, psykiatria ja 
sairaanhoidollisista palveluista röntgen ja laboratoriopalvelut. HPY ja rekrytointi tekevät 
tiivistä yhteistyötä.

Sairaanhoitopiiri järjesti valtakunnalliset varahenkilöstön koulutuspäivät. Päiville osal-
listui 18 eri organisaatiosta ympäri Suomea varahenkilöstöä ja heidän esimiehiään yh-
teensä 260 henkilöä. Päivien aikana perustettiin myös Terveydenhuoltoalan varahenki-
löstö yhdistys Varsi Ry. Yhdistyksen hallitukseen saatiin sairaanhoitopiiristä hyvä edustus.

6 Henkilöstön työhyvinvointi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lähti keväällä mukaan kehittämään perheystävälli-
sen työpaikan toimintamallia. Hanke on osa maakunnallista Lape-hankkeen toiminta-
kulttuurin muutosta. Keväällä 2017 tehtiin alkukartoitus, jossa tarkasteltiin muun muas-
sa organisaation työaikoja ja perhevapaita, kehityskeskusteluja sekä tasa-arvoa koskevia 
ohjeistuksia ja käytänteitä. Lisäksi haastateltiin työntekijöitä eri toiminta-alueilta. Syys-
kuussa 2017 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos teki kyselyn, jossa tiedusteltiin henkilös-
tön näkemyksiä työn ja perheen yhteensovittamisesta.
Alkukartoituksen ja kyselyn tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma, johon 
kehittämiskohteiksi määritettiin:

- myönteisen perheystävällisyysasenteen ylläpitäminen ja edistäminen
- tiedon lisääminen työnantajan mahdollisuuksista tukea työn ja perheen yhteenso-
   vittamista
- työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen työvuorosuunnittelussa
- huomion kiinnittäminen henkilöstön tasapuoliseen kohteluun työaikajoustojen, 
   vapaiden ja lomien suunnittelussa eli yksikössä samassa tilanteessa olevia henkilöi-
   tä kohdellaan samalla tavalla. 

TYHY-työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun 
muassa esimiesten ja työsuojelun yhteistyötä työntekijöiden kuormittumisen ennakoin-
nissa ja riskien hallinnassa, perheystävällisen työpaikan kehittämisprosessin etenemistä 
sekä työterveysyhteistyötä muun muassa työterveyshuollon toimintasuunnitelman päi-
vitystarpeita. Syksyllä 2016 Kevan työhyvinvointikyselyn pilotissa mukana olleet yksiköt 
esittelivät tuloksiaan ja tulosten pohjalta käynnistyneitä kehittämistoimenpiteitä.  

Seinäjoen Työterveys Oy:n kumppanuustapaamisissa käsiteltiin Epshp:n ja työterveys-
huollon yhteistyön toteutumista ja yhteistyön haasteita sekä palvelun ostajan että palve-
lun tuottajan näkökulmasta. Sairaanhoitopiiristä työhyvinvointisuunnittelija ja kuntou-
tuksen osastonylilääkäri olivat mukana Soten Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden 
alatyöryhmässä Työterveyshuolto. Kokouksissa keskityttiin julkisen palvelutuotantomal-
lin ja sen sisällön rakentamiseen ja SOTE-integraatioon. 

Esimiesvalmennuksia jatkettiin, samoin edellisvuonna käynnistettyä HR-kysely- ja kes-
kustelutilaisuuksia. Tarkoituksena on lisätä henkilöstöpalvelujen ja esimiesten yhteistyö-
tä ja edistää jouhevaa henkilöstöasioiden käsittelyä.  

Kevan asiantuntijatapaamisia oli vuoden aikana kaksi kappaletta. Lisäksi henkilökunnal-
le järjestettiin Kevan asiantuntijoiden toimesta informaatiotilaisuuksia eläkeuudistukses-
ta.

Henkilökunnalle jaettiin jälleen Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jokaiselle 
työntekijälle enintään 50€ setelinippu.
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6.1 VARTU -toimintamallin toteutuminen

Kertomusvuonna varhaisen tuen keskusteluja käytiin ei-terveydellisistä syistä 118 eri 
työntekijän kanssa. Viidesosassa keskusteluista syynä oli työntekijän oma huoli työssä 
jaksamisestaan. Muita syitä olivat muun muassa työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen, 
yksiköstä toiseen siirtyminen, vuorovaikutusongelmiin ja käyttäytymiseen sekä sisäil-
maan liittyvät syyt. Työhyvinvointisuunnittelija oli mukana ammatillisen kuntoutuksen 
ja työhyvinvoinnin asiantuntijana 160 eri työntekijän työjärjestely- ja työhyvinvointi-
neuvottelussa. Myös työsuojeluvaltuutettuja osallistui työntekijän pyynnöstä varhaisen 
tuen neuvotteluihin. Yksiköissä pidettiin työhyvinvointiin liittyviä keskustelutilaisuuksia 
ja alustuksia muun muassa työyhteisökäyttäytymiseen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaiku-
tukseen liittyvistä asioista. 

Tavallisimmat työntekijöiden työkyvyn tukikeinot olivat työpaikalla tehtävät ergonomi-
set ratkaisut, yövuorojen vähentäminen, ergonominen työvuorosuunnittelu, vuorotyöstä 
päivätyöhön siirtyminen, työn keventäminen lomajärjestelyin, omaehtoinen osa-aikatyö 
tai työhön paluu osasairauspäivärahan turvin. Työhön paluun ja työssä jatkamisen tuki-
keinoina käytettiin Kevan korvaamia työkokeiluja ja Epshp:n omia sisäisiä työjärjestely-
kokeiluja. Työkokeilut olivat kestoltaan 3 kk. Kertomusvuonna järjestettiin työkokeiluja 
myös organisaation ulkopuolisille henkilöille. Kysyntä oli suurempi kuin mitä pystyttiin 
järjestämään. Yhteistyökumppaneina olivat edellisvuoden tapaan TE-toimisto ja vakuu-
tusyhtiöt. 

Varhaisen tuen toimintaan sisältyvä Päihteettömyysohjelma päivitettiin loppuvuodesta. 
Ohjelmassa kiinnitetään huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja työntekijän omaan 
vastuullisuuteen päihteettömyyteen ja hoitoonohjaukseen hakeutumisessa. 

Kertomusvuonna valmistui sairaanhoitopiirin kolme ensimmäistä työyhteisösovittelijaa 
ja neljäs aloitti noin vuoden kestävän koulutuksen. Sovittelu tarjoaa yhden vaihtoehtoi-
sen tavan ja työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja silloin, kun varhaisen 
tuen toimintatapa ei yksin riitä.

6.2 Työhyvinvointikysely

Työhyvinvointimittaus toteutettiin aikaisemmista mittauksista poiketen marraskuus-
sa 2017. Esimiehiä informoitiin kyselystä osastonhoitajien kokouksessa, HR-infotilai-
suuksissa sekä sähköpostin välityksellä. Etukäteisinformoinnin tavoitteena oli aktivoida 
esimiehiä ja edelleen heidän kauttaan työntekijöitä vastaamaan kyselyyn. Esimiehille 
suunnatuissa ”Tuloksista toimintaan” tilaisuuksissa esimiehillä oli mahdollisuus saada 
vinkkejä tulosten käsittelyyn ja kerätyn tiedon hyödyntämiseen yksikön toiminnan ke-
hittämisessä ja esimiestyössä. 

Kyselyyn vastasi 41,7 % (N=1215) henkilöstöstä. Vastausprosentti oli seitsemän prosenttia 
matalampi kuin edellisessä vuonna 2015 tehdyssä mittauksessa. 

Tulosten perusteella (kuva 1 ja taulukko 1) henkilöstön työhyvinvointi oli säilynyt 
jokseenkin vuoden 2015 tasolla. 

- vastaajista 65 % prosenttia arvioi työtyytyväisyyden asteikolle 4 tai 5 ja 11 % 
   asteikolle 1 tai 2. 
- kyselyyn vastanneista 95 % ilmoitti työkykynsä olevan vähintään tasoa 3.
- myös työn kehittävyys ja työyhteisön toiminta arvioitiin korkealle. Vastaajista yli 
   60 % arvioi niiden olevan luokkaa 4 tai 5 ja vastaavasti hieman alle 15 % antoi 
   arvioksi 1 tai 2.
- aikaisempaa mittausta paremmat tulokset saivat kysymykset, jotka koskivat työyh-
  teisön ilmapiiriä (kysymys 11) ja kykyä käsitellä rakentavasti ristiriitoja (kysymys  
  15). 
- kuitenkin yli 20 % vastaajista arvioi työyhteisön ristiriitojen käsittelytaidot asteikolle
  1 tai 2. 

Johtaminen ja esimiestyön teemassa 4- ja 5-tason vastausten prosentuaalinen osuus oli 
noin 20 % matalampi muihin teemoihin verrattuna. Tulos on yhtäläinen edellisen mit-
tauksen kanssa. Reilu neljännes vastaajista antoi arvioksi 1- tai 2, mikä on hieman edel-
lisvuotta suurempi osuus. Suurimmat muutokset koskivat kysymyksiä, jotka käsittelivät 
työhyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä työjärjestelyjä ja palkkausta. Molemmissa kysy-
myksissä oli lisääntynyt 1- ja 2-vastausten ja vastaavasti vähentynyt 4- ja 5 -vastausten 
osuus edellisestä mittauksesta.   

Kyselyyn vastanneista neljäsosa hyödynsi mahdollisuutta esittää omia ehdotuksia yksi-
kön toiminnan ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Reilu kolmannes ehdotuksista koski 
esimiestyötä. Odotukset kohdentuivat muun muassa esimiesten läsnäoloon, henkilön ta-
sapuoliseen kohteluun, esimieheltä saatavaan tukeen, palautteeseen, vuorovaikutukseen 
ja alaisten arvostamiseen.  Neljännes ehdotuksista koski suunnittelua. Joidenkin mielestä 
henkilöstö tulisi ottaa entistä paremmin mukaan suunnitteluun ja yksikkökokouksiin 
tulisi varata enemmän aikaa yhdessä suunnittelun mahdollistamiseksi.  
Vajaa viidennes ehdotuksista koski työaikamuotoja ja työvuorojärjestelyjä. Vastanneet 
toivoivat muun muassa työaikajoustoja, työaika-autonomiaa, liukuvaa työaikaa ja ruo-
katauon kunnioittamista omana aikana. Ehdotuksissa esitettiin myös kritiikkiä työaika-
uudistusta kohtaan.  

Kuva 1. Työhyvinvointimittaus 2017 tulokset kysymyksittäin, taustalla vuoden 2015 tulos
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Taulukko 1. Vastausten 4 ja 5 prosenttiosuus teemoittain

6.3 Työterveyshuolto

Työterveyspalvelut tuotti pääosin 2016-2017 vuoden vaihteessa perustettu Seinäjoen 
Työterveys –osakeyhtiö, jossa sairaanhoitopiiri on osakkaana. Maakunnassa olevien sai-
raanhoitopiirin palveluksessa työskentelevien osalta käytettiin alihankintasopimuksia. 
Työterveys -osakeyhtiön palvelut tuotettiin suurimmalta osalta Kirkonkrannin, Lapuan 
ja Isonkyrön toimipisteissä. Jonkin verran työterveyshoitajan päivystysvastaanottoa ja 
rokotuksia toteutettiin kantasairaalan tiloissa. Päivystysvastaanotto kantasairaalassa pää-
tettiin lopettaa vuoden 2018 alusta lähtien.

Painotus työterveyspalveluissa on työkyvyn arvioinnissa, työkyvyn tuessa ja työterveys-
yhteistyössä. Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (Kelan korvausluokka 
1) osuus oli 54% ja työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka 2) 
46%. Työterveysneuvottelujen määrä oli 109 ( vuonna 2015 73 ja 2016 101 kpl). Asiakas-
tyytyväisyys on pysynyt kiitettävällä tasolla.

Työterveyshuolto on toiminut asiantuntijana sisäilmatyöryhmässä, työhyvinvointityö-
ryhmässä, yhteistoimintaneuvostossa, työturvallisuustoimikunnassa, työturvallisuus-
jaostoissa, Savuton sairaala –työryhmässä ja esimiesvalmennuksessa.

Tartuntatautilain muutoksen liittyen ja potilasturvallisuuden parantamiseksi rokotustoi-
mintaa tehostettiin. 1.11.-22.12. 17 työterveyshuollosta järjestettiin kaksi mobiilirokotta-
jaa huolehtimaan influenssarokotuksista.  Kelan korvausluokka 1 kustannusten nousua 
selittää ainakin osittain tämän toiminnan lisäys. Rokotuskattavuus  influenssarokotusten 
osalta oli 22.12.17 75%, tavoitteena kuitenkin 95%. Vuonna 2016 rokotettuja oli 71%.

Ennaltaehkäisevän hoidon osuus kokonaiskustannuksista on 54 % ja sairaanhoidon 
osuus kokonaiskustannuksista on 46 %. Ennalta ehkäisevän hoidon osuus kokonaiskus-
tannuksista on vuodesta 2015 laskenut 4 %-yksikköä.

Terveystarkastukset 2017 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 2237 25 %

Työterveyslääkäri 1560 19 %

Työfysioterapeutti 829 -14 %

Työterveyspsykologi 243 11 %

Työpaikkaselvitykset 2017 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 96 -19 %

Työfysioterapeutti 123 -20 %

Sairausvastaanottokäynnit 2017 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 2541 19 %

Työterveyslääkäri 5156 -5 %

2015 2016 2017 muutos

Ennalta ehkäisevä 561 935 554395 571977 3,2

Sairaanhoito 400 186 523159 492055 -5,9

Yhteensä 962 121 1 077 554 1 064 032 -1,3
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6.4 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolopäiviä koko sairaanhoitopiirissä v. 2017 oli 45 051 pv (v. 2016 44 673 pv, 
v. 2015 41 686 pv). Lisäystä edelliseen vuoteen tuli yhteensä 378 kalenteripäivää

Sairauspoissaolopäiviä / työntekijä kertyi vuonna 2017 yhteensä 15,5.  Vuonna 2016 
vastaava luku oli 15,4. Sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet 0,1 pv/ hlö. Taulukossa 
on verrattu vakituisten ja määräaikaisten sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuosiin (pal-
kalliset palveluksessaolopäivät).

Eniten sairauspoissaolopäiviä/ työntekijä oli muun hoitohenkilökunnan ja huoltohen-
kilökunnan ammattiryhmissä. Taulukossa on verrattu vakituisten ja sijaisten sairauspois-
saolopäiviä henkilötyövuosiin (palkalliset palveluksessaolopäivät).

Kokonaisuutena sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 378 päivää.

Sairauspoissaolo -% ammattiryhmittäin sekä muutos edelliseen vuoteen verrattuna.
Poissaolo-% on poissaolot kalenteripäivinä / palvelussuhdepäivät. Päivät sisältävät lau-
antait ja sunnuntait.

Poissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 2017

Ammattiryhmä 1-3 4-10 11-30 31-60 61-120 121-180 yli 180 Yhteensä

Erikoislääkärit 283 77 233 462 129 1184

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 186 23 67 34 310

Eri asteiset sairaanhoitajat 4918 3128 4496 4641 2428 593 448 20650

Muut hoitohenkilöt 1303 992 1465 1851 1425 163 7198

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 370 179 306 427 154 46 1482

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 1055 839 1039 1117 567 4617

Huoltohenkilökunta 1326 1130 1692 2267 1571 235 8220

Hallinto- ja taloushenkilöt 346 219 264 426 134 1389

Yhteensä 9786 6586 9560 11225 6408 1036 448 45051

Muutos ed. vuoteen 80 -192 -82 141 784 12 -367 378

Sairauspoissaolo % 2017 muutos

Erikoislääkärit 1,5% 0,0 %

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 0,8% -0,3 %

Eri asteiset sairaanhoitajat 3,7% -0,2 %

Muut hoitohenkilöt 5,7% 0,6 %

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 3,0% -1,1 %

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 4,0% 0,0 %

Huoltohenkilökunta 5,8% 1,3 %

Hallinto- ja taloushenkilöt 2,5% -0,5 %

Yhteensä 3,9% 0,1 %

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

2015

14,20

2016

15,40

2017

15,50

5

0

5,5 6,0

4,3

3,4

15,5

15,8

15,1

17,0

19,9

22,2

7,7

17,4

12,3

13,8

15,7

15,3

15,6

17,2

22,2

13,1

11,8

9,5

6,3

6,3

10

15

20

25

Erikois-
lääkärit

Erikoistuvat
lää.

Sairaan-
hoitajat

Muu
hoitohenk.

Akat.tutk. Avustava
henk.

Huolto Hallinto

2015

2016

2017

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

2015

14,20

2016

15,40

2017

15,50

5

0

5,5 6,0

4,3

3,4

15,5

15,8

15,1

17,0

19,9

22,2

7,7

17,4

12,3

13,8

15,7

15,3

15,6

17,2

22,2

13,1

11,8

9,5

6,3

6,3

10

15

20

25

Erikois-
lääkärit

Erikoistuvat
lää.

Sairaan-
hoitajat

Muu
hoitohenk.

Akat.tutk. Avustava
henk.

Huolto Hallinto

2015

2016

2017

Sairauspoissaolot päivää/henkilö 2015-2017

Sairauspoissaolot päivää/henkilö 2015-2017

Sairauspoissaolojen kestojakauma 2017 ammattiryhmittäin kalenteripäivinä

Henkilöiden määrä, joilla ei ole ollut sairauspoissaoloja, on esitetty prosentteina ja vertailuna 

on muutos vuoteen 2016 verrattuna. 

Vakituiset henkilöt joilla ei ole vuoden 2017 aikana ollut sairauspoissaoloja

Vakituiset 2017 muutos

Erikoislääkärit 50,6 7,3

Eri asteiset sairaanhoitajat 13,0 1,0

Muut hoitohenkilöt 4,1 -1,6

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 16,3 -2,2

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 16,2 0,4

Huoltohenkilökunta 13,5 -5,3

Hallinto- ja taloushenkilöt 23,4 1,7

Yhteensä 16,4 0,9
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Vuonna 2017 vuorotteluvapaalla oli yhteensä 43 henkilöä.

Vuorotteluvapaat

Kuel -varhemaksut 2015 - 2017 

Varhaiseläkemenoperusteista maksua maksetaan, kun sairaanhoitopiirin palveluksessa 
työskennellyt tai parhaillaan työskentelevä henkilö jää ensimmäistä kertaa kuntoutus-
tuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Työnantaja on vastuussa varhe-maksuista vielä 36 
kuukautta työsuhteen päättymisestä. Varhe –eläkemaksut määräytyvät henkilön ansio-
tulojen perusteella. 

Varhe-maksut olivat kertomusvuonna 746 820 €, mikä on noin 105 000 € enemmän kuin 
vuonna 2016. Varhe-maksujen piiriin kuului 40 henkilöä, kun määrä vuonna 2016 oli 59. 
Vuoden 2017 aikana tuli varhe-maksun piiriin uusia henkilöitä 17, mikä on 7 henkilöä 
enemmän kuin edellisvuonna. Näistä 17 henkilöstä 7 oli vakituisessa työsuhteessa, loput 
työntekijöistä olivat olleet työsuhteessa aikaisempina vuosina. Varhe-maksujen määrä 
vaihteli 11 – 58 500€/ henkilö, ollen keskimäärin 18 700€/henkilö (2017: 10 900€/hen-
kilö). 

Keva maksoi sairaanhoitopiirille kuntoutumishyvitystä 45 000 € (2016: 50500 €) tulokse-
na onnistuneista työhön paluista pitkittyneen työkyvyttömyyden jälkeen.

6.5 Työsuojelu ja turvallisuustoiminta

Työturvallisuus muodostuu osaltaan työsuojelun yhteistoiminnassa tehtävästä ennalta 
ehkäisevästä työsuojelusta, missä keskeisenä työvälineenä on riskien arviointi ja sen poh-
jalta tehtävät toimenpiteet. Työsuojeluorganisaatio tukee esimiehiä ja työntekijöitä työ-
turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Tätä toimintaa ohjaavana asiakirjana 
toimii työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan myös toi-
minta-alueittain kokoontuvien työsuojelujaostojen kautta tapahtuvalla tiedottamisella ja 
keskustelulla. Työn tekemiseen liittyvä työturvallisuus on sairaanhoitopiirissä vähintään 
hyvällä tasolla ja tapaturmat ovat sen tyyppisiä että suurimmassa osassa niitä ei olisi voi-
nut estää. Sen sijaan kokemus erityyppisestä psykososiaalisesta kuormituksesta näyttää 
jossain määrin lisääntyneen. Myös pistotapaturmia ilmoitetaan aiempaa enemmän.

Työsuojelutoimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohjelma ja erityisesti siinä mainitut ke-
hittämiskohteet joita on toimintakaudella 2014–2017 päivitetty vastaamaan tarpeita. 
Työturvallisuustoimikunta ja Työsuojelujaostot ovat kokoontuneet vuoden aikana kol-
me kertaa. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia asioita sekä riskien arvioinnin tuloksia, 
vaaratapahtuma- ja tapaturmailmoituksia sekä vartioinnin raportteja.

Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tehdään yhteistyötä myös eri yksikkö-
jen ja asiantuntijoiden välillä, ottaen huomioon teknisen kehityksen mukanaan tuomat 
mahdollisuudet. Teknisiä turvallisuusratkaisuja otetaan käyttöön varsinkin saneerauk-
sissa ja uudisrakentamisessa.

Vuonna 2017 sairaanhoitopiirissä ei tullut tietoon vakavia työtapaturmia tai sellaisia 
turvallisuutta uhkaavia tilanteita, mitkä olisivat olleet omiaan aiheuttamaan häiriöitä 
toimintaan. Vastuuyksikköjä ohjeistettiin päivittämään riskien arviointi 4Ks-ohjelmassa 
keväällä, mikä toteutui kattavasti. Ohjeistuksessa kehotettiin yksikköjä aiemman päivi-
tyksen mukaisesti tarkastelemaan erityisesti psykososiaalisen kuormituksen alemman 
tason riskejä ennalta ehkäisevästi. Myös mahdollisia ylemmän luokituksen riskejä pyy-
dettiin tarkastelemaan niiden pienentämiseksi tai poistamiseksi.

Tapaturmat

Työtapaturmien lukumäärä nousi 20:llä ja työmatkatapaturmien määrä nousi myös rei-
lulla 20:llä. Korvauspäivien lukumäärä nousi työmatkatapaturmissa huomattavasti, mikä 
koostuu pääosin kolmesta tapaturmasta. Työpaikalla tapahtuneiden työtapaturmien kor-
vauspäivät sen sijaan vähenivät joitain kymmeniä.

0

10

20

30

40

50

60
54

2015

55

2016

43

2017

Vuorotteluvapaat

0

200000

400000

600000

800000

552464

2015

641267

2016

753770

2017

Varhe-maksu

0

10

20

30

40

50

60
54

2015

55

2016

43

2017

Vuorotteluvapaat

0

200000

400000

600000

800000

552464

2015

641267

2016

753770

2017

Varhe-maksu



24 25

1)Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. 
Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden

Ammattitautiepäilyistä ei ole kertynyt korvauspäiviä. Väkivaltatapauksien korvauspäivät 
koostuvat kahdesta tapauksesta joista toisessa korvauspäiviä on kertynyt yli sata. Sellaisia 
vakavia työtapaturmia, joista olisi tullut ilmoittaa viranomaisille, ei tullut tietoon.

2015 2016 2017

Ammattitauti 3

Työ 131 117 141

Työmatka 58 64 88

Yhteensä 189 181 231

2015 2016 2017

Keskivahinko/€ 521 576 951

Tapaturmataajuus 1) 23 22 35

Sairauspäivät/vahinko 3 4 6

Korvauspäivät 640 661 1441

2017 kpl muutos pv muutos

Putoaminen, kaatuminen 19 5,0 32 -81

Terävään esineeseen satuttaminen 43 17,0 8 0

Äkillinen fyysinen kuormittuminen 19 -2,0 107 8

Väkivalta 8 -1,0 127 114

Muut poikkeamat 13 -4,0 361 355

Tarkastukset

Aluehallintovirasto suoritti vuoden aikana 17 ennakolta ilmoitettua tarkastuskäyntiä, mitkä kohdistuivat 
psykiatrian poliklinikoihin ja kliinisen kemian laboratorioihin. Toimintaohjeita annettiin Työterveyshuol-
lon työpaikkaselvityksien ajantasaisuudesta, riskien arvioinnin puutteellisuuksista, sekä erinäisten ohjei-
den puutteista. Toimintaohjeissa esitetyt puutteet on korjattu annettuihin määräaikoihin mennessä. Lisäksi 
Aluehallintovirasto teki valmius- ja varautumissuunnitteluun liittyvän tarkastuksen.

Vuosittaiset paloviranomaisen tekemät palotarkastukset tehtiin syksyllä, eikä niissä havaittu puutteita.

Sisäilmatyöryhmä

Työryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Merkittävin kokonaisuus on ol-
lut Lastenpolin siirtyminen väistötiloihin ja C-osan kuntokartoitus. Saneeraamattomien 
yksiköiden sisäilmaongelmat näyttävät lisääntyvän, johtuen vanhasta talotekniikasta, 
mahdollisesta piilevästä rakenteellisesta syystä tai muusta syystä, mitä tähän asti yleisesti 
käytössä olevilla tutkimuksilla ei pystytä selvittämään.
 
Vuokrakohteissa ilmenevät ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi ja näihin on myös 
Aluehallintovirasto kiinnittänyt huomiota ja antanut toimintaohjeita työnantajalle, joi-
hin on vastattu annettujen määräaikojen puitteissa.

Henkilökunnan tekemät vaaratapahtuma-ilmoitukset

Haipro-työturvallisuusilmoituksia on tehty v.2017 kaikkiaan 589 kpl ja v.2016 kaikkiaan 
498 kpl. Tässä luvussa ovat mukana sekä läheltä piti- tilanteiksi, että työtapaturmiksi kir-
jaamishetkellä arvioidut. Vuoden 2017 ilmoituksista on käsittelemättä 40kpl ja käsitte-
lyssä on 45. Riskiluokittelussa korkeimmat riskit 44 kpl ovat III-luokassa, mikä tarkoittaa 
kohtalaista riskiä ja IV-luokkaan on ilmoitettu kaksi riskiä joissa osaavan henkilöstön 
puute yksikössä on nähty kuormittavana.

Yleisin riskiluokka on I- tai II, joita on yhteensä 423kpl ja yli 70 % kaikista ilmoituksista. 
Yleisin vaaratyyppi on edelleen väkivalta, mistä on ilmoitettu 201 kertaa, mikä on noin 
kolmasosa kaikista ilmoituksista.

Pisto, viilto ja hankautumia on ilmoitettu 109, kun vuonna 2016 niitä ilmoitettiin 95. 
Veritapaturmailmoitus on tehty 42 tapauksessa. Turvatuotteiden käyttöä on edelleen ko-
rostettu ja saatavuutta parannettu.

Haipro-ilmoituksia tarkastellaan sisäisessä valvonnassa ja yksiköt käsittelevät ilmoituksia 
säännöllisesti työpaikkakokouksissa ja toiminta-alueiden johtoryhmissä.

Haipro -työturvallisuusilmoitukset vaaratyypin mukaan 2016 - 2017
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Vartijan tekemät ilmoitukset

Raportointijärjestelmän muutoksen vuoksi vuoden 2017 lukumäärä ei ole suoraan ver-
rannollinen aiempiin vuosiin. Kuitenkin henkilökunnan suojaustehtävät ovat pysyneet 
samalla tasolla tai jopa lisääntyneet viime vuosina. Suurin osa tehtävistä on ollut Päivys-
tyskeskuksessa, Päivystysosastolla ja Terveyskeskuksen päivystyksessä joissa tehtäviä on 
raportoitu yhteensä n.450. 

Vartiointitehtäviä on kaikkiaan sairaala-alueella kirjattu 913 kpl sisältäen myös virheelli-
set ja vahinkopainallukset. Sairaala-alueen ulkopuolisissa kohteissa vartijoita on tarvittu 
yksittäisiä kertoja, useimmiten ennalta sovitusti.
Poliisilta saadun tiedon mukaan sairaankuljetusta on avustettu 122 kertaa, kun aiempana 
vuonna avustustehtäviä oli yli 250. 

Sairaala-alueelle Seinäjoelle on kirjattu 15 häiriökäyttäytymisestä johtuvaa tehtävää ja 7 
tehtävää mihin liittyy kadonnut tai karannut henkilö. Lukumäärät noudattelevat aiem-
pien vuosien tasoa.

6.6 Virkeä 36-vuotias Virkut ry

Virkkujen työhyvinvointia ylläpitävä toiminta on jatkunut sairaanhoitopiirissä pitkään 
ja niinpä vuosi 2017 oli yhdistykselle jo 36. varsinainen toimintavuosi. Jäsenmääräkin 
on kivunnut lähes 2500:een (31.12.2017 jäseniä 2464). Virkkujen jäseneksi liittyminen ei 
kuitenkaan ole enää niin itsestään selvää kuin menneinä vuosina, jolloin jokainen uusi 
työntekijä liittyi automaattisesti myös henkilökuntayhdistys Virkut ry:hyn. 

Virkkujen toiminta on aina nähty myös sairaanhoitopiirin johdossa hyvänä työhyvin-
voinnin lisääjänä, työviihtyvyyden edistäjänä ja yhteishengen ylläpitäjänä. Harrastepiiri-
en toimintaan, kokoontumispaikkojen tilavuokriin, harrastevälineisiin sekä toiminta- ja 
vapaa-ajanviettopaikkojen ylläpitoon työnantaja myöntää vuosittain 40 000 euroa toi-
minta-avustusta. Loput toimintakuluista Virkut kattaa jäsenmaksuilla, vapaa-ajanvietto-
paikkojen vuokratuloilla ja kuntosalin käyttömaksuilla.

Virkkujen harrastustoiminnasta suurin osa on liikuntapainotteista: juoksua, pallopele-
jä, hiihtoa ja jumppaa, mutta myös kädentaitoja kuten kudontaa ja puutöitä sekä va-
lokuvausta voi harrastaa Virkkujen parissa.  Harrastepiirejä oli vuoden lopussa pari-
senkymmentä ja niiden parissa pyöri useita satoja harrastajia. Kaikki joukkuelajit ovat 
suosittuja, myös vesijumppa, pilates ja jooga kiinnostavat. Vähiten harrastajia on kalas-
tusharrastuspiirissä, hiihdossa ja bändijaostossa. Aktiivisimmat harrastajat osallistuivat 
myös sairaaloiden välisiin sm-kisoihin, joita v. 2017 järjestettiin esim. kaukalopallokisat 
Jyväskylässä, pesäpalloturnaus Turussa ja sm-hiihdot Oulussa.  Sairaaloiden sm-kisat on 
monille harrastajalle tärkeä edustustehtävä, joka lujittaa porukan yhteishenkeä ja moti-
voi harrastamaan. Yksi suurimmista, säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä on Iki-Virkut, 
joka perustettiin muutama vuosi sitten eläkkeelle jääneille työntekijöille, jotka halusivat 
edelleen pitää yhteyttä entisiin työkavereihin, tavata ja vaihtaa kuulumisia keskenään. 
Iki-Virkuissa on n. 300 eläkeläisjäsentä. 

Oma kuntosali, alennus maakunnan uimahalleihin ja teatterietu ovat jokaisen jäsenen 
ulottuvilla olevia etuja. Etenkin uimalippujen käyttö on lisääntynyt ja teatteriedunkin 
mainostamista on tehostettu. 

2015 2016 2017

Henkilökunnan suojaus, turvaaminen ja avustaminen hoitotoimenpiteissä 313 775 621

Poistettu häiritseviä henkilöitä 20 24 27

Virkkujen vapaa-ajanviettopaikkojen vuokrahinnat on pidetty alhaisina. Levin ja Rukan 
käyttöaste on pyörinyt lähes 80 prosentissa vuosittain, v. 2017 yhteiskäyttöprosentti oli 
76 %. Sekä Virkkula että Hirvijärvi vaatisivat parempaa markkinointia ja myös varuste-
lutason nostamista, jotta alueelle löytyisi uusia käyttäjiä. Kesäaikainen käyttö ja kunnol-
listen majoitustilojen puuttuminen etenkin Hirvijärveltä, laskee käyttöastetta huomatta-
vasti, etenkin viime vuoden kaltaisena ennätysviileänä kesänä. 

Harrastepiirien toiminnan ylläpitäminen ja etenkin erilaisten tapahtumien järjestäminen 
edellyttää aktiivisia vetäjiä, joita on onneksi tähän mennessä henkilökunnasta löytynyt. 
Keilaharrastepiirin aktiivit järjestivät huhtikuussa onnistuneet keilakisat Seinäjoella.

7 Osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus

Henkilökunnan osaamisen kehittämisen tavoitteena on palvelutuotannon tuloksellisuus 
ja työelämän laatu terveyshyödyn tuottamiseksi asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja yh-
teistyökykyisesti. Työn muuttuvat vaatimukset sekä uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa 
oppimista ja henkilökunnan osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti. 

Sairaanhoitopiiri antaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen järjestä-
mällä strategiaan perustuvaa, toimintayksikön tarpeista lähtevää suunnitelmallista kou-
lutusta. Myös henkilöstön omaehtoista kouluttautumista tuetaan ammatillisen osaami-
sen kehittämiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnitellaan kokonaisuutena 
ja osaamista kartoitetaan sähköisen järjestelmän avulla. Vuonna 2017 toteutettiin kolme 
osaamismittausta ja ammattiryhmien osaamiskuvauksia päivitettiin.

Osaamisen kehittämiseen sairaanhoitopiirissä käytetään sisäisiä ja ulkoisia lisä-, jatko- ja 
täydennyskoulutuksia sekä valmennuksia kurssien, koulutuskokonaisuuksien, seminaa-
rien ja konferenssien muodoissa. Luentokoulutuksien lisäksi hyödynnetään pienryhmä-
työskentelyä sekä ohjattuja verkkokoulutuksia esimerkiksi lakisääteisten lupien ja todis-
tusten suorittamiseksi.  Etäseminaarien sekä tietokone- ja videovälitteisien koulutusten 
määrä lisääntyi vuonna 2017. Yksi osaamisen kehittämisen mahdollisuus on suunnitel-
mallinen työkierto.

Vuonna 2017 sähköistä yleisperehdytystä käytettiin uusien työntekijöiden perehdyttä-
misen apuna. Sairaanhoitopiirin Intranetissä oleva yleisperehdytys sisältää tietoa muun 
muassa sairaalahygieniasta, tietosuoja- ja tietoturvaohjeista, potilasasiakirjoista sekä po-
tilastietojärjestelmien käytöstä. Toimintayksiköissä on myös omia yksikkökohtaisia pe-
rehdytysohjelmia, joiden toteuttamisesta vastaa esimies tai vastuuhenkilö. Uusille työn-
tekijöille järjestettiin alkukesällä 2017 yleinen perehdytystilaisuus.

7.1 Koulutus

Sairaanhoitopiiristä koulutuksiin osallistui vuonna 2017 yhteensä 3324 henkilöä, lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 104 henkilöä. 

Sairaanhoitopiiri ja SeAMK tekevät yhteistyötä koulutusten toteuttamiseksi sairaanhoito-
piirin alueella. Vuonna 2017 SeAMK järjesti 88 erillistä koulutusta (vastaava luku vuonna 
2016 oli 69). Koulutukset ovat vaihdelleet lyhyistä, muutaman tunnin koulutuksista pi-
dempikestoisiin koulutuksiin. Sairaanhoitopiirin ja SeAMKin yhdessä järjestämiin koulu-
tuksiin osallistui 671 henkilöä, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 53 henkilöä.

Sairaanhoitopiiri järjestää koulutuksia myös itse. Näihin koulutuksiin osallistui 2067 
henkilöä, vähennystä vuoteen 2016 verrattuna oli 342 henkilöä. Muiden järjestäjien kou-
lutuksiin osallistui 586 henkilöä. 

Ruotsin kielen koulutukseen on panostettu ja koulutuksia kohdennettu eri yksiköille ja 
ammattiryhmille soveltuviksi. Vuonna 2017 ruotsia opiskeli 162 henkilöä ja koulutus-
tuntien määrä oli 1110 tuntia, 2016 ruotsin kielen koulutustunteja oli 571. Vuoden 2017 
aikana suoritettiin lukuisia verkkokursseja, joista suosituimmat olivat Laiteturvallisuus ja 
Infektioiden torjunta sairaalassa -verkkokurssit.
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7.2 Koulutuspäivät

Koulutuspäiviä käytettiin vuosina 2015 - 2017 ammattiryhmittäin seuraavasti:

Luvut sisältävät vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön koulutuspäivät.

Vakituisen henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä 2017:

Osa koulutuspäivistä saattaa kohdentua virkamatkoihin (esim. lääkäreiden osalta).

2015 2016 2017

Vakituiset ja määräaikaiset Päivät Päivät Päivät päivää/hlö poissaolo 
työstä %

Erikoislääkärit 1441 1431 1618 7,5 0,8%

Erikoistuvat lääkärit 585 692 710 7,2 0,5%

Hammaslääkärit 29 27 28 8,4 0,8%

Sairaanhoitajat 4719 5350 6564 4,3 0,4%

Muu hoitohenk. 775 760 919 2,7 0,3%

Tutkimus- ja hoitoh 871 863 977 7,3 0,6%

Tutkim ja hoit avust 436 408 505 1,6 0,1%

Huoltohenk. 591 604 644 1,7 0,1%

Hallintohenk. 263 298 381 2,5 0,2%

Yhteensä 9710 10433 12346 3,9 0,4%

Vakituiset 2017 päivät päivää/hlö

Erikoislääkärit 1234 6,9

Sairaanhoitajat 5478 4,2

Muu hoitohenk. 715 2,7

Tutk ja hoitohenk. 837 7,7

Tutkim ja hoit avust 427 1,5

Huoltohenk. 573 1,8

Hallintohenk. 259 1,8

Yhteensä 9523 3,7

Palkatonta opintovapaata (opintovapaalain mukainen) käytti 66 henkilöä vuonna 2017 yhteensä 
7129 päivää (53 henkilöä vuonna 2016). Lisäksi vuonna 2017 myönnettiin palkallista vapaata 
omaehtoiseen opiskeluun 166 henkilölle yhteensä 544 pv. 

7.3 Työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukset henkilökunnalle

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on laajin jatkuva koulutus. Vuonna 2015 
koulutuksia on järjestetty työsuojeluvaltuutettujen toimesta viisi kertaa, joihin on osal-
listunut kaikkiaan 117 henkilöä. Kaikkiaan koulutettuja on n.2000.

Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti on keskussairaalassa järjestetty seitsemän 
hätäensiavun koulutustilaisuutta. Osallistujia kaikkiaan on ollut 105 vuonna 2017 ja 
vuonna 2016 osallistujia oli n. 120, joten työpaikalla on koulutettuja henkilöitä yli kuusi 
prosenttia, kun Aluehallintoviraston vaatimus on vähintään viisi prosenttia, huomioiden 
lisäksi työpaikan luonne ja muu valmius.

Työterveyshuollon toimesta on pidetty 17 ergonomiakoulutusta eri yksiköissä, joihin on 
osallistunut 164 henkilöä. Määrä on aiempaa vuotta suurempi.

Alkusammutuskoulutus on jatkuvaa vuosittaista koulutusta mihin palolaitos on velvoit-
tanut osallistumaan kolmen vuoden välein. Vuonna 2017 alkusammutuskoulutukseen 
osallistui n. 760 henkilöä. Tältä osin on tehty myös yhteistyötä paikallisesti Ensihoidon ja 
palolaitosten välillä. 

Mapa-koulutuksesta on muodostunut jatkuva koulutus myös Päivystyksen toimin-
ta-alueelle Psykiatrian lisäksi ja tästä on saatu hyvää palautetta, sekä henkilöstöltä, että 
valvontaviranomaiselta. Kaikkiaan teoria- ja käytännön koulutusta on saanut n.330 hen-
kilöä, joista osa kertauskoulutusta. Myös kesätyöntekijät on huomioitu koulutuksessa. 
Kaasusumuttimen käyttöön annettiin koulutusta hieman yli 100 henkilölle.

Ensihoidossa on järjestetty omien kouluttajien toimesta ajokoulutusta n. 50 henkilölle 
v.2017 ja kaikkiaan ajokoulutusta on tähän mennessä annettu n.240 ensihoidon työn-
tekijälle.

Turvallisuuspäällikkö on pitänyt koulutusta yhdeksälle yksikölle uhkaavien henkilöiden 
kohtaamisesta joihin on osallistunut n.150 työntekijää.

Työsuojelu- turvallisuustoimiston henkilöstö on osallistunut työsuojelukoulutukseen ja 
rakentamisen suunnitteluun, sekä antanut henkilöstölle koulutusta ja opastusta. Työ-
suojeluhenkilöstö on ollut mukana Varhaisen tuen neuvotteluissa ja muissa työsuoje-
lulain mukaisissa neuvotteluissa ja keskusteluissa esimiesten ja työntekijöiden tukena. 
Työsuojeluhenkilöstö osallistuu myös TYHY-toimikunnan, laatuneuvoston ja ympäristö-
työryhmän toimintaan sekä yhteistoimintaan työterveyshuollon kanssa.

7.4 Johtamisen kehittäminen

Vuoden 2017 aikana erilaisiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui yhteensä 150 
esimiestä. Esimiehille suunnattuja koulutuksia olivat muun muassa erityisvastuualueen 
(erva) järjestämä johtamiskoulutus sekä Tampereen yliopiston järjestämät koulutukset 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD (Professional Development), Palvelut ja johtaminen 
uudistuvassa sosiaali- terveydenhuollossa (PAJOP) ja Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA 
(Master of Business Administration). Esimiehiä osallistui myös valtakunnallisiin ja alu-
eellisiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin.

Sairaanhoitopiiri järjesti vuonna 2017 esimiesvalmennuksia. Kaksipäiväinen esimiesval-
mennus (esva) I on suunnattu uusille esimiehille. Esva II -koulutukset ovat 1–2 tunnin 
mittaisia, kaikille esimiehille suunnattuja tietoiskutyyppisiä luentoja, jotka käsittelivät 
muun muassa henkilöstö-, talous- ja ajankohtaisasioita.
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Työantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty yhteistoimintalain mu-
kaisesti.

8.1 Yhteistoimintaneuvosto

Yhteistoimintaneuvostoon kuuluu 3 hallituksen jäsentä, sairaanhoitopiirin johtavat 
viranhaltijat, turvallisuuspäällikkö, järjestöjen valitsemat 10 edustajaa sekä pysyvänä 
asiantuntijajäsenenä työterveyshuollon edustaja. Yhteistoimintaneuvoston puheenjoh-
tajuus oli vuonna 2016 työnantajan edustajalla ja vuonna 2017 työntekijöiden edustajal-
la. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Yhteistoimintaneuvoston puheenjohtajana toimi 
vuonna 2017 JHL:n edustaja Reijo Keski-Hynnilä. 

Yhteistoimintaneuvosto kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 
seuraavia asioita:

- Henkilöstökertomus vuodelta 2016
- Tilinpäätös vuodelta 2016
- Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisen suunnitelma 2017
- SoTe-MaKu –vaiheiden tilannekatsaus
- Vuodeosastojen mitoitus
- Terveyttä hyvällä perushoidolla
- Hoitotyön palvelujen yksikkö
- Tartuntatautilaki
- Päihteettömyysohjelman päivittäminen
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2017 – 2019
- Ohje sairaanhoitopiirin yksiköiden tiedotukseen sosiaalisessa mediassa
- Talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2020
- Sisätilapaikannusjärjestelmä
- Yhteistoimintamenettely
- Työsuojeluvaalit

8.2 Sisäinen tiedottaminen

Sairaanhoitopiirin vakiintuneiksi viestintä- ja informaatiokanaviksi ovat muodostuneet:
- asiakirjahaku
- intranetin pikaviesti
- intran ajankohtaista palsta
- sähköposti
- kokoukset

Asiakirjahaussa on koottuna sairaalan ohjeita, lomakkeita ja mm. toimintayksiköiden ja 
työryhmien muistiot ja pöytäkirjat. Yksiköt tuottavat ja päivittävät materiaalin, mutta do-
kumenttien hallinta tapahtuu keskitetysti. Asiakirjahaun ohjeiden ja tiedon välittäminen 
perustuu esimiestehtävään ja työntekijän omaehtoiseen aktiivisuuteen tiedonhaussa. 
Intranetin pikaviestiä käytetään ajankohtaisen tiedotuksen kanavana. Heikkoutena on 
viestien rajallinen määrä ja nopea häviäminen sähköisen työpöydän näytöltä. Toimisto-
työssä ja hallinnollisissa tehtävissä olevat seuraavat pikaviestejä paremmin kuin potilas-
työssä toimivat. 

Intran Ajankohtaispalstalla julkaistaan tiedotteita, jotka ovat ajankohtaisia, mutta eivät 
niin ohimeneviä ilmoituksia kuin pikaviesteissä. Ajankohtaispalsta on matalan kynnyk-
sen tiedottamista, jonka käyttöä olisi mahdollisuus lisätä organisaation sisäisen tiedonku-
lun tehostamiseksi. Tämä edellyttää yksiköiden aktivoitumista tiedottamiseen. 

Sähköposti on keskeinen tiedottamisen väline. Linjaorganisaation mukaisesti toimin-
tayksikköjohtajat ja osastonhoitajat ovat käytetyimmät jakeluryhmät, joiden kautta tie-

8 Yhteistoiminta dotuksen oletetaan tavoittavan myös muun henkilökunnan. Ongelmana on sähköpostin 
jakeluryhmien ajan tasalla pitäminen.

Sisäisen viestinnän kanavana toimivat myös säännöllisesti kokoontuva osastonhoitajien 
kokous, lääkärimeetingit ja yksiköiden omat kokoukset. Hallituksen päätöksistä on avoin 
infotilaisuus kokousten jälkeen.
 
Kuntayhtymän virallinen tiedottaminen sekä kokouskutsujen, esityslistojen ja päätösten 
nähtävilläpito toteutetaan internet-sivulla Viralliset ilmoitukset –osiossa. Kaikki avoimet 
työpaikat julkaistaan tämän lisäksi rekrytoinnin tiloissaan ylläpitämällä ilmoitustaululla 
ja Hr-työpöydällä. 

Sairaanhoitopiirin tiedotuslehti Epsote ilmestyi vuonna 2017 seitsemän kertaa. Lehti jul-
kaistaan verkkolehtenä ja sen ilmestymisestä tiedotetaan pikaviestillä ja intrassa. Tilattu-
na lehti leviää laajasti myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Lehti tavoittaa suhteellisen 
hyvin tietokoneella työskentelevän henkilökunnan. Katselukertoja lehteä kohden oli 
noin 4000.

Sosiaalisen median kanavista käytettiin lähinnä Facebookia rekrytointi-ilmoitusten ja 
uutisten jakamiseen. Sivun seuraajien määrä on lisääntynyt tasaiseen tahtiin ja vuoden 
lopussa se oli n. 1200.

9 Keskeiset tunnusluvut

Alla olevaan taulukkoon on koottu kertomuksen keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2015 - 2017.

Keskeiset tunnusluvut 2015-2017 2015 2016 2017

Vakituinen henkilöstö 31.12. 2646 2640 2640

Määräaikainen henkilöstö 31.12. 661 572 647

Henkilöstö yhteensä 31.12. 3307 3212 3287

Määräaikaisia henkilöstöstä 19,99 % 17,81 % 19,69 %

Naisia henkilöstöstä 81,30 % 81,03 % 80,77 %

Henkilötyövuodet 2940 2898 2913

Tehty vuosityöaika 2437 2389 2399

Keski-ikä 49,1 48,4 47,5

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä 77 77 77

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 62,9 62,8 63,0

Palkat ja palkkiot+sivukulut 163 356 384 € 159 159 132 € 159 177 714 €

Varhe-maksu 552 464 € 641 267 € 753 770 €

Sairauspoissaolopäivät 41686 pv 44673 pv 45051 pv

Sairauspoissaolopäivät/henkilötyövuosi 14,20 15,40 15,50

Sairauspoissaolo % 3,60 % 3,80 % 3,90 %

Työterveyshuollon kustannukset 962 121 € 1 077 554 € 1 064 032 €

Koulutuspäiviä/henkilö 3,0 pv 3,3 pv 3,9 pv
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