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1 Johdanto

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on edistää alueen asuk-
kaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huoleh-
timalla sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista sekä tuottamalla niitä kor-
keatasoisia ja kohtuuhintaisia erikoissairaanhoitopalveluja, joita jäsenkunnat haluavat 
väestölleen tarjota. Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksen mukaisia palveluja tuotetaan 
ammattitaitoisen, hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön avulla.

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on kuvata henkilöstövoimavaroja ja niiden 
kehittymistä viimeisten vuosien aikana. Henkilöstökertomuksen sisällössä on otettu 
huomioon Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen antama suositus hen-
kilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Tämän raportin tarkoituksena on tukea strategista 
henkilöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittä-
mistä. Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty henkilöstötilinpäätöksiä vuodesta 
1997 lähtien.

Sairaanhoitopiirin strategiaa vuosiksi 2013–2020 valmisteltaessa sovittiin, että strategi-
asta johdetaan sitä juurruttavia ja konkretisoivia toimintaohjelmia. Eräs näistä on Hen-
kilöstöohjelma. Henkilöstöohjelma otettiin käyttöön vuonna 2015. Henkilöstöohjelman 
päätavoitteet liittyvät johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen sekä henkilöstön ja työ-
yhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen. Henkilöstöohjelma korvasi henkilöstöstrategian 
ja se laadittiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Eläkepoistumaennusteen mukaan eläköityvien työntekijöiden määrä tulee lähivuo-
sina tasaisesti kasvamaan. Eläkkeelle siirtyminen, muu henkilöstövaihtuvuus ja terve-
ydenhuollon ja sosiaalitoimen mahdollinen uudelleenjärjestely asettaa haasteita opti-
maalisen henkilömäärän ja osaamisen varmistamisen suunnittelulle ja rekrytoinnille. 
Osalla erikoisaloista on ollut jo useana vuonna haasteita ammattitaitoisen henkilöstön, 
erityisesti lääkärien, saatavuudessa. Rekrytointiin on panostettu. Rekrytoinnin henkilö-
kunta osallistui kertomusvuonna mm. valtakunnallisille sairaanhoitajapäiville Komia – 
markkinointiyhteistyön merkeissä. Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta työnantajana ja 
opiskelumaakuntana saatiin tuotua hyvin esiin.

Vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä laski 1,85 %. Va-
kinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä laski 0,41 %. Määräaikaisten pal-
velussuhteiden määrä laski vuoteen 2014 verrattuna 6,61 %. Henkilöstön pysyvyyden 
turvaamiseksi määräaikaisia palvelussuhteita vakinaistettiin vuoden 2015 aikana edel-
lisvuosia enemmän. Sairaanhoitopiirin henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli kertomus-
vuonna vain 5,57 %.

Laadukas esimiestyö nähdään sairaanhoitopiirissä olennaisena työhyvinvointia edis-
tävänä tekijänä. Sairaanhoitopiiri panosti vuonna 2015 esimiesten ja henkilöstön am-
matillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Esimiehiä sairaanhoitopiirissä on hiu-
kan alle 200. Johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui kertomusvuonna 137 esimiestä. 
Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä toteutui 
5247. Määrä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna 13,7 %.

Sairaanhoitopiirin sisäistä esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin kertomusvuonna ja 
lisäksi aloitettiin kuukausittain järjestettävät HR- kyselytunnit. HR- kyselytuntien tarkoi-
tuksena on lisätä henkilöstöpalvelujen ja esimiesten välitöntä yhteistyötä sekä samalla 
mahdollistaa esimiestyöhön liittyvien henkilöstöasioiden käsittely mahdollisimman kat-
tavasti.
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Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseen on sairaanhoitopiiris-
sä panostettu viime vuosina voimakkaasti. Tarkoituksena on, että sairauspoissaoloihin 
ja muihin työelämän ongelmatilanteisiin reagoitaisiin mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa sekä yksilö- että ryhmätasolla. Sairauspoissaoloprosentti 3,6 pysyi edellisvuoden 
tasolla.

Työkyvyn toimintamallin (VARTU) aktiivinen hyödyntäminen on vakiintunut toimin-
tavuoden aikana. Kuluneen vuoden VARTU- neuvotteluja tilastoitiin yhteensä 656 kpl. 
Neuvottelut kohdentuivat osatyökykyisten työntekijöiden työjärjestelyihin, ammatillisen 
kuntoutuksen suunnitteluun ja esimiestukeen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen työ-
yhteisötasolla.

Toimintavuoden aikana täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski 
hiukan edellisestä vuodesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä, 51,0 vuot-
ta, laski lähes yhdeksän vuotta edellisvuoteen verrattuna. Vanhuuseläkkeelle jääneiden 
keski-ikä nousi hiukan edellisvuodesta ollen kertomusvuonna 62,9 vuotta.

Työsuojeluorganisaation lakisääteisten tehtävien lisäksi sairaanhoitopiirissä on laadittu 
Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014–2017. Toimintaa ohjaavat myös jo vakiintu-
neesti käytetty Haipro- vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä sekä 2015 käyttöön otet-
tu 4Ks-riskienhallinta- ja arviointijärjestelmä, johon kuuluu myös sisäisen valvonnan 
osuus.

Vuoden 2015 aikana jatkettiin tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirille työterveyspalve-
luja tuottavan Seinäjoen työterveyshuollon kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia 
yhteistyöasioita kuten työterveyspalvelujen saatavuutta, sairauspoissaoloilmoitusmenet-
telyä, työkyvyn tukeen liittyviä ja työyhteisöjen toimintaa koskevia asioita sekä työter-
veyshuollon asiakastyytyväisyys-kyselyn tuloksia. Lisäksi syyskuussa kutsuttiin kaikki 
sairaanhoitopiirille työterveyspalveluja tuottavat tahot yhteiseen kumppanuustapahtu-
maan, jossa tutustuttiin ja vaihdettiin kuulumisia nykytilasta ja tulevaisuuden näkymis-
tä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistui STM:n osatyökykyiset työssä–ohjelmaan. 
Kehittämishankkeen loppuseminaari pidettiin 2.12.2015. Seminaarissa esiteltiin Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin posteri.

Oikeudenmukainen palkkaus- ja työaikajärjestelmä ovat keskeisiä palvelussuhdeasi-
oita. Sairaanhoitopiirissä aloitettiin syksyllä 2015 työaikamuotojen kattava tarkastelu. 
Tavoitteena on varmistaa, että käytössä on työ- ja virkatehtävien suorittamisen kannalta 
tarkoituksenmukaisin työaikamuoto ja työaikajärjestelmä.

Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön myös etätyömahdollisuus ja sovittiin paikallinen 
virka- ja työehtosopimus liukuvasta työajasta.

Sairaanhoitopiirin vahvuuksia ovat kehitys-, koulutus- ja tutkimusmyönteisyys. Laa-
tuun panostetaan ja laatutyöhön kannustetaan mm. laatupalkintokilpailun avulla. Sai-
raanhoitopiirin laatupalkintokilpailun tavoitteena on palkita ja kannustaa työntekijöitä, 
työryhmiä ja eri yksiköitä kehittämään omaa toimintaansa.

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 panostamalla aktiiviseen rekrytointiin, kannustavaan henkilöstöpolitiik-
kaan sekä työssä jaksamisen tukemiseen. Henkilökunnan osaaminen ja mitoitus pyritään 
suunnittelemaan tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti. Asiakaslähtöisyys on toimintaa 
ohjaava tekijä ja tämän mahdollistaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

2.1 Suunnitellut virat ja työsuhteet yhteensä

Suunnitellut vakinaiset virat ja 
työsuhteet

2013 2014 2015
ero ed.
vuosi

Erikoislääkärit 246 246 248 2

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 52 54 61 7

Eri asteiset sairaanhoitajat 1319 1339 1356 17

Muut hoitohenkilöt 341 333 324 -9

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 116 117 118 1

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 324 324 317 -7

Huoltohenkilökunta 373 369 364 -5

Hallinto- ja taloushenkilöt 140 140 148 8

Epshp yhteensä 2911 2922 2936 14

2015

248

61

1356

324

118

317

364

148

2936

Vakanssien määrä sairaanhoitopiirissä vuoden 2015 lopussa oli 2936.

 Virkojen ja toimien suunnitellussa määrässä on eniten lisäystä tapahtunut eriasteisten 
sairaanhoitajien määrässä. Vakansseja on perustettu eniten päivystyksen alueelle.

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)
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2.2 Palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12. vuosina 2013-2015

Henkilökunnan määrä 31.12. tilanteessa on hieman vähentynyt. Kaikkien poislähtenei-
den tilalle ei ole otettu uutta henkilöä. Määräaikaisten määrä on vähentynyt koska lyhyi-
siin poissaoloihin ei yleensä oteta ulkopuolista sijaista vaan käytetään talon vakituista 
varahenkilöstöä.

Henkilökunnan määrä 
31.12.2015

Miehet Naiset Yht.
Muutos %  ed. 

vuodesta

Vakituiset 443 2 203 2 646 -0,41

Määräaikaiset 192 557 749 -6,61

Yhteensä 635 2 760 3 395 -1,85

Yht.

2 646

749

3 395

Osa-aikaisia vakituisesta henkilöstöstä oli 4,5 % ja määräaikaisista 13,4 %.

2013 2014 2015

Henkilökunnan määrä 31.12. vak. määr. yht. vak. määr. yht. vak. määr. Yht.

Erikoislääkärit 182 51 233 188 53 241 189 44 233

Erikoistuvan vaiheen lääkärit  81 81  83 83  98 98

Eri asteiset sairaanhoitajat 1 219 266 1 485 1 255 279 1 534 1 255 275 1 530

Muut hoitohenkilöt 311 139 450 306 129 435 295 103 398

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 110 40 150 114 30 144 114 31 145

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 286 67 353 306 36 342 301 37 338

Huoltohenkilökunta 330 79 409 347 66 413 344 59 403

Hallinto- ja taloushenkilöt 140 25 165 141 17 158 148 14 162

Henkilökunnan määrä yhteensä 2 578 748 3 326 2 657 693 3 350 2 646 661 3 307

Palkkioperusteiset palvelussuhteet  110 110  109 109  88 88

Epshp yhteensä 2 578 858 3 436 2 657 802 3 459 2 646 749 3 395

yht.

233

81

1 485

450

150

353

409

165

3 326

110

3 436

yht.

241

83

1 534

435

144

342

413

158

3 350

109

3 459

Yht.

233

98

1 530

398

145

338

403

162

3 307

88

3 395

Henkilökunnan määrä 31.12. sisältää erikseen vakituiset ja määräaikaiset henkilöt.



8

2.3 Palveluksessa olevan henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2013 - 2015

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 työs-
kentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan 
vastaavasti. (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.

2013 2014 2015

Henkilötyövuodet vak. määr. yht. vak. määr. yht. vak. määr. Yht.

Erikoislääkärit 163 40 203 161 38 199 164 36 200

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 3 62 65 0 65 65 0 73 73

Eri asteiset sairaanhoitajat 1 083 264 1 346 1 114 250 1 364 1 139 259 1 398

Muut hoitohenkilöt 288 121 409 284 117 401 281 91 372

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 85 33 118 95 30 125 96 28 124

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 276 67 344 287 46 333 287 37 324

Huoltohenkilökunta 303 75 378 319 65 384 312 64 376

Hallinto- ja taloushenkilöt 130 20 150 127 17 144 135 16 151

Epshp yhteensä 2 331 681 3 012 2 387 629 3 016 2 414 604 3 018

yht.

203

65

1 346

409

118

344

378

150

3 012

yht.

199

65

1 364

401

125

333

384

144

3 016

Yht.

200

73

1 398

372

124

324

376

151

3 018

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

2015

Henkilöstön määrä vakituiset muutos määräaik muutos yhteensä

Henkilömäärä 31.12. 2646 -11 661 -32 3307

Palvelussuht. henkilöstö keskim. 2595 30 618 -28 3212

Henkilötyövuosi 2414 27 604 -25 3018

yhteensä

3307

3212

3018
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Palvelussuhteessa oleva henkilöstö on keskimäärin työssä olleiden määrä koko vuonna 
1.1.- 31.12.2015. 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 2013 – 2015

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.

2013 2014 2015

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

Erikoislääkärit 126 33 160 117 33 149 121 30 151

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 3 56 58 0 57 57 0 63 63

Eri asteiset sairaanhoitajat 851 246 1 097 868 225 1 093 880 234 1 114

Muut hoitohenkilöt 224 123 348 219 111 330 217 88 305

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 65 30 95 71 27 98 71 25 96

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 224 63 287 234 42 275 231 34 265

Huoltohenkilökunta 243 77 320 255 63 319 251 61 312

Hallinto- ja taloushenkilöt 106 19 125 103 16 119 107 15 122

Epshp yhteensä 1 842 647 2 489 1 866 574 2 440 1 880 548 2 428

yht.

160

58

1 097

348

95

287

320

125

2 489

yht.

149

57

1 093

330

98

275

319

119

2 440

yht.

151

63

1 114

305

96

265

312

122

2 428

Vuosityöaika eli työpanos on lisääntynyt vakituisen henkilöstön kohdalla ja vähenty-
nyt määräaikaisten kohdalla.

Lisä- ja ylityönä tehtyjen tuntien määrä on vähentynyt 10,4 % vuoteen 2014 verrattu-
na.
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Poissaolonsyyryhmä
Sairaus,

tapaturma
Perhe-
vapaa

Vuosi-
loma

Koulutus
Virka-
matka

Kuntoutus
Muut 

poissaolot
Yhteensä

Poissaolo -% 2013 3,6 % 4,6 % 11,2 % 0,5 % 0,1 % 0,5 % 3,7 % 24,1 %

Poissaolo -% 2014 3,6 % 4,9 % 11,3 % 0,6 % 0,1 % 0,4 % 3,7 % 24,6 %

Poissaolo -% 2015 3,6% 4,9% 11,5% 0,7% 0,3% 0,3% 3,8% 25,1%

 

Poissaolo- % on poissaolot kalenteripäivinä jaettuna palvelussuhdepäivillä. Päivät si-
sältävät lauantait ja sunnuntait.

Näistä poissaoloista sairaus, tapaturma- % on pysynyt samana vuodesta 2013. Perhe-
vapaat ovat lisääntyneet 0,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Perhevapaita ovat mm. äi-
tiysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa.

2.5 Sijaisten määrä kuukausittain 2015

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
0
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Tilapäinen tarve

Vuosilomasijainen

Sairauslomasijainen

Muu työsop.sijainen

Muu viransijainen

Vuosilomasijaisten määrä kasvaa kesäkuukausien ajaksi. Sairauslomasijaisia on ollut 
eniten tammi-helmikuussa sekä elo-lokakuussa. Tilapäistä henkilökuntaa on tarvittu 
eniten joulukuussa.
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2.6 Yleisimmät määräaikaisuuden perusteet 2013–2015 palvelussuhdepäivinä

Virkajärjestelyt kesken
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Sijaisuus määräaikaisuuden perusteena on vähentynyt vuonna 2015, samoin on vä-
hentynyt toimintojen uudelleenjärjestelyjen keskeneräisyys. Tähän vaikuttaa mm. mää-
räaikaisena hoidettujen toimien täyttäminen. Virkajärjestelyt kesken -peruste on lisään-
tynyt.
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3 Henkilöstökustannukset

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

Vuoden 2015 aikana maksettiin palkkoja sivukuluineen 163 356 384 euroa. Vuonna 
2014 vastaava summa oli 160 828 769 euroa. Paikallisten sopimusten mukaisia lisätyö-
korvauksia sivukuluineen maksettiin n. 2,68 milj. euroa (v. 2014 n. 2,79 milj. euroa)

3.1 Henkilöstötuloslaskelma vakituiset ja määräaikaiset yhteensä

Palkat ja palkkiot 2013 2014 2015

Luottamushenkilöstö 94 428 98 304 70 975

Lääkärihenkilöstön palkat 27 925 122 27 883 975 29 609 881

Hoito-ja tutk.henkilöstön palkat 50 437 471 51 495 024 53 147 644

Muun henkilöstön palkat 46 640 839 46 951 068 45 634 155

Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 515 415 553 466 156 346

Aktivoidut palkat ja palkkiot -242 292 -202 308 -507 618

Konsultointi-  yms.palkat/palkkiot 1 681 632 1 910 257 1 846 062

Yhteensä 128 052 614 128 689 786 129 957 446

Henkilöstösivukulut 33 998 803 34 237 143 35 497 108

Henkilöstökorvaukset (sairaus-, tapaturma-, kuntoutuskor-
vaus ym)

-2 105 554 -2 098 160 -2 098 170

Yhteensä 159 945 864 160 828 769 163 356 384

Jaksotetut palkat ovat lomapalkkavarausta ja aktivoidut palkat ovat investointipuolelle 
siirrettyjä palkkoja.
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3.2 Poissaoloajan kustannukset 2015 ja muutos % edelliseen vuoteen verrattuna

vuosiloma sairausloma perhevapaa kuntoutus koulutus muut yhteensä

Yhteensä 14 038 370 3 354 445 985 327 9 345 803 180 491 380 19 682 047

+ Laskennalliset sivukulut  26,40 % 17 744 500 4 240 018 1 245 453 11 812 1 015 220 621 104 24 878 107

Muutos edelliseen vuoteen % 1,48 -3,85 10,09 -84,65 -7,34 91,01 1,44

Poissaoloajan kustannusten osuus palkoista v. 2015 on 16,47 % (v. 2014 15,43 %)
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4 Henkilöstörakenne ja vaihtuvuus

4.1 Vakituisen henkilökunnan ikärakenne 31.12.2015

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

Ikärakenne ammattiryhmittäin 31.12.2015
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väh. 60 v

50-59

40-49

30-39

alle 30 v

Hall. ja
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Huoltohenk.Tutk. Ja
hoitoa avust. henk.

Tutk. Ja
hoitohenk.

Muu
hoitohenk.

SairaanhoitajatLääkärit

Vakituisen henkilökunnan keski-ikä 2011 2012 2013 2014 2015

Erikoislääkärit 51,7 52,1 51,7 50,8 50,7

Eri asteiset sairaanhoitajat 48,5 46,8 45,8 44,6 44,9

Muut hoitohenkilöt 54,9 53,0 51,5 50,1 49,7

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 48,4 48,1 46,7 46,3 45,8

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 53,3 53,1 52,9 51,6 52,4

Huoltohenkilökunta 53,0 51,8 51,0 49,7 49,6

Hallinto- ja taloushenkilöt 52,4 52,0 51,4 50,9 49,7

Keski-ikä yhteensä 50,8 49,6 48,7 47,6 47,6

2015

50,7

44,9

49,7

45,8

52,4

49,6

49,7

47,6

Vakituisen henkilökunnan keski-ikä v. 2015 oli 47,6 vuotta. Henkilökunnan keski-ikä 
on laskenut vuodesta 2011 3,2 vuotta.
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4.2 Ennuste vakituisen henkilökunnan siirtymisestä vanhuuseläkkeelle

Vanhuuseläkepoistuma, ennuste Eläkeikä täyttynyt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Erikoislääkärit 6 9 8 3 4 10 10 6 11 10 8

Eri asteiset sairaanhoitajat 10 21 29 24 29 28 27 43 52 43 34

Muut hoitohenkilöt 2 9 11 18 26 18 18 11 25 11 10

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 2 3 1 2 5 2 3 3 3 2 3

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 1 12 14 10 16 12 18 10 22 20 17

Huoltohenkilökunta 8 11 13 16 22 15 10 13 17 19 13

Hallinto- ja taloushenkilöt 2 10 7 9 7 9 5 7 8 2

Yhteensä 29 67 86 80 111 92 95 91 137 113 87

T aulukosta ilmenee ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien lukumäärät vuosittain. Elä-
keikänä on tässä ennusteessa käytetty Kevan laskelman mukaista henkilökohtaista pai-
notettua eläkeikää tai 63 vuoden ikää.

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.

Vakituisen henkilöstön 
vaihtuvuus

2013 2014 2015

lkm vaihtuvuus% lkm vaihtuvuus% lkm vaihtuvuus%

Alkaneet palvelussuhteet 220 8,73 229 8,88 148 5,57

Päättyneet palvelussuhteet 139 5,51 130 5,04 151 5,68

2015

lkm vaihtuvuus%

148 5,57

151 5,68

Kokonaisvaihtuvuus tarkoittaa sitä, että jokaisen poislähteneen tilalle on otettu uusi 
henkilö, mutta ei välttämättä samoihin tehtäviin. Kokonaisvaihtuvuus on siten pienin % 
eli vuonna 2015 se on 5,57 %.
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Palvelussuhteen päättymisen 
syyt (vakituiset)

2011 2012 2013 2014 2015

Vanhuuseläke 61 60 62 69 77

Irtisanoutuminen 27 45 64 48 59

Työkyvyttömyyseläke 9 9 5 4 7

Muu syy 5 4 8 9 8

Yhteensä 102 118 139 130 151

2015

77

59

7

8

151

Irtisanoutuneiden henkilöiden osuus verrattuna edellisen vuoden lopun henkilöstön 
määrään on 2,22 % ja vanhuuseläkkeelle jääneiden osuus 2,89 %.

Vanhuuseläkkeelle v. 2015 siirtyneiden keski-ikä oli 62,9 vuotta, työkyvyttömyyseläk-
keelle 51,0 vuotta ja irtisanoutuneiden 39,5 vuotta. Osa-aikaeläkkeelle v. 2015 siirtyi 13 
henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä 31.12.2015 oli 32 henkilöä.

Irtisanoutuneita oli eniten operatiivisella ja päivystyksen toiminta-alueella, vanhuus-
eläkkeelle jäi eniten operatiivisen toiminta-alueen henkilökuntaa.

Vuonna 2015 eläkkeelle siirtyneet. Kuva Foto Alkula.
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5 Rekrytointi

Rekrytoinnin henkilökunta palvelee kaikkia sairaanhoitopiirin yksiköitä rekrytoinnissa 
hoitamalla avoimien virkojen/toimien täyttöprosessiin kuuluvat asiat.

Kaikkien avoimien toimien/virkojen julkaisukanavina käytetään vähintään sairaan-
hoitopiirin sisäistä intranetiä sekä lisäksi virallista ilmoitustaulua ja Työ- ja elinkeinotoi-
miston mol.fi  -sivustoa. Osassa rekrytoinnissa käytetään julkaisukanavina maakunta- ja 
ammattilehtiä sekä sosiaalisen median kanavia. Rekrytoinnissa käytetään kattavasti säh-
köistä Uranuksen Laura-järjestelmää. Rekrytoinnin henkilökunta on toiminut toimin-
tayksiköiden tukena sijaisten hankinnassa ja samalla koordinoinut hoitohenkilökunnan 
osalta ulkopuolisten sijaisten käyttöä yhteistyössä ylihoitajien ja yksiköiden esimiesten 
kanssa.

Rekrytoinnin henkilökunta osallistui valtakunnallisille sairaanhoitajapäiville alueel-
lisen Komia – markkinointiyhteistyön puitteissa. Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta 
työnantajana ja opiskelumaakuntana saatiin tuotua hyvin e sille. Rekrytointipalvelut 
osallistuvat terveydenhuoltoalan opiskelijoiden informaatiotilaisuuksiin ja tekevät tiivis-
tä yhteistyötä heidän kanssaan. Sairaalamme haluaa työharjoitteluun opiskelijoita myös 
oman alueemme ulkopuolisista oppilaitoksista ja heille tarjotaan mahdollisuuksien mu-
kaan harjoittelupaikkoja.

5.1 Avoimet virat ja toimet

Vuonna 2015 avoimia virkoja ja toimia laitettiin haettavaksi 123 kappaletta. Näistä yh-
deksän oli hakuja määräaikaisiin työ-/ virkasuhteisiin. Avoinna olleista lääkärin viroista 
12 ei saatu yhtään hakemusta. Määrällisesti eniten hakijoita oli hallintosihteerin, mielen-
terveyshoitajan ja taloussuunnittelijan toimiin.
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5.2 Sijaisrekrytointi

Sijaishakemuksia saatiin yhteensä 580 kappaletta. Kaikki avoimet hakemukset käsitel-
lään rekrytointipalveluissa ja hoitohenkilökuntaan hakijoille tarjotaan alkuhaastattelu. 
Rekrytointipalvelut välittää hoitohenkilöstöä ja osastonsihteereitä lyhyt- ja pitkäaikaisiin 
sijaisuuksiin. Muiden hakijoiden osalta hakemukset on välitetty eteenpäin soveltuvien 
yksiköiden esimiehille.

Vuoden 2015 aikana hoitohenkilökunnan ulkopuolisten sijaisten käyttö on laskenut 
huomattavasti. Osassa toimintayksikköjä ulkopuolisia sijaisia ei ole käytetty toukokuun 
jälkeen lainkaan. Lyhytaikaiset sijaistarpeet on hoidettu kiertävän varahenkilöstön ja 
muun vakituisen henkilökunnan turvin. Sekä kiertävä varahenkilöstö että yksiköiden 
henkilökunta on joustavasti vaihtanut suunniteltuja työvuorojaan potilasturvallisuuden 
takaamiseksi.

Ulkopuolisten sijaisten käyttöä seurataan raportoinnilla. Rekrytointipalvelu käyttää 
sijaisten hankintaan sähköistä järjestelmää. Sähköiseen sijaisjärjestelmään luotiin lyhyt-
aikaisia sijaistarpeita 2217 kappaletta, joista täytettiin 83 %. Ensihoito ja kuljetuskeskus 
käyttävät sijaisvälitysohjemaa itsenäisesti sekä ulkopuolisten sijaisten rekrytointiin että 
vakituiselle henkilökunnalle tarjottavissa vapaissa vuoroissa.

5.3 Kiertävä varahenkilöstö

Varahenkilöstöstä osa on sijoitettuna yksiköihin vuosilomituksiin ja osa on ns. kiertävää 
varahenkilöstöä, jota hallinnoidaan rekrytointipalvelun kautta. Hoitohenkilökuntaan 
kuuluvaa kiertävää varahenkilöstöä on konservatiivisella toiminta-alueella yhteensä 14, 
operatiivisella toiminta-alueella 27, psykiatrian toiminta-alueella 9 ja päivystyksen alu-
eella 4. Kesälomien ajaksi kiertävää varahenkilöstöä sijoitettiin yksiköihin osaamisen ja 
potilasturvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi rekrytointipalvelun työvuorolistoilla on ollut 
15 osastonsihteeriä.

Kiertävän varahenkilöstön käyttöä seurataan toiminta-alueittain joka kuukausi. Kier-
tävää varahenkilöstöä käytetään sairaanhoitopiirissä lyhytaikaisten poissaolojen täyttä-
miseen. Kiertävän varahenkilöstön käyttöä yli toiminta-aluerajojen laajennettiin. Vuon-
na 2015 kiertävän varahenkilöstön tekemistä työvuoroista 35 % oli sairasloman ja 18 % 
lisätarpeen vuoksi varattuja vuoroja.

Osaavan varahenkilön saaminen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on osaltaan edistänyt 
myös henkilöstön jaksamista ja potilasturvallisuutta. Lisäksi oman hoitohenkilöstön 
mahdollisuus keikkailla sairaalan muillakin osastoilla takaa osaavien työntekijöiden 
saannin ja potilasturvallisuuden.

korkealaak_a
Tarralappu
sairauspoissaolon

korkealaak_a
Korostus



196 Henkilöstön työhyvinvointi

Työhyvinvointipalvelut kohdentuivat suurelta osin osatyökykyisten työntekijöiden työ-
järjestelyihin, ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun ja esimiestukeen sekä työhy-
vinvoinnin edistämiseen työyhteisötasolla. Työhyvinvointisuunnittelija oli mukana 
ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntijana 133 eri työntekijän työ-
järjestely- ja työhyvinvointineuvottelussa (v. 2014: 133). Neuvotteluista 37 % koski ope-
ratiivisen ja 27 % konservatiivisen toiminta-alueen henkilöstöä. Lisäksi työ kohdentui 
yksiköihin, joissa pidettiin esimiehen pyynnöstä työhyvinvointitoimintaan liittyviä kes-
kustelu- ja informaatiotilaisuuksia. Työsuojeluhenkilöstö on tarvittaessa ollut mukana 
varhaisen tuen neuvotteluissa ja muissa työsuojelulain mukaisissa neuvotteluissa ja kes-
kusteluissa.

TYHY-työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun 
muassa työterveystoiminnan toteutumaa, työterveysyhteistyön kehittämistarpeita eri-
tyisesti ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työkyvyn tuen näkökulmista, kuultiin 
yksiköissä toteutetuista ja suunnitelluista toimenpiteistä työhyvinvoinnin ylläpitämisek-
si ja edistämiseksi, seurattiin tilastojen kautta VARTU-toiminnan toteutumista sekä kes-
kusteltiin muista työhyvinvoinnin tukikeinoista esimerkkinä työkierto ja ergonominen 
työvuorosuunnittelu. Tyhy-työryhmän organisoimat kaikille avoimet ”Työhyvinvointi 
kuuluu kaikille” – teematilaisuudet jatkuivat keväällä 2015. Teemat käsittelivät työhön 
paluun tukea, työyhteisökäyttäytymistä ja työvuorosuunnittelua. Työhyvinvointisuun-
nitelman laadinnasta pidettiin kaksi eri tilaisuutta isossa auditoriossa.

Vuoden aikana pidettiin kuusi HR-palvelujen ja Seinäjoen Työterveyshuollon aluevas-
taavan lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamista. Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia 
yhteistyöasioita kuten työterveyspalvelujen saatavuutta, sairauspoissaoloilmoitusmenet-
telyä, työkyvyn tukeen liittyviä ja työyhteisöjen toimintaa koskevia asioita sekä työter-
veyshuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Lisäksi syyskuussa kutsuttiin kaikki 
EPSHP:n työterveyspalveluja tuottavat tahot yhteiseen kumppanuustapahtumaan, jossa 
tutustuttiin ja vaihdettiin kuulumisia nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistui STM:n osatyökykyiset työssä – ohjel-
maan. Kehittämishankkeen loppuseminaari pidettiin 2.12.2015. Seminaarissa esiteltiin 
sairaanhoitopiirin posteri.

6.1 VARTU -toimintamallin toteutuminen

Kuluneen vuoden VARTU-neuvotteluja tilastoitiin yhteensä 656 kpl (2014: 688 kpl) seit-
semällä eri toiminta-alueella. Neuvotteluja pidettiin 444 eri työntekijän kanssa 113 eri 
esimiehen toimesta (v. 2014: 455 kpl, 354 eri työntekijää, 115 esimiestä). Eniten neuvot-
teluja suhteessa työntekijämäärään pidettiin tukipalvelujen (TA3:31 %) toiminta-alueella 



20

ja konservatiivisella (TA5:23 %) toiminta-alueella. Vähiten neuvotteluja pidettiin hallin-
topalvelujen (TA8:11 %) ja psykiatrian (TA6: 15 %) toiminta-alueilla.

Tavallisimmin VARTU-neuvottelu pidettiin 2-3 kertaa saman työntekijän kanssa. Ylei-
simmät syyt neuvotteluun olivat sairauspoissaolojen vuoksi tehtävät työjärjestelyt (57 
%), sovittu seuranta (38 %), työhön paluu pitkältä vapaalta mm. hoitovapaa (10 %) ja 
työntekijän oma huoli (8 %). Noin 5 % neuvotteluista koski työyhteisökäyttäytymistä tai 
ohjeiden noudattamattomuutta. Muita syitä VARTU-neuvotteluun olivat muun muassa 
muuttunut elämäntilanne tai työn tuloksellisuuden ongelmat.

6.2 Työhyvinvointikysely

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointimittaus toteutettiin 
maaliskuussa 2015. Kyselyyn vastasi 1432 työntekijää (48,9 %), vastausprosentin ollessa 
jokseenkin sama kuin edellisessä, vuonna 2013 toteutetussa kyselyssä. Vastausprosen-
tit vaihtelivat toiminta-alueittain 34,3 % - 64,3 %. Korkeimmat vastausprosentit olivat 
hallintopalveluissa (TA8: 64,3 %) ja operatiivisella toiminta-alueella (TA4: 61,8 %). Ma-
talimmat vastausprosentit olivat kuntayhtymähallinnossa (TA1: 34,3 %) ja päivystyskes-
kuksessa (TA7: 38,5 %).

Tulosten perusteella henkilöstön työhyvinvointi oli säilynyt jokseenkin vuoden 2013 
tasolla. Työhyvinvointikyselyn kysymyksistä 16 % arvioitiin tasolle 1 tai 2 ja 55 % tasolle 
4 tai 5.

Osio
Arvio %

Arvot 1 tai 2 Arvo 3 Arvot 4 tai 5

Työtyytyväisyys 11 22 67

Työn kehittävyys 13 25 62

Työyhteisön toiminta 14 27 59

Johtaminen ja esimiestyö 25 31 44

Kaikki yhteensä 16 29 55
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Nykytilanne (arvojen 4 ja 5 prosenttiosuus) - EPSHP 2015
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Työtyytyväisyys ja työn kehittävyys oli korkealla: työntekijöiden arvio työkyvystään 
oli erinomainen, eri ammattiryhmien yhteistyö toimi ja ilmapiiriä pidettiin hyvänä. Ke-
hittämishaasteita löytyi muun muassa vuorovaikutustaidoissa, palautteen antamisessa, 
ristiriitojen käsittelytaidoissa, palkkauksen oikeudenmukaisuudessa ja työhyvinvointi-
mittauksen tulosten hyödyntämisessä.
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6.3 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotti Seinäjoen Työterveysliikelaitos sekä maakunnan osal-
ta viisi muuta toimijaa. Tässä esitetyt tilastot koskevat Työterveys – liikelaitosta, jonka 
Törnävän toimipiste lakkautettiin kesän 2015 jälkeen. Syksystä 2015 palvelut sairaan-
hoitopiirille on tuotettu Kirkonkrannin, Lapuan ja Isonkyrön toimipisteissä. Lisäksi kan-
tasairaalan tiloissa on järjestetty jonkin verran sekä terveydenhoitajan että lääkärin päi-
vystysvastaanottoa.

Painotus työterveyspalveluissa on edelleen ollut työkyvyn arvioissa, työkyvyn tuessa ja 
työterveysyhteistyössä. Lakisääteisen työterveyshuollon osuus kustannuksista olikin 60 
% ja sairaanhoidon 40 %. Työterveyshuolto on toiminut asiantuntijana sisäilmatyöryh-
mässä, työhyvinvointityöryhmässä, yhteistoimintaneuvostossa, sairaalahygienianeuvot-
telukunnassa, työturvallisuustoimikunnassa, työturvallisuusjaostoissa, Savuton-sairaala 
– työryhmässä sekä esimiesvalmennuksessa.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä syksyllä 2015 Työterveysliikelaitos sai kiitettävän tulok-
sen. Nettipalveluja on vuoden aikana laajennettu siten, että lääkärin, fysioterapeutin ja 
psykologin vastaanottoaikoja voi perua tai siirtää netissä.

Terveystarkastukset 2015 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 1666 5 %

Työterveyslääkäri 1342 14 %

Työfysioterapeutti 863 -16 %

Työpaikkaselvitykset 2015 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 71 103 %

Työfysioterapeutti 147 -14 %

Sairausvastaanottokäynnit 2015 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 2101 -30 %

Työterveyslääkäri 4079 -37 %

Työpsykologi 228 4 %

Työpaikkaterveydenhuollon toteutuneet 
kustannukset

2013 2014 2015 muutos

Ennalta ehkäisevä 384 881 494438 565308 14,3

Sairaanhoito 620 355 555774 401040 -27,8

Yhteensä 1 005 236 1 050 212 966 348 -8,0

2015

565308

401040

966 348
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Ennaltaehkäisevän hoidon osuus kokonaiskustannuksista on 58 % ja sairaanhoidon 
osuus kokonaiskustannuksista on 42 %. Ennaltaehkäisevän hoidon osuus kokonaiskus-
tannuksista on vuodesta 2013 noussut 20 prosenttiyksikköä.

Seinäjoen Työterveys-liikelaitoksen lisäksi sairaanhoitopiiri osti työterveyspalveluja 
maakunnassa muualla kuin Seinäjoella työskentelevälle henkilökunnalleen peruster-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueilta. Myös nämä kustannukset on huomioitu edelli-
sessä taulukossa.

6.4 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolopäiviä koko sairaanhoitopiirissä v. 2015 oli 41682 pv (v. 2014 42097 pv, 
v.  2013 42202 pv). Vähennystä edelliseen vuoteen tuli yhteensä 412 kalenteripäivää.

Sairauspoissaolot/päivää/henkilö

13,0

13,5

14,0

14,5

v2015v2014v2013

13,81
13,9614,01

Sairauspoissaolopäiviä / työntekijä kertyi vuonna 2015 yhteensä 13,81. Vuonna 2014 
vastaava luku oli 13,96. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet 0,15 pv/ hlö. Taulukossa 
on verrattu vakituisten ja määräaikaisten sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuosiin (pal-
kalliset palveluksessaolopäivät).

Sairauspoissaolojen määrä pv/työntekijä ammattiryhmittäin 2013-2015
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2013 7,3 8,3 14,9 20,4 6,7 9,8 16,6 9,3

2014 8,2 4,4 14,6 18,9 8,1 11,9 16,9 8,3

2015 5,1 6,0 15,0 16,6 7,3 13,7 15,5 13,0
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Eniten sairauspoissaolopäiviä/ työntekijä oli muun hoitohenkilökunnan ja huoltohen-
kilöstön ammattiryhmissä. Taulukossa on verrattu vakituisten ja sijaisten sairauspoissa-
olopäiviä henkilötyövuosiin (palkalliset palveluksessaolopäivät).

Sairauspoissaolojen kestojakauma 2015 ammattiryhmittäin kalenteripäivinä

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

Erikoislääkärit 233 68 309 318 71 0 31 1030

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 161 57 105 116 0 438

Eri asteiset sairaanhoitajat 4493 2869 4414 6298 2128 384 329 20915

Muut hoitohenkilöt 1402 1147 1423 1636 572 0 6180

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 307 189 220 52 137 0 904

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 1014 766 928 1057 638 25 0 4427

Huoltohenkilökunta 1331 1010 1620 1282 318 265 0 5826

Hallinto- ja taloushenkilöt 300 218 450 562 345 55 31 1961

Yhteensä 9240 6323 9469 11321 4209 729 390 41682

Muutos ed. vuoteen 231 22 266 -160 -707 -125 60 -412

Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja lyhyet lisääntyneet. Kokonaisuutena saira-
uspoissaolot ovat vähentyneet 412 päivää.

Sairauspoissaolo - % ammattiryhmittäin sekä muutos edelliseen vuoteen verrattuna.

Poissaolo-  % on poissaolot kalenteripäivinä / palvelussuhdepäivät. Päivät sisältävät 
lauantait ja sunnuntait.

Sairauspoissaolo % 2015 muutos

Erikoislääkärit 1,4% 1,0 %

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 1,5% -0,4 %

Eri asteiset sairaanhoitajat 3,8% -0,1 %

Muut hoitohenkilöt 4,4% 0,6 %

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 1,8% 0,2 %

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 3,6% -0,5 %

Huoltohenkilökunta 4,1% 0,4 %

Hallinto- ja taloushenkilöt 3,4% -1,2 %

Yhteensä 3,6% 0,0 %

2015

1,4%

1,5%

3,8%

4,4%

1,8%

3,6%

4,1%

3,4%

3,6%
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Vakituiset henkilöt joilla ei ole vuoden 2015 aikana ollut sairauspoissaoloja

Henkilöiden määrä, joilla ei ole ollut sairauspoissaoloja, on esitetty prosentteina ja vertai-
luna on muutos vuoteen 2014 verrattuna.

Vakituiset 2015 muutos

Erikoislääkärit 51,2 5,9

Eri asteiset sairaanhoitajat 19,4 1,5

Muut hoitohenkilöt 14,8 0,0

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 25,0 -2,4

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 21,7 -1,3

Huoltohenkilökunta 20,6 0,4

Hallinto- ja taloushenkilöt 29,8 -2,5

Yhteensä 22,4 1,0

2015

51,2

19,4

14,8

25,0

21,7

20,6

29,8

22,4
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Vuonna 2015 vuorotteluvapaalla oli yhteensä 54 henkilöä.
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Kuel -varhemaksut 2013 - 2015
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Varhe-maksu

Sairaanhoitopiirin varhe -eläkemaksut ovat vähentyneet vuodesta 2013. Varhaiseläke-
menoperusteinen maksu määräytyy työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle tai var-
haiseläkkeelle jääneiden määrän perusteella.

Varhe-maksuja maksettiin 59 henkilöstä vuonna 2015 (2014:59 ), joista 28 oli tai oli 
ollut vakituisessa työsuhteessa. Loput 31 henkilöä olivat olleet sijaisina, luennoitsijoina 
tms. ei vakituisessa työsuhteessa. Varhe-maksujen piiriin tuli vuoden 2015 aikana 21 uut-
ta henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 5 henkilöä.

Varhe-maksuja maksettiin yhteensä 567507 €, josta sijaisten osuus oli 121 000€. Varhe-
maksut vaihtelivat 1.0 – 101 400€/henkilö. Vastaava luku oli vuonna 2014 1.4 – 80400 €/
henkilö. Osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden perusteella ei määräydy varhe -eläke-
maksua.

Sairauspoissaolojen palkkakustannukset v. 2015 olivat 4 240 018 euroa. Nämä ja varhe-
eläkemaksut olivat yhteensä 13171 €/kalenteripäivä, mikä on 661 €/pv vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.

6.5 Työsuojelu ja turvallisuustoiminta

Työsuojeluorganisaation lakisääteisenä tehtävänä on yhteistyössä henkilöstön, esimies-
ten ja työterveyshuollon kanssa parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, 
ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 
henkisen terveyden haittoja.

Alemmantasoisena ohjauksena työsuojelussa ja myös turvallisuustoiminnassa ovat 
vuosille 2014–2017 työsuojelun yhteistoiminnassa laadittu Työsuojelun toimintaohjel-
ma ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hyvä hallinto- ja johtamis-
tapa sekä strategia. Toimintaa ohjaavat myös jo vakiintuneesti käytetty Haipro-vaarata-
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pahtumien ilmoitusjärjestelmä, sekä vuonna 2015 käyttöönotettu 4Ks-riskienhallinta- ja 
arviointijärjestelmä, johon kuuluu myös sisäisen valvonnan osuus.

Työturvallisuustoimikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa 
on käsitelty työhyvinvointimittauksen tuloksia, Haipro-, tapaturma- ja vartijailmoituksia, 
työterveyshuollon tekemiä työpaikkaselvityksiä ja sisäilmatyöryhmän toimintaa. Lisäksi 
on suunniteltu ja käyty läpi koulutustarpeita, toteutuneita koulutuksia sekä tarkastel-
tu riskien arviointia ja toimintaa eri yhteistyökumppaneiden, lähinnä Liikenneturvan, 
kanssa.

Työhyvinvointimittausten, riskien arvioinnin tulosten ja ylitöiden osalta on tehty koh-
dennettuja tarkasteluja ja ohjeistuksia.

Työturvallisuusjaostot ovat kokoontuneet vuoden aikana kaksi kertaa ja kerran yh-
teisesti. Edellä mainittujen asioiden lisäksi jaostojen kokouksissa on käsitelty yksiköistä 
tulleita asioita ja painotettu riskien arviointi-ohjelmiston käyttöönottoa ja annettu opas-
tusta. Jaostojen kokouksissa on tiedotettu aktiivisesti uusista teknisistä turvallisuuteen 
liittyvistä järjestelmistä sekä selvityksistä ja ohjelmistoista, kuten kemikaaliohjelmisto ja 
poistumisturvallisuusselvitykset.

Riskien arviointi suoritettiin uudella 4Ks-ohjelmalla, jossa on mukana myös sisäisen 
valvonnan osuus. Ohjelman käytöstä pidettiin kaksi yleistä koulutusta joihin osallistui 
n.290 henkilöä ja näiden lisäksi 10 erillistä koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 
212 henkilöä.

Riskien arviointi suoritettiin hyvin kattavasti vastuuyksikkö-tasolla, mikä on osaltaan 
edellytys toimintayksikkö- ja toiminta-aluejohtajien tekemälle arvioinnille ja sisäisen 
valvonnan suorittamiselle. Työturvallisuustoimikunta tarkasteli riskiluokituksia jotka oli 
merkitty IV- ja V-luokkaan ja kehotti jatkotoimenpiteisiin.

Tapaturmat

Tapaturmien määrät lisääntyivät edelleen työpaikalla mutta vähenivät työmatkalla edel-
liseen vuoteen verrattuna. Korvauspäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut edelleen 
aiemmista vuosista. Tästä on pääteltävissä, että tapaturmat eivät ole olleet siinä määrin 
vakavia kuin aiempina vuosina. Liikenneturvan kanssa tehty yhteistyö työmatkaturvalli-
suuden parantamiseksi on saattanut osaltaan vaikuttaa lukuihin positiivisesti ja tätä yh-
teistyötä jatketaan edelleen teemapäivillä sekä Ensihoitoon suunnatulla ajokoulutuksel-
la.

Ammattitauti- ja tapaturmatilasto 2013 2014 2015

Ammattitauti 1 7

Työ 95 122 131

Työmatka 56 59 58

Yhteensä 152 188 189

2015

131

58

189
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Tapaturma- ja sairaustilasto 2013 2014 2015

Keskivahinko/€ 848 627 521

Tapaturmataajuus 1) 20 22 23

Sairauspäivät/vahinko 7 4 3

Korvauspäivät 1591* 1045* 640

2015

521

23

3

640

1 )Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdet-
ta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden

*)Korjatut luvut aiempaan, kun koko vuoden tiedot käytössä.

2015 kpl muutos pv muutos

Putoaminen, kaatuminen 22 11,0 100 78

Terävään esineeseen satuttaminen 21 -1,0 14 -2

Äkillinen fyysinen kuormittuminen 18 -8,0 31 -128

Väkivalta 8 2,0 17 17

Muut poikkeamat 22 -1,0 0 -146

Eniten tapaturmia listattuna poikkeaman ja korvauspäivien mukaan:
(vain työpaikalla sattuneet, ei työmatkalla)

Tarkastukset

Toimintavuoden 2015 aikana tehtiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualueen toimesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kaksi tarkastusta; 
kirurgian ja ortopedian poliklinikan sekä vuodeosastojen A32 ja A42 rakennustyömaille, 
joissa molemmissa kehotettiin kiinnittämään huomiota suojakypärän käyttöön.

Vuosittaiset paloviranomaisen tekemät palotarkastukset tehtiin syksyllä ja niissä ei ha-
vaittu puutteita.

Sisäilmatyöryhmä

Työryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Törnävän alueella TI-rakennuk-
sesta muutettiin pois oireilun vuoksi, joskaan syytä ei tutkimuksilla saatu selville. Las-
tenpoliklinikalla tehtiin jatkotutkimuksia ja toimenpiteitä, jotka ovat edelleen käynnissä. 
Loppuvuonna myös B14:lla oireilu lisääntyi ja asian selvitys on kesken.
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Vuokrakohteissa esiintyi myös oireilua jonkin verran ja osaltaan ratkaisu on löytynyt 
siirtymällä toisiin tiloihin. Ilmanpuhdistimista on niin ikään koettu olevan apua joissain 
tapauksissa.

Joissain tapauksissa todennäköiseksi oireilun syyksi on voitu todeta vanhemmista IV-
kanavista peräisin oleva mineeraalikuitu, mutta edelleen on kohteita joista varsinaista 
syytä ei ole saatu selville. Tämä hankaloittaa tilannetta, koska tällöin ei voida myöskään 
kohdentaa korjaustoimenpiteitä.

Henkilökunnan tekemät vaaratapahtuma-ilmoitukset

Haipro-työturvallisuusilmoituksia on tehty v.2015 kaikkiaan 435 kpl (440 kpl v.2014). 
Tässä luvussa ovat mukana sekä läheltä piti-tilanteiksi, että työtapaturmiksi kirjaamishet-
kellä arvioidut. Riskiluokittelussa on yksi IV-tason riski, johon on heti puututtu. V-tason 
riskejä ei ole ilmoitettu. Ilmoitusten määrä on laskenut jonkin verran edellisistä vuosista.

Pistoja, viiltoja ja hankautumia on ilmoitettu 77 (vuonna 2014 70). Turvatuotteiden 
käyttöä on edelleen korostettu ja saatavuutta parannettu.

Haipro-ilmoitukset otettiin arvioitavaksi myös sisäisen valvonnan osuuteen ja keskus-
teluissa yksiköt ovat ilmoittaneet käsittelevänsä ilmoituksia säännöllisesti työpaikkako-
kouksissa ja johtoryhmissä.

Haipro -työturvallisuusilmoitukset vaaratyypin mukaan 2014 – 2015
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Eniten ilmoituksia tehdään väkivallasta, 158kpl vuonna 2015, joskin pientä laskua on 
vuoden 2014 määrään (173kpl). Eniten väkivaltaa on arvioitu II-luokkaan eli vähäiseksi, 
jossa ilmoituksia on 95kpl ja korkein riskiluokka on III-luokka eli kohtalainen riski, jossa 
ilmoituksia on 23kpl. Yli puolet ilmoituksista tehdään psykiatrian toiminta-alueelta var-
tijoiden raportoinnin perusteella.
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Vartijan tekemät ilmoitukset ja poliisin virka-apu 2013 2014 2015

Henkilökunnan suojaus, turvaaminen ja avustaminen hoitotoimenpiteissä 330 334 313

Poistettu häiritseviä henkilöitä 31 26 20

2015

313

20

Eniten henkilökuntaa on suojattu päivystyspoliklinikalla ja päivystysosastolla, yhteen-
sä 147 kertaa, vuonna 2014 vastaava luku oli 180. Psykiatrian eri yksiköissä suojaamis-
tehtäviä on ollut 60 kun 2014 näitä tehtäviä oli n.50. Muut jakaantuvat tasaisemmin 
lähinnä vuode-osastoille. Taulukon kokonaislukumäärässä ovat mukana myös terveys-
keskuksen yksiköt.

Vartijakutsuja on sairaala-alueella ollut kaikkiaan 512 kpl sisältäen myös virheelliset ja 
vahinkopainallukset. Sairaala-alueen ulkopuolisissa kohteissa vartijoita on tarvittu yksit-
täisiä kertoja, useimmiten ennalta sovitusti. Sairaankuljetuksen avunpyynnöt poliisilta 
ovat lisääntyneet jonkin verran.

6.6 Henkilökuntayhdistys Virkkujen työkykyä tukeva toiminta

Henkilökuntayhdistys Virkut ry:n toiminnan tarkoitus on omalta osaltaan tukea ja yl-
läpitää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointia. Erilaiset jaos-
tot, liikunta- ja kulttuuritapahtumat antavat henkilökunnalle mahdollisuuden harrastaa 
mieliliikuntalajejaan, edistää kädentaitoja tai oppia uusia lajeja ja taitoja. Harrastepiireissä 
toimiminen edistää työntekijöiden työssä jaksamista, lisää henkilöstön yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta ja toimii myös työviihtyvyyden edistäjänä. Henkilökuntayhdistyksellä 
on 20 erilaista harrastepiiriä, joista osa toimii aktiivisesti ympäri vuoden, osa on selkeästi 
talvi- tai kesälajeja. Laajapohjainen harrastustoiminta on koettu henkilöstön keskuudes-
sa hyödylliseksi ja henkilökuntaa yhdistäväksi toiminnaksi, sillä kaikkien sairaanhoito-
piirin toimipaikkojen henkilökunta on voinut osallistua yhdistyksen toimintaan. Vuosi 
2015 oli yhdistyksen 34. toimintavuosi ja jäsenmäärä oli 2657.

Harrastepiireistä suosiotaan on eniten kasvattanut vesijumppa 160 osallistujalla ja 
tietysti kuntosali n. 500 harrastajalla. Yhdistys tukee henkilökunnan uintiharrastusta 
antamalla alennusta kaikkiin alueen uimahalleihin. Myös kulttuuriharrastusta tuetaan 
myöntämällä alennusta Seinäjoen kaupunginteatterin esityksiin. Joka kesä on hankittu 
henkilökunnalle alennuslippuja myös Törnävän kesäteatteriin. Perinteisesti jäsenistö on 
osallistunut Seinäjoella järjestettyyn Nice Run -tapahtumaan, Kyrkösjärven kierros -ta-
pahtumaan, Tampereen kädentaitomessuille ja liikuntatoimen järjestämälle syysvaelluk-
selle Vimpeli-Lakeaharju-Pyhävuori maastossa.

Henkilökuntayhdistyksellä on neljä jäsenistön ja heidän perheidensä virkistäytymiseen 
ja lomailuun tarkoitettua vapaa-ajanviettopaikkaa; Virkkulan alue Ähtärissä mökkeineen 
ja asuntovaunualueineen, Hirvijärven vapaa-ajanviettoalue asuntovaunualueineen, ri-
vitalo-osake Rukalla Virkkuusamossa ja paritalon puolikas Virkkulevi Levillä. Levin ja 
Rukan käyttöaste oli viime vuonna yhteensä n. 76 %.

Virkkujen toimintaan osallistuminen on edullista. Sairaanhoitopiiri tukee Virkkujen 
toimintaa mahdollistaen osallistumaan valtakunnallisiin sairaaloiden SM-kisoihin ja eri-
laisiin harrastepiirien järjestämiin tapahtumiin.

Henkilökuntayhdistys Virkkujen organisoimat harrastepiirit, massaliikuntatapahtumat 
ja kilpailut ovat mahdollisia vain aktiivisten vetäjien ansiosta. Työnantajan rahallinen 
tuki, ymmärrys ja positiivinen suhtautuminen Virkkujen toimintaan kannustaa vetäjiä 
toimimaan henkilökunnan hyvinvoinnin eteen.
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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 osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti.

Sairaanhoitopiiri antaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen jär-
jestämällä strategiaan perustuvaa, toimintayksikön tarpeista lähtevää suunnitelmallis-
ta koulutusta. Myös henkilöstön omaehtoista kouluttautumista tuetaan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseksi. Toimintaamme ohjaaviin arvoihin kuuluu palvelulupauksen 
mukaisesti ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus, joka konkretisoituu korkeana 
työmoraalina; jokainen tekee oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla ja amma-
tillisen osaamisen ylläpitämisen ja edistämisen merkitys tiedostetaan.

Osaamisen kehittämisen menetelminä sairaanhoitopiirissämme ovat toteutuneet sisäi-
set tai ulkoiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset sekä valmennukset erilaisten kurssi-
en, kurssikokonaisuuksien, seminaarien ja konferenssien muodoissa. Tavanomaisten lu-
entokoulutuksien lisäksi on toteutettu pienryhmätyöskentelyä. Osaamisen kehittämisen 
menetelminä on käytetty myös ohjattuja verkkokoulutuksia, muun muassa lakisääteis-
ten lupien ja todistusten suorittamiseksi. Etäseminaarit sekä tietokone- ja videovälitteiset 
koulutukset ovat mahdollistuneet lisääntyvästi.

7.1 Koulutus

Koulutusten toteuttamiseksi sairaanhoitopiiri on ostanut Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun sosiaali- ja terveysalan yksiköltä (SeAMK) koulutussuunnittelua puolen henkilötyö-
vuoden (htv) verran. SeAMK järjesti vuonna 2015 yhteensä 94 erilaista koulutusta (vas-
taava luku 94 vuonna 2014). Koulutukset ovat vaihdelleet osapäiväisistä koulutuksista 
kokopäiväisiin ja pidempikestoisiin seminaareihin ja koulutuskokonaisuuksiin. Sairaan-
hoitopiiristä erilaisiin koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 3136 henkilöä (vastaa-
va luku 3149 vuonna 2014), joista SeAMK:n ja sairaanhoitopiirin yhdessä järjestämiin 
osallistui yhteensä 1240 henkilöä (vastaava luku 1060 vuonna 2014). Sairaanhoitopiirin 
järjestämiin koulutuksiin osallistui 2047 henkilöä (vastaava luku 1945 vuonna 2014).

Koulutuksia järjestettiin kaikilta aihealueilta, joita ovat asiakaspalvelu, henkilöstö, pro-
sessin sujuvuus ja tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus ja muu aihealue. Huomat-
tavasti eniten osallistuttiin prosessin sujuvuus ja tehokkuus - aihealueeseen sisältyviin 
ammatillisen osaamisen ja toiseksi eniten taloudellisuus ja vaikuttavuus - aihealueeseen 
sisältyviin riskienhallintataidot -koulutuksiin. Seuraavaksi eniten osallistuttiin asiakas-
palveluun sisältyviin potilas- ja asiakaspalvelutaitojen hallintaan ja henkilöstö - aihealu-
eeseen sisältyviin työyhteisö- ja hyvinvointitaidot liittyviin koulutuksiin. Runsasta osal-
listumista oli myös neuvonta- ja ohjaustaitojen sekä johtamistaidot – koulutuksissa.
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7.2 Koulutuspäivät

Koulutuspäiviä käytettiin vuosina 2013 - 2015 ammattiryhmittäin seuraavasti:

Koulutuspäiviä käytettiin vuosina 2013 - 2015 ammattiryhmittäin seuraavasti:

2013 2014 2015

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

Erikoislääkärit 1471 1449 1441 6,7 1,3%

Erikoistuvat lääkärit 430 456 585 7,3 0,9%

Hammaslääkärit 29 12 29 7,4 1,3%

Sairaanhoitajat 6193 5038 4719 3,1 0,7%

Muu hoitohenk. 1009 1014 775 2,0 0,5%

Tutkimus- ja hoitoh 758 827 871 6,3 1,3%

Tutkim ja hoit avust 671 727 436 1,3 0,3%

Huoltohenk. 603 675 591 1,5 0,3%

Hallintohenk. 259 247 263 1,7 0,4%

Yhteensä 11423 10445 9710 3,0 0,7%

2015

Päivät päivää/hlö
poissaolo
työstä %

1441 6,7 1,3%

585 7,3 0,9%

29 7,4 1,3%

4719 3,1 0,7%

775 2,0 0,5%

871 6,3 1,3%

436 1,3 0,3%

591 1,5 0,3%

263 1,7 0,4%

9710 3,0 0,7%

Koulutuspäivien lukumäärä/vakituinen työntekijä v. 2015

Vakituiset 2015 päivät päivää/hlö

Erikoislääkärit 1214 6,7

Sairaanhoitajat 3876 3,1

Muu hoitohenk. 584 2,0

Tutk ja hoitohenk. 690 6,3

Tutkim ja hoit avust 394 1,3

Huoltohenk. 521 1,6

Hallintohenk. 205 1,5

Yhteensä 7484 2,9

2015 päivät

1214

3876

584

690

394

521

205

7484

Osa koulutuspäivistä saattaa kohdentua virkamatkoihin (esim. lääkäreiden osalta).
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Vakituiset 2013 2014 2015

Panostus koulutukseen (1000 €) 1377 1255 1168

Panostus koulutukseen (€/hlö) 430 391 364

2015

1168

364

Palkatonta opintovapaata (opintovapaalain mukainen) käytti 38 henkilöä v. 2015 yh-
teensä 3961 päivää ja 27 henkilöä vuonna 2014. Lisäksi v. 2015 myönnettiin palkallista 
vapaata omaehtoiseen opiskeluun 182 henkilölle yhteensä 593 pv.

7.3 Työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukset henkilökunnalle

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on laajin jatkuva koulutus. Vuonna 2015 
koulutuksia on järjestetty työsuojeluvaltuutettujen toimesta 15 kertaa, joihin on osallis-
tunut kaikkiaan n.450 henkilöä. Kaikkiaan koulutettuja on n.1800.

Työsuojelun toimintaohjelmaa päivitettiin kehittämiskohteiden osalta, minkä mukaan 
huomiota on kiinnitetty riskien arvioinnin perusteella havaittuihin kehittämiskohteisiin 
siltä osin kuin on katsottu, että yksikkö tai esimiehet tarvitsevat tukea. Edelleen toimin-
taohjelman mukaisesti on keskussairaalassa järjestetty neljä hätäensiavun koulutustilai-
suutta, jotka on kohdennettu tukipalvelujen toiminta-alueen henkilöstölle. Lisäksi ensi-
hoito on osaltaan antanut koulutusta paikallisesti psykiatrian henkilöstölle. Osallistujia 
kaikkiaan on ollut n. 80. Työterveyshuollon toimesta on pidetty 23 ergonomiakoulutusta 
eri yksiköissä, johon on osallistunut n.200 henkilöä.

Alkusammutuskoulutus on myös jatkuvaa vuosittaista koulutusta, johon palolaitos on 
velvoittanut osallistumaan kolmen vuoden välein. Vuonna 2015 alkusammutuskoulu-
tukseen osallistui n.900 henkilöä. Tältä osin on pyritty myös tekemään yhteistyötä pai-
kallisesti ensihoidon ja palolaitosten välillä. Kaasusumuttimen käyttöön annettiin kou-
lutusta n.150 henkilölle, josta osa oli kertauskoulutusta. Uusi kemikaaliohjelmisto on 
otettu käyttöön ja sen osalta järjestettyyn koulutukseen osallistui yhteensä 115 henkilöä 
eri yksiköistä.

Mapa-koulutuksesta on muodostumassa jatkuva koulutus myös päivystyksen toimin-
ta-alueelle psykiatrian lisäksi. Myös muita pienempiä ryhmiä on pyritty huomioimaan 
mahdollisuuksien ja riskien arvioinnin perusteella kuten sairaalahuoltajat ja kesäsijaiset. 
Kaikkiaan koulutusta on saanut 262 henkilöä.

Poistumisturvallisuudesta annettiin tehtyjen selvitysten yhteydessä koulutusta n.260 
henkilölle. Liikenneturvan ensihoidolle järjestämään ajokoulutukseen osallistui 21 hen-
kilöä ja tämän lisäksi ensihoitoon on koulutettu Tapaturvan toimesta kouluttajia, jotka 
antavat koulutusta säännönmukaisesti lähinnä hälytysajoa ajatellen.

Koulutuksellisesti keväällä järjestettiin kaksi eritasoista suuronnettomuusharjoitusta 
joissa ensimmäisessä testattiin lähinnä teknistä järjestelmää ja toisessa toimittiin osana 
Nammo-Lapuan suuronnettomuusharjoitusta. Jälkimmäisessä mobilisoitiin kaikki suun-
nitelman mukaiset yksiköt sekä perustettiin johtokeskus. Harjoitukselle todettiin yleisesti 
olleen tarvetta ja varsinkin johtokeskustoiminnassa havaittiin kehittämistarvetta. Turval-
lisuuspäällikkö on pitänyt koulutusta 12 yksikölle uhkaavien henkilöiden kohtaamisesta, 
joihin on osallistunut n.220 työntekijää.
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7.4 Johtamisen kehittäminen

Vuoden 2015 aikana esimiehiä osallistui erityisvastuualueen (Erva) järjestämään johta-
miskoulutukseen, Tampereen yliopiston järjestämiin PD – sekä Jyväskylän ja Tampereen 
yliopiston järjestämiin sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -koulutuksiin. Lisäksi osallis-
tuttiin lukuisiin muihin valtakunnallisiin sekä alueellisiin johtamis- ja esimieskoulutuk-
siin.

Sairaanhoitopiirin sisäisinä koulutuksina esimiesvalmennukset käynnistyivät uudel-
leen syksyllä 2015. Esimiesvalmennus I on kohdennettu uusille esimiehille kaksipäiväi-
senä koulutuksena. Tämän jälkeen on ollut mahdollisuus osallistua kaikille esimiehille 
suunnattuihin henkilöstö-, talous-, laki- ja ns. yleisistä ajankohtaisasioista koostuville 
tietoiskuluonteisille luennoille (esimiesvalmennus II). Vuoden 2015 aikana erilaisiin joh-
tamis- ja esimieskoulutuksiin on osallistunut yhteensä 137 esimiestä.

7.5 Työkierto  ja perehdytys

Henkilöstön osaamisen kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena ja yhtenä osaami-
sen kehittämisen muotona sairaanhoitopiirissä on tiedostettu suunnitelmallisen työkier-
ron mahdollisuudet. Suunnitelmallinen työkierto nähdään käyttökelpoisena keinona 
laajentaa henkilöstön osaamista. Työkiertoa on toteutettu toimintayksiköistä riippuen 
lisääntyvästi suunnitelmallisena toimintatapana vuodesta 2014 alkaen.

Vuonna 2015 järjestettiin kaikille sairaanhoitopiirin uusille työntekijöille kaksi yleistä 
perehdytystilaisuutta. Ko. tilaisuuksissa uutta henkilöstöä informoitiin mm. salassapi-
toon liittyvistä asioista, palvelussuhdeasioista, työturvallisuudesta ja sairaalahygieniasta. 
Yleisperehdytystä tärkeämpää on kuitenkin yksiköissä annettu tarkempi ja kohdistetum-
pi perehdytys. Sairaanhoitopiirin eri yksiköissä on omat nk. perehdytyskansionsa, joiden 
mukaan uudet työntekijät perehdytetään ko. yksikön toimintaan. Vuonna 2015 jatkettiin 
sähköisen perehdytysohjelman kehittämistä ja jatkossa yksiköillä on mahdollisuus siirtää 
oma perehdytysmateriaalinsa järjestelmään.

7.6 Osaamismittaus – osaamisen arvioinnin työväline

Osaamisen kartoitusta sairaanhoitopiirissä on toteutettu sähköisen järjestelmän avulla 
vuodesta 2005 alkaen. Osaamismittaus antaa käsityksen koulutustarpeen ja osaamisva-
jeen lisäksi myös osaamisvarannosta. Henkilöstön osaamiskuvaukset rakentuvat yleises-
tä sekä ammatillisen osaamisen osioista. Hoitohenkilöstön osaamismittaus toteutettiin 
perusosaamiskuvausten päivitysten sekä HRM -järjestelmän versiopäivityksen jälkeen 
pääosin 1.3–30.6.2015 välisenä aikana. Muutamien yksiköiden osaamismittausta jatket-
tiin syyskuun loppuun saakka ja ensihoitokeskuksen hoitohenkilöstön suuren henkilös-
tömäärän vuoksi yksikön osaamismittausta jatkettiin vuodelle 2016. Osaamismittauksiin 
kiinnitettiin 59 yksikön hoitohenkilöstö ja yksiköiden erityistyöntekijät. Myös esimiesten 
osaamiskuvauksia päivitettiin. Osaamismittauksen pilotointi ajoitettiin keväälle 2015 ja 
mittaus käynnistettiin osittain jo vuoden 2015 lopulla.
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Osaamismittauksen koetaan saadun palautteen perusteella olevan erinomainen työ-
väline esimiehille kehityskeskustelujen tueksi sekä työntekijöiden mahdollisuutena 
osoittaa osaamistaan. Erikoisalakohtainen osaaminen on luontevasti yhdistetty osaamis-
prosessien hallintaan ja osaamisprofi ili on palvellut myös erityistyöntekijöitä. Toisaalta 
erikoisyksiköistä saadun palautteen mukaan kaivattiin omaa erikoisalakohtaista osaa-
misen mittausta mukaan. Osaamismittaus on antanut käsityksen sekä koulutustarpeista 
että osaamisvajeesta.

7.7 Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, työkyvyn ylläpitoa ja työn si-
sällöllistä kehittämistä. Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan, alan kokeneemman 
työntekijän tai ihmissuhdealan asiantuntijan antamaa säännöllistä ja prosessiluonteista 
ohjausta. Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän kasvaminen ja kehittyminen työn-
tekijänä työtaidoissaan. Työnohjausta on mahdollista saada yksilöllisesti ja ryhmässä. Sen 
piiriin kuuluu myös työyhteisön kehittäminen. Työnohjaussuunnitelma laaditaan toi-
mintayksiköissä vuosittain.

Työnohjaus voidaan aloittaa aluksi muutaman kerran tapaamisella, jonka jälkeen so-
vitaan mahdollisesta työnohjauksen jatkamisesta. Työntekijän yhden työnohjausjakson 
enimmäispituus on kaksi tai kolme vuotta. Työnohjaaja etsitään ensisijaisesti sairaanhoi-
topiirin omista työnohjaajista ja mahdollisuuksien mukaan olisi suosittava ryhmämuo-
toista työnohjausta. Vuonna 2015 työnohjaukseen käytettiin sairaanhoitopiirissä yhteen-
sä 168 500 euroa.

Sairaanhoitopiirissä toimii työnohjauksen kehittämisestä ja koordinoinnista vastaava 
työnohjaustyöryhmä, jossa on jäseniä eri ammattialoilta. Työnohjaustyöryhmän toimin-
nan yhtenä tavoitteena on tukea omien työnohjaajien jaksamista ja huolehtia heidän 
tarvitsemastaan täydennyskoulutuksesta. Työnohjaustyöryhmä tapaa säännöllisesti sai-
raanhoitopiirin työnohjaajia ja heidän kanssaan kehitetään sairaanhoitopiirin työnoh-
jaustoimintaa.
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Työantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty yhteistoimintalain mu-
kaisesti.

8.1 Yhteistoimintaneuvosto

Yhteistoimintaneuvostoon kuuluu yhteensä 22 jäsentä: 3 hallituksen jäsentä, sairaanhoi-
topiirin johtavat viranhaltijat, turvallisuuspäällikkö, järjestöjen valitsemat 10 edustajaa 
sekä pysyvänä asiantuntijajäsenenä työterveyshuollon edustaja. Yhteistoimintaneuvos-
ton puheenjohtajuus oli vuonna 2014 työnantajan edustajalla ja vuonna 2015 työnte-
kijöiden edustajalla. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Yhteistoimintaneuvoston pu-
heenjohtajana toimi vuonna 2015 Tehy ry:n pääluottamusmies Vesa Maunuksela.

Yhteistoimintaneuvosto kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 
seuraavia asioita:

- Henkilöstökertomus vuodelta 2014
- Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2014
- Henkilöstöohjelma
- Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisen suunnitelma
- Osastonsihteerityön kehittämistavoitteiden toteutuminen 2014
- Työterveyshuollon toimitilat
- Sisäisen valvonnan raportti
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018

8.2 Sisäinen tiedottaminen

Sairaanhoitopiirin verkkojulkaisu Epsote ilmestyi 11 kertaa vuonna 2015. Epsote julkais-
taan sairaanhoitopiirin intrassa ja levitetään yhteyshenkilöiden kautta terveyskeskuksiin 
ja sosiaalitoimeen sekä sähköpostin linkkinä tilaajille.

Epsote koostuu kolmesta osasta: yleisessä osiossa on koko alueen sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa koskevia artikkeleita ja uutisia sekä sairaalassa avoinna olevat virat ja toimet. 
Sairaanhoitopiirin osiossa informoidaan mm. hallituksen päätöksistä, osastojen toimin-
nanjärjestelyistä, muista sairaalan ajankohtaisista asioista sekä henkilökuntayhdistys 
Virkkujen toiminnasta. Koulutusosiossa on listattuna tulevia koulutuksia.



379 Keskeiset tunnusluvut

Alla olevaan taulukkoon on koottu kertomuksen keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2013 
- 2015.

Keskeiset tunnusluvut 2013-2015 2013 2014 2015

Vakituinen henkilöstö 31.12. 2578 2657 2646

Määräaikainen henkilöstö 31.12. 748 693 661

Henkilöstö yhteensä 31.12. 3326 3350 3307

Määräaikaisia henkilöstöstä 22,49 % 20,69 % 19,99 %

Naisia henkilöstöstä 82,50 % 81,27 % 81,30 %

Henkilötyövuodet 3012 3016 3018

Tehty vuosityöaika 2489 2440 2429

Keski-ikä 48,7 v 47,6 v 47,6

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä 62 69 77

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 62,5 v 62,8 v 62,9

Vakituisen henkilöstön kokonaisvaihtuvuus 5,51 % 5,04 % 5,57 %

Palkat ja palkkiot+sivukulut 159 945 864 € 160 828 769 € 163 356 384 €

Varhe-maksu 577 404 € 637 922 € 567 507 €

Sairauspoissaolopäivät 42202 pv 42097 pv 41682

Sairauspoissaolopäivät/henkilötyövuosi 14,01 13,96 13,81

Sairauspoissaolo % 3,6 % 3,6 % 3,6 %

Työterveyshuollon kustannukset 1 005 236 € 1 050 212 € 966 348 €

Koulutuspäiviä/henkilö 3,6 pv 3,3 pv 3,0 pv

2015

2646

661

3307

19,99 %

81,30 %

3018

2429

47,6

77

62,9

5,57 %

163 356 384 €

567 507 €

41682

13,81

3,6 %

966 348 €

3,0 pv
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