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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 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 ke-
hittymistä 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 henkilöstöohjelman päätavoitteet liittyvät johtamisen ja esimiestyön 
kehittämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Vanhuuseläkepoistumaennusteen mukaan eläköityvien määrä tulee lähivuosina tasai-
sesti kasvamaan saavuttaen huipun vuosina 2023-2024. Eläköityminen, muu henkilöstö-
vaihtuvuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus asettaa haasteita optimaalisen hen-
kilömäärän ja osaamisen varmistamisen suunnittelulle ja rekrytoinnille. Rekrytoinnin 
henkilökunta osallistui kertomusvuonna valtakunnallisille sairaanhoitajapäiville alu-
eellisen Komia- markkinointiyhteistyön puitteissa. Tarkoituksena oli tuoda esiin Etelä-
Pohjanmaan vetovoimaisuutta työnantajana ja opiskelumaakuntana. Komia yhteistyö 
päättyi kertomusvuoden aikana.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä laski vuonna 2016 1,44 %. Vaki-
naisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä laski 0,23 %. Määräaikaisten palve-
lussuhteiden määrä laski vuoteen 2015 verrattuna 5,74 %. Lyhyet poissaolot on hoidettu 
sairaanhoitopiirin vakituisen varahenkilöstön toimesta. Sairaanhoitopiirin henkilöstön 
kokonaisvaihtuvuus oli kertomusvuonna vain 5,44 %.

Laadukas esimiestyö nähdään sairaanhoitopiirissä olennaisena työhyvinvointia edis-
tävänä osa-alueena. Sairaanhoitopiirin sisäistä esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin 
kertomusvuonna ja lisäksi esimiehille järjestettiin kuukausittain HR- kyselytunnit. HR- 
kyselytuntien tarkoituksena on lisätä henkilöstöpalvelujen ja esimiesten välitöntä yh-
teistyötä sekä samalla mahdollistaa esimiestyöhön liittyvien henkilöstöasioiden käsittely 
mahdollisimman kattavasti. Vuoden 2016 aikana HR- palvelut panosti myös henkilös-
töraportoinnin ja – järjestelmien kehittämiseen tavoitteena saada esimiesten käyttöön 
mahdollisimman reaaliaikaista tietoa johtamisen ja päätöksen teon tueksi. Johtamis- ja 
esimieskoulutuksiin osallistui kertomusvuonna 151 esimiestä. Esimiehiä sairaanhoito-
piirissä on hiukan alle 200.

Sairaanhoitopiiri panosti vuonna 2016 myös henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpi-
toon ja kehittämiseen. Merkittävä osa koulutuksesta suuntautui prosessien sujuvuuteen 
ja tehokkuuteen sekä asiakaspalvelu aihealueisiin. Koulutuspäivien määrä oli vuonna 
2016 keskimäärin 3,3 koulutuspäivää/työntekijä. Osaamista kehittävän koulutuksen kus-
tannukset olivat vuonna 2016 n. 1,49 miljoonaa euroa.
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Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä toteutui 
kertomusvuonna 5520. Määrä on kasvanut vuodesta 2014 19,6 %.

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.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli mukana Kevan selvityksessä, jossa analysoitiin 17 
sairaanhoitopiirin työhyvinvoinnin työkykyjohtamista ja työkyvyttömyyden kustannuk-
sia. Työkyvyttömyyden kustannukset, jotka kuvaavat työkykyjohtamisen ja työkyvyn 
tuen prosessien toimivuutta, olivat sairaanhoitopiirissä verrokkeja matalammat. Varhai-
sen tuen toimintamallimme sai asiantuntija-arvioinnissa sairaanhoitopiireistä korkeim-
mat pistemäärät. Toimintamallin mukaiset neuvottelut kohdentuivat osatyökykyisten 
työntekijöiden työjärjestelyihin, ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun ja esimiestu-
keen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen työyhteisötasolla.

Työsuojeluorganisaation lakisääteisten tehtävien lisäksi sairaanhoitopiirissä on laadittu 
vuosille 2014–2017 Työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojelun toimintaohjelma päivi-
tettiin kesällä 2016 vastaamaan osin muuttunutta toimintaympäristöä ja tarkennettuja 
tavoitteita. Toimintaa ohjaavat myös jo vakiintuneesti käytetty Haipro-vaaratapah-tu-
mien ilmoitusjärjestelmä, sekä 2015 käyttöön otettu 4Ks-riskienhallinta- ja arviointijär-
jestelmä, mihin kuuluu myös sisäisen valvonnan osuus sekä 2016 käyttöönotettu oma-
valvonta-osio, mikä mahdollistaa myös auditointien lisäämisen. Tapaturmien määrät 
työpaikalla taittuivat laskuun. Haipro-ilmoituksia on tehty hieman enemmän kuin edel-
lisenä vuonna, joista edelleen yleisin vaaratyyppi on väkivalta.

Vuoden 2016 aikana jatkettiin tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirille työterveyspalveluja 
tuottavan Seinäjoen työterveyshuollon sekä maakunnan osalta viiden muun toimijan 
kanssa. : Vuoden 2016 aikana käytiin neuvottelut työterveysosakeyhtiön perustamiseksi. 
Sairaanhoitopiirin tavoitteena yhteisyrityksen perustamisessa oli yhtenäistää henkilös-
tön työterveyspalvelut laadultaan yhtenäisiksi laaditun työterveyshuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Sairaanhoitopiiri on osakkaana Seinäjoen kaupungin tytäryhtiössä.

Sairaanhoitopiiri on aktiivisesti pyrkinyt edistämään työn ja muun elämän yhteenso-
vittamista. Käytössä olevan etätyömahdollisuuden ja liukuvan työaikamuodon lisäksi 
vuonna 2016 sovittiin henkilöstöjärjestöjen kanssa paikallisesti työaikapankin käyttöön-
otosta.

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.

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

2014 2015 2016
ero ed.
vuosi

Erikoislääkärit 246 248 251 3

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 54 61 63 2

Eri asteiset sairaanhoitajat 1339 1356 1359 3

Muut hoitohenkilöt 333 324 313 -11

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 117 118 115 -3

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 324 317 304 -13

Huoltohenkilökunta 369 364 360 -4

Hallinto- ja taloushenkilöt 140 148 148 0

Epshp yhteensä 2922 2936 2913 -23

2016

251

63

1359

313

115

304

360

148

2913

Vakanssien määrä sairaanhoitopiirissä vuoden 2016 lopussa oli 2913.

Selvennyksenä ammattiryhmiin kuuluu mm. seuraavia ammattinimikkeitä:

• Eri asteiset 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 2014 – 2016

Henkilökunnan määrä 31.12. tilanteessa on hieman vähentynyt. Toimintoja on järjestelty 
uudelleen ja kaikkien poislähteneiden tilalle ei ole otettu uutta henkilöä. Määräaikaisten 
määrä on vähentynyt koska lyhyisiin poissaoloihin ei yleensä oteta ulkopuolista sijaista 
vaan käytetään talon vakituista varahenkilöstöä.

Henkilökunnan määrä 
31.12.2016

Miehet Naiset Yht.
Muutos %  ed. 

vuodesta

Vakituiset 440 2 200 2 640 -0,23

Määräaikaiset 195 511 706 -5,74

Yhteensä 635 2 711 3 346 -1,44

Yht.

2 640

706

3 346

Osa-aikaisia vakituisesta henkilöstöstä oli 4,8 % ja määräaikaisista 15,4 %.

2014 2015 2016

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

Erikoislääkärit 188 53 241 189 44 233 182 45 227

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 83 83 98 98 92 92

Eri asteiset sairaanhoitajat 1 255 279 1 534 1 255 275 1 530 1 295 230 1 525

Muut hoitohenkilöt 306 129 435 295 103 398 286 70 356

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 114 30 144 114 31 145 111 23 134

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 306 36 342 301 37 338 292 33 325

Huoltohenkilökunta 347 66 413 344 59 403 324 70 394

Hallinto- ja taloushenkilöt 141 17 158 148 14 162 150 9 159

Henkilökunnan määrä yhteensä 2 657 693 3 350 2 646 661 3 307 2 640 572 3 212

Palkkioperusteiset palvelussuhteet 109 109 88 88 134 134

Epshp yhteensä 2 657 802 3 459 2 646 749 3 395 2 640 706 3 346

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

Yht.

227

92

1 525

356

134

325

394

159

3 212

134

3 346

Henkilökunnan määrä 31.12. sisältää erikseen vakituiset ja määräaikaiset henkilöt.
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2.3 Palveluksessa olevan henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2014 - 2016

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.

2014 2015 2016

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

Erikoislääkärit 152 38 190 155 35 190 157 31 188

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 0 65 65 0 73 73 82 82

Eri asteiset sairaanhoitajat 1 076 248 1 324 1 096 257 1 353 1 117 242 1 359

Muut hoitohenkilöt 276 116 392 274 91 365 262 77 339

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 90 30 120 90 28 118 92 25 117

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 284 46 330 283 37 320 272 30 302

Huoltohenkilökunta 314 65 379 309 63 372 303 64 367

Hallinto- ja taloushenkilöt 126 17 143 133 16 149 134 10 144

Epshp yhteensä 2 318 625 2 943 2 340 600 2 940 2 337 561 2 898

yht.

190

65

1 324

392

120

330

379

143

2 943

yht.

190

73

1 353

365

118

320

372

149

2 940

Yht.

188

82

1 359

339

117

302

367

144

2 898

Henkilöstön määrän ja henkilötyövuosien vertailu sekä muutos edelliseen vuoteen (tau-
lukko alla).

2016

Henkilöstön määrä vakituiset muutos määräaik muutos yhteensä

Henkilömäärä 31.12. 2640 2640 572 572 3212

Palvelussuht. henkilöstö keskim. 2600 2600 583 583 3183

Henkilötyövuosi 2337 2337 561 561 2898

yhteensä

3212

3183

2898
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P alvelussuhteessa oleva henkilöstö on keskimäärin työssä olleiden määrä koko vuonna 
1.1.- 31.12.2016. 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 2014 – 2016

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.

2014 2015 2016

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

Erikoislääkärit 139 39 178 126 30 156 125 27 152

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 0 72 72 0 66 66 0 73 73

Eri asteiset sairaanhoitajat 869 223 1 092 881 232 1 113 895 216 1 111

Muut hoitohenkilöt 219 107 326 217 87 304 209 72 280

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 73 27 100 73 25 98 74 22 96

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 233 42 275 231 34 265 220 28 248

Huoltohenkilökunta 256 62 318 251 60 311 248 61 309

Hallinto- ja taloushenkilöt 105 16 121 109 15 124 111 9 120

Epshp yhteensä 1 894 589 2 483 1 888 549 2 437 1 881 508 2 389

yht.

178

72

1 092

326

100

275

318

121

2 483

yht.

156

66

1 113

304

98

265

311

124

2 437

yht.

152

73

1 111

280

96

248

309

120

2 389

Vuosityöaika eli työpanos on hieman vähentynyt. Lisä- ja ylityönä tehtyjen tuntien mää-
rä on edelleen vähentynyt, 14,0 % vuoteen 2015 verrattuna ja 22,9 % vuoteen 2014 ver-
rattuna.
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Poissaolo% vakituiset ja määräaikaiset

Poissaolonsyyryhmä
Sairaus,

tapaturma
Perhe-
vapaa

Vuosi-
loma

Koulutus
Virka-
matka

Kuntoutus
Muut 

poissaolot
Yhteensä

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

 

Po is saolo- % on poissaolot kalenteripäivinä jaettuna palvelussuhdepäivillä. Päivät sisäl-
tävät lauantait ja sunnuntait.

Näistä poissaoloista Sairaus, tapaturma- % on noussut 0,2 %. Perhevapaat ovat vähenty-
neet 0,1 %- yksikköä. Perhevapaita ovat mm. äitiysvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa. 
Kuntoutus poissaolojen lisääntyminen johtuu Kevan määräaikaisen kuntoutustuen päi-
vien lisääntymisestä.

2.5 Sijaisten määrä kuukausittain 2016

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

100

200

300

400

500

600

700

800

Tilapäinen tarve

Vuosilomasijainen

Sairauslomasijainen

Muu työsop.sijainen

Muu viransijainen

Vuosilomasijaisten määrä kasvaa kesäkuukausien ajaksi. Sairauslomasijaisia on ollut eni-
ten tammi-helmikuussa sekä elo-lokakuussa. Tilapäistä henkilökuntaa on tarvittu eniten 
joulukuussa.
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2.6 Yleisimmät määräaikaisuuden perusteet 2014–2016 palvelussuhdepäivinä
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Sijaisuus määräaikaisuuden perusteena on vähentynyt vuonna 2016, samoin on vähen-
tynyt toimintojen uudelleenjärjestelyjen keskeneräisyys. Tähän vaikuttaa mm. määräai-
kaisena hoidettujen toimien täyttäminen. Virkajärjestelyt kesken -peruste on lisääntynyt.

Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin 30 vuoden kunnallisesta palvelusta sai 71 sairaanhoitopiirin työntekijää.
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3 Henkilöstökustannukset

Henkilö stötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Näitä ovat pal-
kat, palkkiot ja henkilöstösivukulut. Vuoden 2016 aikana maksettiin palkkoja sivuku-
luineen 159 159 132 euroa. Vuonna 2015 vastaava summa oli 163 356 384 euroa. Pai-
kallisten sopimusten mukaiset lisätyökorvaukset ovat vähentyneet 8,4 % vuoteen 2015 
verrattuna.

3.1 Henkilöstötuloslaskelma vakituiset ja määräaikaiset yhteensä

Palkat ja palkkiot 2014 2015 2016

Luottamushenkilöstö 98 304 70 975 86 964

Lääkärihenkilöstön palkat 27 883 975 29 609 881 29 585 749

Hoito-ja tutk.henkilöstön palkat 51 495 024 53 147 644 53 136 074

Muun henkilöstön palkat 46 951 068 45 634 155 44 225 861

Jaksotetut palkat ja palkkiot 553 466 156 346 -2 071 365

Aktivoidut palkat ja palkkiot -202 308 -507 618 -470 773

Konsultointi-  yms.palkat/palkkiot 1 910 257 1 846 062 1 405 074

Yhteensä 128 689 786 129 957 446 125 897 584

Henkilöstösivukulut 34 237 143 35 497 108 35 219 575

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

-2 098 160 -2 098 170 -1 958 027

Yhteensä 160 828 769 163 356 384 159 159 132

Jaksotetut palkat ovat lomapalkkavarausta ja aktivoidut palkat ovat investointipuolelle siirrettyjä palkkoja.
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4 Henkilöstörakenne ja vaihtuvuus

4.1 Vakituisen henkilökunnan ikärakenne 31.12.2016

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 5.

Ikärakenne ammattiryhmittäin 31.12.2016
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Sairaanhoitopiiri muistaa palveluksestaan eläköityneitä vuosittaisessa henkilöstöjuhlassa.
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Vakituisen henkilökunnan keski-ikä 2014 2015 2016

Erikoislääkärit 52,3 51,6 50,7

Eri asteiset sairaanhoitajat 46,3 45,8 44,7

Muut hoitohenkilöt 51,7 50,6 49,8

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 48,1 46,8 46,6

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 53,3 53,2 53,1

Huoltohenkilökunta 51,3 50,5 49,9

Hallinto- ja taloushenkilöt 52,4 50,6 49,5

Keski-ikä yhteensä 49,2 48,5 47,6

2016

50,7

44,7

49,8

46,6

53,1

49,9

49,5

47,6

Vak ituisen henkilökunnan keski-ikä v. 2016 oli 47,6 vuotta. Henkilökunnan keski-ikä on 
vuodesta laskenut 2012 3,2 vuotta.

4.2 Ennuste vakituisen henkilökunnan siirtymisestä vanhuuseläkkeelle

Vanhuuseläkepoistuma, ennuste Eläkeikä täyttynyt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Erikoislääkärit 8 6 3 4 10 9 5 10 10 8 5

Eri asteiset sairaanhoitajat 14 22 23 28 27 27 43 50 42 35 36

Muut hoitohenkilöt 1 10 16 26 18 18 11 25 11 10 12

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 3 1 2 6 2 3 3 3 2 3 4

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 6 14 10 15 12 18 11 21 20 17 11

Huoltohenkilökunta 6 10 17 22 15 10 13 17 19 13 12

Hallinto- ja taloushenkilöt 1 7 6 9 8 9 5 9 8 2 6

Yhteensä 39 70 77 110 92 94 91 135 112 88 86

Taulukosta ilmenee ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien lukumäärät vuosittain. Eläke-
ikänä on tässä ennusteessa käytetty Kevan laskelman mukaista henkilökohtaista paino-
tettua eläkeikää tai 63 vuoden ikää.
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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

2014 2015 2016

lkm vaihtuvuus% lkm vaihtuvuus% lkm vaihtuvuus%

Alkaneet palvelussuhteet 229 8,88 147 5,53 144 5,44

Päättyneet palvelussuhteet 130 5,04 151 5,68 146 5,52

2016

lkm vaihtuvuus%

144 5,44

146 5,52

Kokonaisvaihtuvuus tarkoittaa sitä, että jokaisen poislähteneen tilalle on otettu uusi hen-
kilö, mutta ei välttämättä samoihin tehtäviin. Kokonaisvaihtuvuus on siten pienin % eli 
vuonna 2016 se on 5,44 %. Vaihtuvuus on ollut suurinta lääkärien ammattiryhmässä.

Palvelussuhteen päättymisen 
syyt (vakituiset)

2012 2013 2014 2015 2016

Vanhuuseläke 59 62 69 77 77

Irtisanoutuminen 44 64 47 59 59

Työkyvyttömyyseläke 9 5 4 7 6

Muu syy 11 8 10 8 4

Yhteensä 123 139 130 151 146

2016

77

59

6

4

146

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

Vanhuuseläkkeelle v. 2016 siirtyneiden keski-ikä oli 62,8 vuotta, työkyvyttömyyseläk-
keelle 59,0 vuotta ja irtisanoutuneiden 42,5 vuotta. Osa-aikaeläkkeelle v. 2016 siirtyi 30 
henkilöä.

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

Rekrytoinnissa käytetään kattavasti sähköistä Uranuksen Laura-järjestelmää. Kaikkien 
avoimien toimien/virkojen julkaisukanavina käytetään vähintään sairaanhoitopiirin si-
säistä intranetiä sekä lisäksi virallista ilmoitustaulua ja Työ- ja elinkeinotoimiston mol.fi 
-sivustoa. Osassa rekrytointia käytetään julkaisukanavina maakunta- ja ammattilehtiä. 
Sosiaalisen median kanavista käytettiin Facebookia.

Rekrytoinnin henkilökunta on toiminut toimintayksiköiden tukena sijaisten hankinnas-
sa ja samalla koordinoinut hoitohenkilökunnan osalta ulkopuolisten sijaisten käyttöä yh-
teistyössä ylihoitajien ja yksiköiden esimiesten kanssa.

Kertomusvuonna osallistuttiin valtakunnallisille Sairaanhoitajapäiville alueellisen Ko-
mia – markkinointiyhteistyön puitteissa. Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta työn-
antajana ja opiskelumaakuntana saatiin tuotua hyvin esille. Komia-yhteistyö päättyi 
kuluneen vuoden aikana. Lisäksi osallistuttiin terveydenhuoltoalan opiskelijoiden infor-
maatiotilaisuuksiin.

5.1 Avoimet virat ja toimet

Vuonna 2016 avoimia virkoja ja toimia laitettiin haettavaksi 202 kappaletta. Näistä 15 oli 
hakuja määräaikaisiin työ-/ virkasuhteisiin. Hakemuksia saatiin yhteensä 1617. Avoinna 
olleista lääkärin viroista 14 ei saatu yhtään hakemusta. Määrällisesti eniten oli sairaan-
hoitajaryhmän hakijoita.

5.2 Sijaisrekrytointi

Vuoden 2016 aikana hoitohenkilökunnan ulkopuolisten sijaisten käyttö on vähentynyt. 
Lyhytaikaiset sijaistarpeet on hoidettu kiertävän varahenkilöstö turvin. Lisäksi muun 
henkilökunnan joustava liikkuvuus on laajentunut yksiköiden välillä. Sekä kiertävä va-
rahenkilöstö että yksiköiden henkilökunta on joustavasti vaihtanut suunniteltuja työ-
vuorojaan potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Rekrytointipalvelu käyttää sijaisten hankintaan sähköistä järjestelmää. Sähköiseen sijais-
järjestelmään luotiin lyhytaikaisia sijaistarpeita 1077 kappaletta, joista täytettiin 85 %.

5.3 Kiertävä varahenkilöstö

Varahenkilöstöstä osa on sijoitettuna yksiköihin vuosilomituksiin ja osa on ns. kiertävää 
varahenkilöstöä, jota hallinnoidaan rekrytointipalvelun kautta. Kiertämässä on ollut n. 
60 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Varahenkilöstön työvuorojen varausperus-
teina on ollut 40 % sairaspoissaoloista johtuvia varauksia. Kesälomien ajaksi kiertävää 
varahenkilöstöä sijoitettiin yksiköihin osaamisen ja potilasturvallisuuden takaamiseksi. 
Lisäksi rekrytointipalvelun työvuorolistoilla on ollut 4 osastonsihteeriä psykiatrian toi-
minta-alueella.

Kiertävän varahenkilöstön käyttöä seurataan toiminta-alueittain joka kuukausi. Kier-
tävää varahenkilöstöä käytetään sairaanhoitopiirissä lyhytaikaisten poissaolojen täyt-
tämiseen. Kertomusvuonna kiertävän varahenkilöstön käyttöä yli toiminta-aluerajojen 
laajennettiin. Osaavan varahenkilön saaminen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on osaltaan 
edistänyt myös henkilöstön jaksamista ja potilasturvallisuutta. Lisäksi oman hoitohenki-
löstön mahdollisuus keikkailla sairaalan muillakin osastoilla takaa osaavien työntekijöi-
den saannin ja potilasturvallisuuden.
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5.4 Varahenkilöstön ja määräaikaisten sijaisten uudelleen organisointi

Kesäkuussa alettiin suunnitella varahenkilöstön ja määräaikaisten sijaisten uudelleen or-
ganisointia. Erilaisiin toimintamalleihin käytiin tutustumassa Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa. Elokuun hallituksessa tehtiin päätös Hoitotyön 
palvelujen toimintayksikön pilotoinnista operatiivisella ja konservatiivisella toiminta-
alueella. Toimintayksikköön siirtyy vuoden 2017 alusta kaikki varahenkilöt ja määräai-
kaiset sijaiset. Pilotoinnin suunnittelu jatkui koko syksyn ohjausryhmän luotsaamana.

Akuutin sijaisvälityksen henkilökuntaa käytetään äkillisissä poissaoloissa korvaamaan henkilöstötarpeita. Kuvassa vain 
murto-osa yksikön ammattilaisista
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6 Henkilöstön työhyvinvointi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli mukana Kevan selvityksessä, jossa analysoitiin 
17 sairaanhoitopiirin työhyvinvoinnin työkykyjohtamista ja työkyvyttömyyden kustan-
nuksia. Työkyvyttömyyden kustannukset, jotka kuvaavat työkykyjohtamisen ja työky-
vyn tuen prosessien toimivuutta, olivat Epshp:ssä verrokkeja matalammat. Varhaisen 
tuen toimintamallimme sai asiantuntija-arvioinnissa sairaanhoitopiireistä korkeimmat 
pistemäärät.

Sairaanhoitopiiri palkitsi henkilöstöä vuoden 2015 hyvästä tuloksesta Smartumin liikun-
ta- ja kulttuuriseteleillä. Jokainen työntekijä, joka oli ollut vähintään puoli vuotta pal-
veluksessa 2015 ja oli edelleen palveluksessa toukokuun lopussa 2016, sai 10 kappaleen 
setelinipun, arvoltaan 50€. Palkkio koski noin 3200 henkilöä.

TYHY-työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun 
muassa psykososiaaliseen kuormitukseen, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyön 
kehittämiseen, työyhteisösovitteluun liittyviä asioita sekä perehdyttiin Kevan kaarilasku-
rin tuloksiin ja esille tulleisiin kehittämishaasteisiin.

Vuoden aikana pidettiin kolme HR-palvelujen ja Seinäjoen Työterveyshuollon aluevas-
taavan lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamista sekä kaksi työterveyshuollon kumppa-
nuustapaamista, joihin kutsuttiin kaikki Epshp:lle työterveyspalveluja tuottavat tahot. 
Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia yhteistyöasioita kuten työterveyshuollon toimin-
tasuunnitelman toteutumista, työkyvyn tukikeinoja ja työyhteisöjen toimintaa koskevia 
asioita sekä työterveyshuollon tulevaisuuden näkymiä.

Kevan asiantuntijatapaamisia oli vuoden aikana kolme. Tapaamisissa keskityttiin sai-
raanhoitopiirin ja eläkelaitoksen mahdollisuuksiin työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. 
Kevan asiantuntijat pitivät kaksi eri tilaisuutta henkilöstölle tulevasta eläkeuudistuksesta.

Toiminta- ja vastuuyksiköissä pidettiin työhyvinvointia ja riskien hallintaa käsitteleviä 
keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia. Ensihoitokeskuksessa ja muutamassa vastuuyk-
sikössä toteutettiin esimiesten pyynnöstä erillinen työhyvinvointikysely, jolla esimiehet 
halusivat seurata yksikkönsä työhyvinvoinnin kehitystä.

Syksyllä 2016 käynnistettiin kevääseen 2017 jatkuva työyhteisösovittelun pilotti yhdessä 
toimintayksikössä. Pilotin perusteella arvioidaan, otetaanko työyhteisösovittelu laajem-
min käyttöön sairaanhoitopiirissä osana VARTU-toimintamallia.
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6.1 VARTU -toimintamallin toteutuminen

Esimiehet jatkoivat aktiivista toimintaa työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn tu-
kemisessa. Varhaisen tuen neuvotteluja pidettiin runsaasti joko ei-terveydellisistä syistä 
tai sairauspoissaolojen vuoksi. Neuvotteluja, joissa kyse ei ollut terveydentilasta, vaan 
muista työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavista asioista tilastoitiin 117 henkilön koh-
dalta. Joidenkin kohdalla pidettiin useampia neuvotteluja. Neuvottelujen syynä olivat 
muun muassa työntekijän elämäntilanteesta johtuvat työjärjestelytarpeet, työntekijän 
oma huoli työssä jaksamisesta, vuorovaikutussyyt tai työhön paluun suunnittelu hoito-
vapaan jälkeen.

Henkilöitä, joilla sairauspoissaolokertymä oli yli 15 päivää puolen vuoden aikana, oli 597. 
Heistä 185:n (31%) kohdalla käynnistyi jatkotoimenpiteitä. Eniten sovittiin erilaisia työ-
järjestelyjä (125kpl) ja loput 58 ohjattiin työterveyshuoltoon. Lyhyissä toistuvissa saira-
uspoissaoloissa (269 kpl) 17 %:ssa sovittiin työntekijän kanssa työjärjestelyistä tai hänet 
ohjattiin työterveyshuoltoon. Esimiesten ja työntekijöiden tukena neuvotteluissa olivat 
tarvittaessa myös työhyvinvointisuunnittelija ja työsuojeluvaltuutettu.

Kuluneen vuoden aikana tuettiin oman organisaation osatyökykyisiä työntekijöitä paitsi 
erilaisin työjärjestelyin myös Kevan tukemin työkokeiluin. Lisäksi työkokeiluja pystyttiin 
järjestämään muutamalle organisaation ulkopuoliselle henkilölle. Yhteistyökumppanei-
na olivat TE-toimisto ja vakuutusyhtiöt. Kysyntää olisi ollut enemmän kuin mitä voitiin 
tarjota.

6.2 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotti Seinäjoen Työterveys –liikelaitos sekä maakunnan 
osalta viisi muuta toimijaa. Työterveyshuoltopalvelut on tuotettu liikelaitoksen suu-
rimmalta osalta Kirkonkrannin, Lapuan ja Isonkyrön toimipisteissä ja pienessä määrin 
kantasairaalan tiloissa päivystysvastaanottona. Tässä esitetyt tilastot koskevat Työterveys 
–liikelaitosta.
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Painotus työterveyspalveluissa on työkyvyn arvioinnissa, työkyvyn tuessa ja työterveys-
yhteistyössä. Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus oli 51% kustan-
nuksista ja sairaanhoidon 49%. Työterveysneuvottelujen määrä vuonna 2015 oli 73 kpl, 
2016 101 kpl. Työterveyshuolto on toiminut asiantuntijana sisäilmatyöryhmässä, työhy-
vinvointityöryhmässä, yhteistoimintaneuvostossa, sairaalahygienianeuvottelukunnassa, 
työturvallisuustoimikunnassa, työturvallisuusjaostoissa, Savuton sairaala – työryhmässä 
sekä esimiesvalmennuksessa.

Asiakastyytyväisyys on pysynyt kiitettävällä tasolla. Nettipalveluita on jonkin verran 
laajennettu. Esimerkiksi työterveyslääkärin päivystyskäynneistä osa on nettiajanvarauk-
sella. Lisäksi Kanta –palvelut ovat helpottaneet tiedonsiirtoa esim. Omakannan kautta 
tapahtuvan reseptinuusimispyynnön muodossa.

2016 vuoden aikana käytiin neuvottelut työterveysosakeyhtiön perustamiseksi. Sairaan-
hoitopiiri on osakkaana Seinäjoen kaupungin tytäryhtiössä.

Terveystarkastukset 2016 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 1787 7 %

Työterveyslääkäri 1307 -3 %

Työfysioterapeutti 959 11 %

Työterveyspsykologi 243 7 %

Työpaikkaselvitykset 2016 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 118 66 %

Työfysioterapeutti 153 4 %

Sairausvastaanottokäynnit 2016 Muutos ed. vuoteen

Työterveyshoitaja 2131 1 %

Työterveyslääkäri 5423 33 %

Työpaikkaterveydenhuollon toteutuneet 
kustannukset

2014 2015 2016 muutos

Ennalta ehkäisevä 494438 561935 554283 -1,4

Sairaanhoito 555774 400186 523453 30,8

Yhteensä 1 050 212 962 121 1 077 736 12,0

2016

554283

523453

1 077 736

Ennaltaehk äisevän hoidon osuus kokonaiskustannuksista on 51 % ja sairaanhoidon 
osuus kokonaiskustannuksista on 49 %. Ennaltaehkäisevän hoidon osuus kokonaiskus-
tannuksista on vuodesta 2014 noussut 4 %-yksikköä.
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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.

6.3 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolopäiviä koko sairaanhoitopiirissä v. 2016 oli 44 673 pv (v. 2015 41 686 pv, 
v. 2014 42 095 pv). Lisäystä edelliseen vuoteen tuli yhteensä 2 987 kalenteripäivää.

Sairauspoissaolot/päivää/henkilö
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Sairauspoissaolopäiviä / työntekijä kertyi vuonna 2016 yhteensä 15,40. Vuonna 2015 
vastaava luku oli 14,20. Sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet 1,20 pv/ hlö. Taulukossa 
on verrattu vakituisten ja määräaikaisten sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuosiin (pal-
kalliset palveluksessaolopäivät).

Sairauspoissaolojen määrä pv/työntekijä ammattiryhmittäin 2014-2016
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Erikois-
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2014 8,8 4,4 15,1 19,3 8,4 12,0 17,0 8,4

2015 5,5 6,0 15,5 17,0 7,7 13,8 15,6 13,1

2016 6,3 4,3 15,9 19,9 17,4 15,7 17,2 11,8

Eniten sairauspoissaolopäiviä/ työntekijä oli muun hoitohenkilökunnan ammattiryh-
mässä. Taulukossa on verrattu vakituisten ja sijaisten sairauspoissaolopäiviä henkilötyö-
vuosiin (palkalliset palveluksessaolopäivät).
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Sairauspoissaolojen kestojakauma 2016 ammattiryhmittäin kalenteripäivinä

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

Erikoislääkärit 292 166 251 295 101 141 0 1246

Erikoistuvan vaiheen lääkärit 141 56 160 0 0 0 0 357

Eri asteiset sairaanhoitajat 4916 3168 4500 5705 2493 325 443 21550

Muut hoitohenkilöt 1340 1062 1680 1496 888 95 187 6748

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 398 221 273 566 565 12 0 2035

Tutkimusta ja hoitoa avust.henk. 980 728 1074 964 932 49 0 4727

Huoltohenkilökunta 1263 1122 1455 1590 544 345 0 6319

Hallinto- ja taloushenkilöt 376 255 249 468 101 57 185 1691

Yhteensä 9706 6778 9642 11084 5624 1024 815 44673

Muutos ed. vuoteen 459 460 171 -288 1529 232 424 2987

Kokonaisuutena sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 2987 päivää.

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

Sairauspoissaolo % 2016 muutos

Erikoislääkärit 7,4% 5,9 %

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

Eri asteiset sairaanhoitajat 3,9% 0,1 %

Muut hoitohenkilöt 5,1% 0,7 %

Tutkimus- ja hoitohenkilöt 4,1% 2,3 %

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

Huoltohenkilökunta 4,5% 0,4 %

Hallinto- ja taloushenkilöt 3,0% -0,4 %

Yhteensä 3,8% 0,2 %

2016

7,4%

1,1%

3,9%

5,1%

4,1%

4,0%

4,5%

3,0%

3,8%



23

Vakituiset henkilöt joilla ei ole vuoden 2016 aikana ollut sairauspoissaoloja

Henkilöiden määrä, joilla ei ole ollut sairauspoissaoloja, on esitetty prosentteina ja vertai-
luna on muutos vuoteen 2015 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

Vuorotteluvapaat
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Vuonna 2016 vuorotteluvapaalla oli yhteensä 55 henkilöä.
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Kuel -varhemaksut 2014 - 2016
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Varhe-maksu

Varhaiseläkemenoperusteista maksua maksetaan, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa 
kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Sairaanhoitopiirin varhe –eläkemaksut 
lisääntyivät edellisvuodesta 16%. Maksut muodostuivat 59 työntekijän eläkemaksuista. 
Heistä 28 on ollut vakituisessa työsuhteessa. Henkilömäärät olivat samat kuin kahtena 
edellisvuonna. Varhe-maksujen kokonaissummasta sijaisten osuus oli 20%.

Vuoden 2016 aikana tuli varhe-maksun piiriin 10 uutta henkilöä, mikä on kuusi vähem-
män kuin edellisvuonna. Varhaisimmat varhe-maksukertymät olivat alkaneet yksittäi-
sen työntekijän kohdalla kesäkuussa 2013 ja jatkuivat toukokuuhun 2016. Varhe-maksut 
vaihtelivat 0.27 € - 108100 €/henkilö. Keva maksoi sairaanhoitopiirille kuntoutumishy-
vitystä 50500 € (2015: 28500€) tuloksena onnistuneista työhön paluista pitkittyneen työ-
kyvyttömyyden jälkeen.

6.4 Työsuojelu ja turvallisuustoiminta

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

Alemman tasoisena ohjauksena työsuojelussa ja myös turvallisuustoiminnassa ovat vuo-
sille 2014–2017 työsuojelun yhteistoiminnassa laadittu Työsuojelun toimintaohjelma, 
mitä päivitettiin kesällä 2016 vastaamaan osin muuttunutta toimintaympäristöä ja tar-
kennettuja tavoitteita. Lisäksi ohjaavia ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä strategia. Toimintaa ohjaavat myös jo va-
kiintuneesti käytetty Hapro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä, sekä 2015 käyttöön 
otettu 4Ks-riskienhallinta- ja arviointijärjestelmä, mihin kuuluu myös sisäisen valvon-
nan osuus sekä 2016 käyttöönotettu omavalvonta-osio, mikä mahdollistaa myös audi-
tointien lisäämisen.
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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 sekä toteutuneita koulutuksia. Riskien ar-
viointia ja toimintaa on tarkasteltu eri yhteistyökumppaneiden, lähinnä Liikenneturvan 
kanssa.

Riskien arvioinnin tulosten osalta on tehty kohdennettuja tarkasteluja sekä ohjeistuksia 
oma-aloitteisesti ja pyydettynä. Lääkehuollon prosesseja auditoitiin sisäisesti yhdessä laa-
tupäällikön kanssa ja ohjeistusta päivitettiin moniammatillisessa ryhmässä. Työturvalli-
suusjaostot ovat kokoontuneet vuoden aikana kaksi kertaa ja kerran yhteisesti.

Riskien arviointi suoritettiin 4Ks-ohjelmalla, missä on mukana myös sisäisen valvonnan 
osuus. Arviointi suoritettiin hyvin kattavasti vastuuyksikkö-tasolla, mikä on osaltaan 
edellytys toimintayksikkö- ja toiminta-aluejohtajien tekemälle arvioinnille ja sisäisen 
valvonnan suorittamiselle. Työturvallisuustoimikunta tarkasteli korkeimpia riskiluoki-
tuksia koko sairaanhoitopiirin tasolla.

Tapaturmat

Tapaturmien määrät työpaikalla taittuivat laskuun ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. 
Korvauspäivien lukumäärä on ollut laskussa kahtena edellisenä vuotena mutta nousi nyt 
viimevuodesta parillakymmenellä, määrän ollessa 661 korvauspäivää vuonna 2016.

Liikenneturvan kanssa yhteistyötä jatketaan edelleen teemapäivillä sekä Ensihoitoon 
suunnatulla ajokoulutuksella työmatkaturvallisuuden parantamiseksi. Sellaisia vakavia 
työtapaturmia, joista olisi tullut ilmoittaa viranomaisille, ei tullut tietoon.

Ammattitauti- ja tapaturmatilasto 2014 2015 2016

Ammattitauti 7

Työ 122 131 117

Työmatka 59 58 64

Yhteensä 188 189 181

2016

117

64

181

Tapaturma- ja sairaustilasto 2014 2015 2016

Keskivahinko/€ 627 521 576

Tapaturmataajuus 1) 22 23 22

Sairauspäivät/vahinko 4 3 4

Korvauspäivät 1045 640 661

2016

576

22

4

661

1 )Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. 
Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden
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2016 kpl muutos pv muutos

Putoaminen, kaatuminen 14 -8,0 113 13

Terävään esineeseen satuttaminen 26 5,0 8 -6

Äkillinen fyysinen kuormittuminen 21 3,0 99 68

Väkivalta 9 1,0 13 -4

Muut poikkeamat 17 -5,0 6 6

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

Tarkastukset

Toi mintavuoden 2016 aikana tehtiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualueen toimesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin 18 tarkastusta 
joissa pääasiallisena tarkastuskohteena olivat terävien instrumenttien turvallinen käyttö.

Perehdyttämisen tai muun toimintatavan puutteista annettiin 11toimintaohjetta. Turva-
tuotteita ei ollut saatavilla seitsemässä yksikössä tai käyttö oli puutteellista. Kymmenestä 
yksiköistä katsottiin puuttuvan ajan tasalla oleva työpaikkaselvitys.

Sisäilmatyöryhmä

Työryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Lastenpolilla tehtiin jatkotutki-
muksia joiden pohjalta saatiin toimenpidesuositus remontointiin. Tutkimusten mukaan 
tilojen sisäilmaan kohdistuu useita erilaisia rasituksia. Remontin vuoksi rakennettiin 
väistötilat. Vuokrakohteissa esiintyi myös oireilua jonkin verran ja osaltaan ratkaisu on 
löytynyt siirtymällä toisiin tiloihin. Ilmanpuhdistimista on niin ikään koettu olevan apua 
joissain tapauksissa. IV-kanavia uusittiin mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökunnan tekemät vaaratapahtuma-ilmoitukset

Haipro-ilmoituksia on tehty hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Haipro-työtur-
vallisuusilmoituksia on tehty v.2016 kaikkiaan 502 kpl ja v.2015 kaikkiaan 435 kpl. Tässä 
luvussa ovat mukana sekä läheltä piti-tilanteiksi, että työtapaturmiksi kirjaamishetkellä 
arvioidut. Yleisin riskiluokka on I- tai II, joita on yhteensä 326kpl ja yli 65 % kaikista 
ilmoituksista. Yleisin vaaratyyppi on edelleen väkivalta, mistä on ilmoitettu 163 kertaa. 
Vuonna 2015 ilmoituksia oli 158kpl.

Haipro-ilmoitukset ovat arvioitavana myös sisäisen valvonnan osuudessa ja keskusteluis-
sa yksiköt ovat ilmoittaneet käsittelevänsä ilmoituksia säännöllisesti työpaikkakokouksis-
sa ja johtoryhmissä.
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Haipro -työturvallisuusilmoitukset vaaratyypin mukaan 2015 – 2016
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Liikkuvan aiheuttajan
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Pisto, viilto, hankauma,
leikkautuminen
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Äkillinen fyysinen tai
psyykkinen kuormittuminen

Tartuntavaara

Väkivalta

Muut mm. sähköisku, kuumuus,
kylmyys, tukehtumisvaara

Vartijan tekemät ilmoitukset 2014 2015 2016

Henkilökunnan suojaus, turvaaminen ja avustaminen hoitotoimenpiteissä 334 313 775

Poistettu häiritseviä henkilöitä 26 20 24

2016

775

24

Raportointijärjestelmän muutoksen vuoksi vuoden 2016 lukumäärä ei ole suoraan ver-
rannollinen aiempiin vuosiin. Kuitenkin henkilökunnan suojaustehtävät ovat lisäänty-
neet aiemmista vuosista. Eniten tehtäviä on ollut Päivystyspoliklinikalla ja Päivystysosas-
tolla. Luvuissa on mukana myös Terveyskeskukselle suoritetut tehtävät.

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

Poliisilta saadun tiedon mukaan sairaankuljetusta on avustettu 213 kertaa. Vuonna 2015 
avustustehtäviä oli 252.

Sairaala-alueelle Seinäjoelle on kirjattu 12 häiriökäyttäytymisestä johtuvaa tehtävää ja 5 
tehtävää mihin liittyy kadonnut tai karannut henkilö. Sairaankuljetuksen avunpyynnöt 
ovat pysyneet samalla tasolla.
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6.5 Henkilökuntayhdistys Virkut ylläpitää työhyvinvointia

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 35. varsinainen toimintavuosi. Toiminta jatkui pääosiltaan 
entiseen tapaan ja myös jäsenmäärä pysyi entisellään. Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 
yhteensä 2495. Henkilökuntayhdistys Virkkujen toiminta nähdään edelleen hyvänä hen-
kilöstön työhyvinvoinnin lisääjänä, työviihtyvyyden edistäjänä ja yhteishengen ylläpi-
täjänä. Sairaanhoitopiirin toiminta-avustus henkilökuntayhdistyksen toimintaan oli 40 
000 euroa.

Henkilökuntayhdistyksellä on lähes 20 liikuntaan painottuvaa harrastepiiriä. Lisäksi on 
kudontaa, puutöitä ja valokuvausta harrastaville oma harrastepiirinsä. Eläkkeelle jääneet 
työntekijät kokoontuvat ja toimivat aktiivisesti Iki-Virkkujen nimissä. Vuonna 2016 toi-
mivia harrastepiirejä oli yhteensä kaksikymmentäkaksi. Vesijumpan ja pilateksen suosio 
on kasvanut vuosi vuodelta. Myös maakuntaan laajentunut uimalippujen ja suunnistus-
harrastuksen tukeminen on lisännyt näiden lajien harrastajien määrää. Sen sijaan teatte-
rissa kävijöiden määrä on hiipunut hyvin pieneksi.

Henkilökuntayhdistyksen tukemana on osallistuttu valtakunnallisiin, sairaanhoitopiiri-
en välisiin kilpailuihin. Joukkueena on osallistuttu mm. kaukalopallon, pesäpallon, len-
topallon salibandyn, keilailun ja hiihdon valtakunnallisiin sm-kisoihin ja esim. Helsinki 
City Maraton-tapahtumaan. Paikallisiin liikuntatapahtumiin, kuten Nice Runiin ja Kyr-
kösjärven kierrokselle on jäsenistö voinut osallistua edullisesti. Omana retkenä järjeste-
tylle syysvaellukselle Helvetinjärven kansallispuistoon osallistui 31 jäsentä. Yhdistyksen 
ylläpitämä kuntosali on edelleen aktiivisessa käytössä ja varustelua on uusittu jonkin 
verran.

Seinäjoella järjestettiin kertomusvuonna yhdet valtakunnalliset sm-kisat, jossa isäntänä 
oli Virkkujen lento-pallon harrastajat. Miehet sijoittuivat turnauksessa 2. sijalle ja naiset 
pisteille. Harrastepiirien toiminnan ylläpitäminen ja etenkin erilaisten tapahtumien jär-
jestäminen edellyttää aktiivisia vetäjiä, joita on onneksi tähän mennessä henkilökunnas-
ta löytynyt.

Harrastuspiirien toimintaan osallistuminen on henkilökunnalle edullista. Jäsenmaksu oli 
vuonna 2016 vain 15 euroa. Harrastepiirien kilpailumatkoista jokainen osallistuja mak-
saa osan kustannuksista itse.

Henkilökuntayhdistyksen omistamat Virkkuusamo Rukalla ja Virkkulevi Kittilän Sirkassa 
sekä Hirvijärven ja Virkkulan vapaa-ajanalueet tarjoavat jäsenille ja heidän perheilleen 
viihtyisän lomakohteen edulliseen jäsenhintaan joko pohjoisen jylhissä tunturimaise-
missa tai supisuomalaisessa järvimaisemassa. Kohteiden käyttöaste vaihtelee pohjoisen 
mökkien ympärivuotisesta runsaasta käytöstä (78 %) Virkkulan ja Hirvijärven lähinnä 
kesäaikaan ajoittuvaan vähäisempään käyttöön.
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7 Osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus

Henkilökunnan osaamisen kehittämisen tavoitteena on palvelutuotannon tuloksellisuus 
ja työelämän laatu. Työn muuttuvat vaatimukset sekä uudet haasteet edellyttävät jatku-
vaa 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 sisäiset 
tai ulkoiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset sekä valmennukset erilaisten kurssien, 
kurssikokonaisuuksien, seminaarien ja konferenssien muodoissa. Tavanomaisten luento-
koulutuksien lisäksi on toteutettu pienryhmätyöskentelyä. Osaamisen kehittämisen me-
netelminä on käytetty myös ohjattuja verkkokoulutuksia, muun muassa lakisääteisten 
lupien ja todistusten suorittamiseksi. Etäseminaarit, tietokone- ja videovälitteiset koulu-
tukset ovat mahdollistuneet lisääntyvästi.

7.1 Koulutus

Koulutusten toteuttamiseksi sairaanhoitopiiri on ostanut Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun sosiaali- ja terveysalan yksiköltä (SeAMK) koulutussuunnittelua puolen henkilötyö-
vuoden (0,5 htv) verran. SeAMK järjesti vuonna 2016 yhteensä 69 erilaista koulutusta 
(vastaava luku 94 vuonna 2015). Koulutukset ovat vaihdelleet yhden päivän seminaa-
reista pidempikestoisiin koulutuksiin.

Sairaanhoitopiiristä erilaisiin koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 3220 henkilöä, 
muutos vuoteen 2015 on +84 henkilöä. Näistä SeAMK:n ja sairaanhoitopiirin yhdessä 
järjestämiin osallistui yhteensä 724 henkilöä, muutos -516 henkilöä. Sairaanhoitopiirin 
yksin järjestämiin koulutuksiin osallistui 2409 henkilöä, muutos +362 henkilöä. Sairaan-
hoitopiirin itse järjestämät koulutukset lisääntyivät huomattavasti kertomusvuonna.

Koulutuksia järjestettiin kaikilta aihealueilta, joita ovat Asiakaspalvelu, Henkilöstö, Pro-
sessin sujuvuus ja tehokkuus, Taloudellisuus ja vaikuttavuus ja Muu aihealue. Huomat-
tavasti eniten osallistuttiin ammatillisen osaamisen koulutuksiin. Seuraavaksi eniten 
osallistuttiin riskienhallintataitojen sekä potilas- ja asiakaspalvelutaitojen hallinnan kou-
lutuksiin. Runsasta osallistumista oli myös johtamistaidon koulutuksissa.

Vuoden aikana kielikoulutuksiin on osallistunut yhteensä 102 henkilöä. Yhteensä kieli-
koulutusta käytiin 722 tuntia, josta ruotsin kielen osuus oli 571 tuntia ja englannin kielen 
osuus 151 tuntia. Edellisenä vuonna 2015 henkilöstö ei käynyt kielikoulutuksia ja vuon-
na 2014 yksi henkilö osallistui kielikoulutukseen kymmenen tunnin verran.
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7.2 Koulutuspäivät

Koulutuspäiviä käytettiin vuosina 2014 - 2016 ammattiryhmittäin seuraavasti:

2014 2015 2016

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

Erikoislääkärit 1449 1441 1431 6,7 0,7%

Erikoistuvat lääkärit 456 585 692 8,7 0,3%

Hammaslääkärit 12 29 27 8,1 1,0%

Sairaanhoitajat 5038 4719 5350 3,5 0,5%

Muu hoitohenk. 1014 775 760 2,1 0,3%

Tutkimus- ja hoitoh 827 871 863 6,4 0,7%

Tutkim ja hoit avust 727 436 408 1,3 0,2%

Huoltohenk. 675 591 604 1,6 0,1%

Hallintohenk. 247 263 298 1,9 0,2%

Yhteensä 10445 9710 10433 3,3 0,4%

2016

Päivät päivää/hlö
poissaolo
työstä %

1431 6,7 0,7%

692 8,7 0,3%

27 8,1 1,0%

5350 3,5 0,5%

760 2,1 0,3%

863 6,4 0,7%

408 1,3 0,2%

604 1,6 0,1%

298 1,9 0,2%

10433 3,3 0,4%

Luvut sisältävät vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön koulutuspäivät.

Vakituisen henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä 2016:

Vakituiset 2016 päivät päivää/hlö

Erikoislääkärit 1215 6,8

Sairaanhoitajat 4457 3,5

Muu hoitohenk. 593 2,1

Tutk ja hoitohenk. 729 6,7

Tutkim ja hoit avust 366 1,3

Huoltohenk. 539 1,7

Hallintohenk. 233 1,6

Yhteensä 8132 3,1

2016 päivät

1215

4457

593

729

366

539

233

8132

Osa koulutuspäivistä saattaa kohdentua virkamatkoihin (esim. lääkäreiden osalta).
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Savuttomana leikkaukseen. Kuvassa savuttomuu-

den vahvoja puolestapuhujia.

Yhä useampi hoitaja otti infl uenssapiikin.

Osaamista ja kehittämistä palkitaan laatupalkinnolla. Kuvassa vuoden 2016 ykköset.
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Palkatonta opintovapaata (opintovapaalain mukainen) käytti 53 henkilöä vuonna 2016 
yhteensä 7411 päivää (38 henkilöä vuonna 2015). Lisäksi vuonna 2016 myönnettiin pal-
kallista vapaata omaehtoiseen opiskeluun 139 henkilölle yhteensä 412 pv.

7.3 Työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukset henkilökunnalle

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on laajin jatkuva koulutus. Vuonna 2016 
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, mitkä on osin kohdennettu tukipalvelujen toiminta-
alueen henkilöstölle. Lisäksi Ensihoito on osaltaan antanut koulutusta paikallisesti psy-
kiatrian henkilöstölle. Osallistujia kaikkiaan on ollut n. 120.

Työterveyshuollon toimesta on pidetty 10 ergonomiakoulutusta eri yksiköissä, joihin on 
osallistunut 141 henkilöä. Alkusammutuskoulutus on myös jatkuvaa vuosittaista kou-
lutusta mihin palolaitos on velvoittanut osallistumaan kolmen vuoden välein. Vuonna 
2016 alkusammutuskoulutukseen osallistui n. 700 henkilöä. Poistumisturvallisuudesta 
tehtyjen selvitysten perusteella annettiin koulutusta viiden yksikön henkilökunnalle.

Kemikaaliohjelmiston käytöstä järjestettyyn koulutukseen osallistui yhteensä 115 hen-
kilöä eri yksiköistä.

Liikenneturvan Ensihoidolle järjestämään toiseen ajokoulutukseen osallistui 20 henki-
löä. Ensihoidossa toimivat myös omat ajokouluttajat alueittain.

Vuoden aikana sairaanhoitopiiri osallistui kolmeen valmiusharjoituksen suunnitteluun 
ja varsinaiseen harjoitukseen sekä valtakunnalliseen valmiusseminaariin.

7.4 Johtamisen kehittäminen

Vuoden 2016 aikana esimiehiä osallistui erityisvastuualueen (Erva) järjestämään johta-
miskoulutukseen, Tampereen yliopiston järjestämiin PD – sekä sosiaali- ja terveysjohta-
misen MBA -koulutuksiin. Lisäksi osallistuttiin lukuisiin muihin valtakunnallisiin sekä 
alueellisiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin. : Lisäksi sairaanhoitopiirin Intrassa on yleis-
perehdytyksen ohjelma jokaisen työntekijän käytettävissä. Esimiesvalmennus I on koh-
dennettu uusille esimiehille kaksipäiväisenä koulutuksena, jonka jälkeen on ollut mah-
dollisuus osallistua esimiehille suunnattuihin henkilöstö-, talous-, laki- ja ns. yleisistä 
ajankohtaisasioista koostuviin, tietoiskuluonteisiin Esimiesvalmennus II:n luentoihin.

Johtamis- ja esimieskoulutusten koulutuspäivien lukumäärä työpäivinä oli yhteensä 382 
koulutuspäivää (vastaava luku vuonna 2017 oli 350 koulutuspäivää). Yhteen tai useam-
paan erilaiseen johtamis- ja esimieskoulutukseen on osallistunut yhteensä 151 esimiestä 
(v. 2015 vastaava luku oli 137).

7.5 Työkierto ja mentorointi

Henkilöstön osaamisen kehittämistä on suunniteltu kokonaisuutena ja yhtenä osaami-
sen kehittymisen muotona sairaanhoitopiirissä on tiedostettu suunnitelmallisen työkier-
ron mahdollisuudet. Suunnitelmallinen työkierto nähdään käyttökelpoisena keinona 
laajentaa henkilöstön osaamista.

Koulutuksen ja suunnitelmallisen työkierron lisäksi mentoroinnilla on mahdollistettu 
henkilöstön osaamisen laajentamista. Mentoroinnilla osaamisen kehittämisen menetel-
mänä on saavutettu senioriasemassa olevan työntekijän antamaa kokemusperäistä tietoa 



33

sekä ammatillista tukea toiselle, usein nuoremmalle tai vähemmän ammatissa toimi-
neelle työntekijälle. Vuonna 2016 on alkanut suurempi koulutuskokonaisuus, joka on 
perustunut koko yksikön henkilökunnan kouluttamiseen henkilökohtaisen mentoroin-
nin menetelmää hyödyntäen.

7.6 Perehdytys

Vuonna 2016 järjestettiin kaikille sairaanhoitopiirin uusille työntekijöille kaksi yleistä 
perehdytystilaisuutta. Tilaisuuksissa uutta henkilöstöä informoitiin mm. salassapitoon 
liittyvistä asioista, palvelussuhdeasioista, työturvallisuudesta ja sairaalahygieniasta. Li-
säksi sairaanhoitopiirin Intrassa on käytössä yleisperehdytyksen ohjelma jokaisen työn-
tekijän käytettävissä. Yksikkökohtaisesta perehdytyksestä vastaa yksikön esimies tai hen-
kilö, jolle asia on delegoitu. Toimintayksiköissä on omat nk. perehdytyskansionsa, joiden 
mukaan uudet työntekijät perehdytetään yksikön toimintaan. Osa toimintayksiköistä on 
siirtänyt perehdytysaineiston Intran perehdytysohjelmaan.

7.7 Osaamismittaus – osaamisen arvioinnin työväline

Osaamisen kartoitusta sairaanhoitopiirissä on toteutettu sähköisen järjestelmän avulla 
vuodesta 2005 alkaen. Osaamismittaus antaa käsityksen koulutustarpeen ja osaamisva-
jeen lisäksi osaamisvarannosta. Henkilöstön osaamiskuvaukset rakentuvat yleisestä sekä 
ammatillisen osaamisen osioista. Ammatillisen osaamisen osiossa tulee esiin eri ammat-
tiryhmiin liittyviä eroavaisuuksia. Vuoden 2016 aikana oli meneillään 12 osaamismitta-
usta ammattiryhmittäin ja/tai yksiköittäin toteutettuina. Lisäksi on päivitetty osaamisen 
kuvauksia eri ammattiryhmissä.

Osaamisen ylläpito ja kehittymisen tavoite on määritelty tasolle 3. Pääsääntöisesti osaa-
minen on vuonna 2016 ylittänyt tavoitetason. Tulosten mukaan yksiköissä on osaamis-
varantoa, josta voidaan päätellä, että osaaminen on turvattua esimerkiksi eläköitymisen 
seurauksena tai muuten henkilöstön vaihtuessa/muuttuessa. Mittaukseen osallistujien 
kohdalla tuli esiin osaamisvajetta Riskien hallintataidoissa ’Sisäisen valvonnan’ alueella 
sekä Ammatillisessa osaamisessa ’Yksikön tietojärjestelmien käytön ohjaus ja ohjelmien 
kehittäminen’.

Esimiesten osaamismittauksessa on tullut esiin koulutustarpeita esimerkiksi talon käy-
tänteistä, johon on löytynyt osaltaan ratkaisu esimiesvalmennuksista. Organisaation 
osaaminen on ydinasia. Osaamismittaus on esimiehiä palvelevaa, kehityskeskustelujen 
apuna hyvä väline ja oleelliset osaamisen alueet esiintuova mittari.
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8 Yhteistoiminta

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 2015 työntekijöiden edustajalla ja vuonna 2016 työn-
antajan edustajalla. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Yhteistoimintaneuvoston pu-
heenjohtajana toimi vuonna 2016 hallituksen puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio.

Yhteistoimintaneuvosto kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 
seuraavia asioita:

- Henkilöstökertomus vuodelta 2015
- Tilinpäätös vuodelta 2015
- Osaamista kehittävä koulutus vuonna 2015
- Johtamis- ja esimieskoulutukset vuonna 2015
- Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisen suunnitelma
- Työyhteisösovittelun malli
- Hoitotyön palveluyksikön perustaminen ja toimintamalli
- Ravintokeskuksen ja tukipalvelujen mahdollinen yhtiöittäminen
- Hoitotyön henkilöstömitoituksen aloittaminen
- Talousarvio 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2019
- Työterveysyhteistyö 

8.2 Sisäinen tiedottaminen

Asiakirjahaku on tietosäilö, jossa on koottuna sairaalan ohjeet sekä mm. toimintayksi-
köiden ja työryhmien muistiot ja pöytäkirjat. Kaikki uusimmat asiakirjat löytyvät asia-
kirjahaun 10 päivän sisällä muokattujen valikosta ja uusimmat ohjeet on listattuna 
asiakirjahaun ”uudet ja päivitetyt ohjeet” -kansioon. Asiakirjahaun ohjeiden ja tiedon 
välittäminen perustuu esimiestehtävään ja työntekijän omaehtoiseen aktiivisuuteen tie-
donhaussa.

Intranetin pikaviesti toimii hyvin ajankohtaisen tiedotuksen kanavana. Heikkoutena on 
viestien nopea häviäminen sähköisen työpöydän näytöltä. Intran etusivun Ajankohtais-
palstan tiedotukset eivät tavoita henkilökuntaa kovin hyvin.

Sisäisessä tiedottamisessa sähköposti on keskeinen tiedottamisen väline. Linjaorganisaa-
tion mukaisesti toimintayksikköjohtajat ja osastonhoitajat ovat käytetyimmät jakeluryh-
mät, joiden kautta tiedotuksen oletetaan tavoittavan myös muun henkilökunnan.

Ammattiryhmien kokoontumisista eniten sisäisen tiedotuksen kanavana käytetään sään-
nöllisesti kokoontuvaa osastonhoitajien kokousta. Erillisiä koko henkilökunnalle suun-
nattuja tiedotustilaisuuksia tai johtoryhmän kyselytunteja ei ole kertomusvuonna järjes-
tetty. Rekrytointi ylläpitää ilmoitustaulua virkojen ja toimien hakuilmoitusten sisäisessä 
informoinnissa. Muuhun sisäiseen tiedottamiseen ei ilmoitustaulua käytetä.

Sairaanhoitopiirin tiedotuslehti Epsote ilmestyi vuonna 2016 yhdeksän kertaa. Lehti jul-
kaistaan verkkolehtenä intrassa ja linkkinä sairaanhoitopiirin verkkosivulla. Tilattuna 
linkkinä lehti leviää laajasti myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Lehti tavoittaa suhteel-
lisen hyvin tietokoneella työskentelevän henkilökunnan. Katselukertoja lehteä kohden 
oli noin 3300.
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9 Keskeiset tunnusluvut

Alla olevaan taulukkoon on koottu kertomuksen keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2014 
- 2016.

Keskeiset tunnusluvut 2014-2016 2014 2015 2016

Vakituinen henkilöstö 31.12. 2657 2646 2640

Määräaikainen henkilöstö 31.12. 693 661 572

Henkilöstö yhteensä 31.12. 3350 3307 3212

Määräaikaisia henkilöstöstä 20,69 % 19,99 % 17,81 %

Naisia henkilöstöstä 81,27 % 81,30 % 81,03 %

Henkilötyövuodet 2943 2940 2898

Tehty vuosityöaika 2483 2437 2389

Keski-ikä 49,2 48,5 47,6

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä 69 77 77

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

Vakituisen henkilöstön kokonaisvaihtuvuus 5,04 % 5,57 % 5,44 %

Palkat ja palkkiot+sivukulut 160 828 769 € 163 356 384 € 159 159 132 €

Varhe-maksu 637 922 € 552 464 € 642 122 €

Sairauspoissaolopäivät 42095 pv 41686 pv 44673 pv

Sairauspoissaolopäivät/henkilötyövuosi 14,3 14,2 15,4

Sairauspoissaolo % 3,6 % 3,6 % 3,8 %

Työterveyshuollon kustannukset 1 050 212 € 962 121 € 1 077 736 €

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

2016

2640

572

3212

17,81 %

81,03 %

2898

2389

47,6

77

62,8

5,44 %

159 159 132 €

642 122 €

44673 pv

15,4

3,8 %

1 077 736 €

3,3 pv
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