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Saatteeksi - Vuonna 2015 vauhtia ja vaihtelevia tilanteita 

Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelman valmistelussa lähtökohtana ja tavoitteena oli, että henkilöstön koko-
naismäärää ei lisätä. Tämä tavoite toteutui – henkilöstön kokonaismäärä väheni reilut 60 henkilötyövuotta. 
Tulos on merkittävä, kun huomioidaan jo edellisenä vuonna toteutunut noin 40 henkilötyövuoden vähen-
nys. Vähennykseen tosin sisältyy ruokapalvelutoimintojen ja samalla ruokapalveluhenkilöstön ulkoistami-
nen. Vähennykset liittyvät sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamistoimiin, joita on siis jatkettu vuoden 
2015 aikana, mutta edelleen, kuten edellisenäkin vuonna, on voitu välttää ns. koviin toimiin (lomautukset, 
irtisanomiset) tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut.

Vuoden 2015 yksi keskeisistä aikaansaannoksista oli henkilöstöohjelman valmistuminen. Ohjelma laadit-
tiin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja se kytkettiin sairaanhoitopiirin strategiaan ja sen voi-
massaoloaikaan vuosille 2015 ja 2016. Henkilöstöohjelman tavoitteena on organisaation hyvä toimintaky-
kyisyys henkilöstön ja perustehtävän hoitamiseen liittyvien toiminnallisten prosessien osalta. Keskeisenä 
osana on strategian mukaisen työnantajakuvan rakentaminen, johon liittyen toteutetaan ohjelmassa rajat-
tujen osa-alueiden tavoitteita ja toimenpiteitä sekä mitataan niiden onnistumista ja vaikuttavuutta. 

Henkilöstöohjelman yhtenä painopistealueena on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen organisaati-
on kaikilla tasoilla. Hyvinvoinnin edistäminen on useiden toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyön koordinoin-
tiin saatiin vuoden 2015 loppupuolella lisäresursseja päätoimisen työhyvinvointisuunnittelijan aloittaessa 
työnsä. Työhyvinvointisuunnittelijan keskeisenä tehtävänä on hakea toimivia ja tasapainoisia ratkaisuja yk-
silöiden ja yhteisöjen työhyvinvoinnin esteiden poistamiseksi. Ratkaisuja haetaan tavoitteellisella ja aktii-
visella vuorovaikutuksella yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Vuoden 2015 aikana tavoitteellista ja aktiivista 
yhteistyötä toteutettiin mm. yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon palveluista erityisesti 
työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin asiantuntijuutta hyödynnettiin useissa yksiköissä. 

Erityisessä seurannassa on ollut henkilöstön tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niistä johtuva sairastavuus. 
Vuoden 2015 osalta, useiden eri toimien ja toimijoiden yhteisvaikutuksena, voidaankin todeta hyvä lop-
putulos – tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät 28 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Koko henkilöstön sairastavuus väheni myös keskimäärin yhdellä päivällä työntekijää kohden. 
Muutos on hyvä ja pitkään odotettu. Työhyvinvointia edistäviä toimia tulee kuitenkin jatkaa edelleen ja si-
ten varmistaa muutoksen saattaminen pysyväluonteiseksi. 

Vuoden 2015 tavoitteena oli myös henkilöstöresurssin joustava käyttö erilaisilla työaikajärjestelyillä. Työ-
aikapankkijärjestelmä saatiinkin vakiinnutettua kaikkia työaikamuotoja koskevaksi. Lisäksi loppuvuonna 
tehtiin päätös Titania-työvuorosuunnit telun laajentamisesta Sähköisen asioinnin palveluilla. Sähköinen 
asiointi sisältää mm. yhteisöllisen eli autonomisen työvuorosuunnittelun ja ergonomisen, kuormittavuutta 
seuraavan työvuorosuunnittelun. Nämä em. toiminnallisuudet tuovat huomattavan parannuksen sairaan-
hoitopiirin nykyiseen työaikojen hallintaprosessiin myös tulevaisuuden haasteet huomioiden. 

Esimiestoiminnan kehittäminen oli yksi keskeisistä viime vuoden tavoitteista. Tasalaatuista johtamista 
edistettiin vuoden aikana useilla esimiesvalmennuksilla, joissa käytiin läpi viestintään ja strategiaan, työ-
terveyshuoltoon, työsuojeluun, toimintaan ja talouteen, henkilöstöasioihin ja päätöksentekoon liittyviä 
linjauksia ja ohjeita. Kouluttajina toimivat työterveyshuollon ja sairaanhoitopiirin omat asiantuntijat. Val-
mennuksia jatketaan edelleen.  
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Sairaanhoitopiirin henkilöstöstä noin 70 % vastasi viime vuonna toteutettuun Työterveyslaitoksen sairaa-
lahenkilöstön työhyvinvointikyselyyn. Kyselyn tulokset eivät tällä kertaa olleet kokonaisuutena yhtä po-
sitiivisia kuin vuoden 2014 tulokset. Henkilöstö on kokenut tavanomaista enemmän kielteiseksi koettuja 
muutoksia työn sisällössä. Työn kuormitus on myös lisääntynyt selkeästi. Edelliseen kyselyyn verrattuna 
myös oikeudenmukaisuuden kokemus on heikentynyt. Positiivisena havaintona voidaan todeta, että vas-
taajat ovat kokeneet oman työyhteisön edelleen voimavarana – työyhteisön toimivuuden mittarit ovat ol-
leet nousujohteisia jo vuodesta 2012 alkaen. 

Jatkotyöskentelyä varten on hyvä lähtökohta, että työyhteisön toimivuuden mittarit (mm. sosiaalinen pää-
oma, työyhteisötaidot) ovat nousujohteisia. Hyvää nousujohteista kehitystä tulee varmistaa edelleen vaa-
limalla näitä hyvin toimivia asioita sekä kehittämällä edelleen erityisiä vahvuuksiamme. 

Petri Alaluusua
henkilöstöjohtaja



3

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky.    www.khshp.fi

1. Yhteistoiminta

 
1.1. Neuvottelu- ja yhteistoiminta

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintaohje määrittelee yhteistoiminnan periaatteet 
ja toimintatavat. Edustuksellinen yhteistoiminta tapahtuu yhteistyötoimikun-
nassa, johon on nimetty työnantajan ja työntekijöiden edustajat. Yhteistyötoi-
mikunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2015 aikana. Käsittelyssä olivat 
mm. sairaanhoitopiirin tilinpäätös, talousarvio ja taloussuunnitelma, ruokahuollon ulkoistaminen, henki-
löstö- ja koulutussuunnitelma, henkilöstökertomus sekä henkilöstöohjelma 2015–2016. 

Yhteistyötoimikunnan lisäksi yhteistoiminta-asioita käsitellään ns. pääluottamusmiesneuvottelussa. Tämä 
neuvotteluryhmä kokoontui 13 kertaa vuoden 2015 aikana. Pääluottamusmiesten lisäksi työnantajan edus-
tajina ryhmässä ovat hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja palvelussuhdepäällikkö. Pää-
luottamusmiesneuvotteluissa käsitellyt asiat vuonna 2015 liittyivät pääsääntöisesti henkilöstöohjelman 
valmisteluun ja paikallisiin palkkausta tai työaikaa koskeviin sopimusneuvotteluihin.

1.2. Työsuojelutoiminnan painopisteet vuonna 2015

Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön HaiPron Työturvallisuus- ja Toiminta-ympäristö ilmoitukset. Näiden 
käyttöönoton myötä voitiin luopua entisestä häiriötilanneilmoitusmenettelystä. Työturvallisuusilmoituk-
sista saadaan entistä tarkempaa tietoa henkilökuntaan kohdistuvista vaaratapahtumista ja ”läheltä piti” 
-tilanteista, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa vaaraa tai haittaa henkilöstölle. Toimintaympäristöilmoi-
tuksista saadaan tietoa vaaratapahtumista tai läheltä piti -tilanteista, jotka liittyvät toimintaympäristöön, 
rikokseen tai ilkivaltaan, paloturvallisuuteen tai muuhun vaaratapahtumaan tai turvallisuuspoikkeamaan. 
”Läheltä piti” -ilmoituksista saadaan arvokasta tietoa ennakoivaan työturvallisuuden parantamiseen ja tur-
vallisuuden hallintaan.
 
Keväällä 2015 jatkettiin sairaanhoitopiirin yksiköissä fyysisten riskien hallinnan kartoitusta. Kartoitus 
suunniteltiin ja toteutettiin työfysioterapeutin ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistyönä. Käynneillä teh-
dyistä huomioista koottiin alkukesästä raportti, jonka pohjalta laadittiin henkilöstöpalvelujen, työsuojelun 
ja työterveyshuollon yhteistyönä sairaanhoitopiiritasoinen toimenpidesuunnitelma. 

Työterveyshuollon lakisääteisillä työpaikkakäynneillä annettujen toimenpide-ehdotusten toteutumisen 
seuranta siirtyi vuoden 2015 alusta työsuojelun vastuulle. Työsuojelun toimesta kehitettiin seurantame-
nettely, jonka mukaisesti puolen vuoden kuluessa työpaikkakäynnistä yksiköiden esimiehiltä pyydetään 
selvitys toimenpide-ehdotusten toteutumisesta. Kaikki seurantapalautteet käsitellään työterveyshuollon 
ja työsuojelun yhteispalavereissa, jolloin myös sovitaan mahdollisten jatkotoimien tarpeesta. 

Keväällä 2015 koordinointiin työsuojelun toimesta koko sairaanhoitopiirin yhteiset siivoustalkoot, joiden 
tavoitteena oli vähentää työturvallisuusriskejä parantamalla tilojen siisteyttä ja järjestystä. Talkoiden ai-
kana kiinnitettiin huomiota myös opasteiden riittävyyteen ja toimivuuteen. Talkoiden ohessa käyttööno-
tettiin myös intrassa toimiva sairaanhoitopiirin kalustepörssi. Palaute talkoista oli myönteistä, joten yksi-
köiden toiveesta talkoita tullaan jatkamaan vuosittaisena tapahtumana. 
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Syksyn 2015 aikana panostettiin esimiesten ja henkilöstön työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukseen, koulu-
tuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana työsuojelun lisäksi laajasti eri yhteistyötahoja. Syksyllä 
käynnistettiin myös porrastempaus, jossa portaikkoihin asennetuilla teksteillä innostetaan liikkumaan ja 
käyttämään hissin sijasta portaita.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen tarkastajan toimesta tehtiin keskus-
sairaalan Hämeenlinnan yksikössä 30.11.2015 tarkastus ”Terävät instrumentit terveydenhuollossa”. Tar-
kastuskertomuksessa todettiin mm. ”Työnantajan on luovuttava terävien instrumenttien tarpeettomasta 
käytöstä menettelytapoja muuttamalla ja ottamalla käyttöön instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja 
turvallisuusteknisiä suojamekanismeja.” 

2. Henkilöstömäärä

2.1. Henkilötyövuosi

Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, 
että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilös-
tömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden 
työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Vain 
osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin.

HENKILÖTYÖVUODET PALVELUSSUHTEESSA 2015

                            Henkilötyövuodet  Muutos-% 
  Vakinaiset  Määräaikaiset Yhteensä 2014/2015
Lääkärit 139,7 99,5 239,2 1,5
Tutkimushenkilöstö 85,8 12,3 98,1 -2,5
Hoitohenkilöstö 849,1 201,2 1 050,3 -1,6
Toimistohenkilöstö 186,4 26,2 212,6 -4,9
Huoltohenkilöstö 271,3 51,9 323,2 -9,5          
Yhteensä 1 532,3 391,1 1 923,4 -3,1           

Vuonna 2015 sairaanhoitopiirin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 1 923,4 työntekijää toistaiseksi voi-
massa olevassa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuonna 2014 henkilötyövuosia oli yhteensä 1 984,7, 
josta määräaikaisia oli 402,9 henkilötyövuotta. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus vuosityöntekijöi-
den palvelujaksoista on 20,3 %. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet vain määräaikaisessa lääkärihenki-
löstössä, jossa lisäystä 6,4 % viime vuoteen verrattuna. Muissa ammattiryhmissä henkilötyövuodet ovat 
vähentyneet.
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YLEISIMMÄT TEHTÄVÄNIMIKKEET AMMATTIRYHMITTÄIN VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

Hoitohenkilöstö Määrä Tutkimushenkilöstö Määrä Toimistohenkilöstö  Määrä
Sairaanhoitaja 695 Psykologi 21 Osastonsihteeri 106
Perushoitaja 56 Sosiaalityöntekijä 12 Toimistosihteeri 36
      
Lääkärit Määrä Huoltohenkilöstö Määrä   
Erikoistuva lääkäri 67 Sairaalahuoltaja 139   
Osastonlääkäri 42 Välinehuoltaja 32   

2.2. Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön ikärakennetta seurataan ammattiryhmittäin ja koko organisaation tasolla. Vakinaisen henki-
löstön keski-iässä on ollut vain vähäisiä muutoksia kahtena viime vuonna. Vuonna 2015 vakinaisen hen-
kilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 35,4 vuotta eli 11,5 vuotta vä-
hemmän kuin vakinaisella henkilöstöllä. 

Ikärakennetta kuvaavissa tilastoissa ammattiryhmittäin on vain pientä vaihtelua vuosittain. Vuonna 2015 
lääkäreiden keski-ikä on pysynyt lähes ennallaan 46,9 vuodessa. Myös tutkimushenkilöstön keski-ikä on 
säilynyt samalla tasolla ja on tällä hetkellä 46 vuotta. Keski-iältään nuorinta on hoitohenkilöstö 44,6 vuot-
ta. Huoltohenkilöstö on iältään keskimäärin 50,2 vuotta. Toimistohenkilöstön keski-ikä on korkein 51,6 
vuotta. Myös määräaikaisesta henkilöstöstä alhaisin keski-ikä on hoitohenkilöstöllä 34,2 vuotta ja korkein 
huoltohenkilöstöllä 40,2 vuotta.

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ VUOSINA AMMATTIRYHMITTÄIN 2011–2015 
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Vuonna 2015 alle 35-vuotiaiden työntekijöiden osuus koko vakinaisesta henkilöstöstä oli 15,2 %. Eniten 
nuorten työntekijöiden ryhmään kuuluvia oli hoitohenkilöstössä. Heidän osuutensa hoitohenkilöstöstä oli 
21,9 %. Yli 65-vuotiaita on 0,7 % henkilöstöstä. Ammattiryhmittäinen keski-iän sukupuolijakauma on ta-
sainen eikä miesten ja naisten välillä iässä ole merkittäviä eroja.

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ AMMATTIRYHMITTÄIN JA IKÄRYHMITTÄIN 1.12.2015

Ammattiryhmä  alle 25 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 65 Yht.
Lääkärihenkilöstö 0 8 44 47 40 3 142
Tutkimushenkilöstö 0 14 27 21 28 0 90
Hoitohenkilöstö 6 181 249 195 222 1 854
Toimistohenkilöstö 0 7 37 61 81 3 189
Huoltohenkilöstö 1 12 36 79 104 3 235
Yhteensä 7 222 393 403 475 10 1510

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLIJAKAUMA 1.12.2015

Ammattiryhmä Miehet Naiset Yhteensä
Lääkärihenkilöstö 48,4 45,5 46,9
Tutkimushenkilöstö 47,3 45,6 46,0
Hoitohenkilöstö 43,5 44,7 44,6
Toimistohenkilöstö 50,3 51,7 51,6
Huoltohenkilöstö 48,9 50,7 50,2
Yhteensä 47,4 46,6 46,9    
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3. Henkilöstön työpanos ja poissaolot

3.1. Vuosityöpanos ammattiryhmittäin ja tulosalueittain

Työajan jakautumista työntekoon ja poissaoloihin kuvataan työpanoksella. Vuosityöpanokseen lasketaan 
mukaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palvelussuhdepäivät, joista on vähennetty henkilöstön 
poissaolopäivät. 

Henkilöstön käyttöä kuvataan tulosalueittain ja ammattiryhmittäin. Konservatiivisen ja operatiivisen tu-
losalueen työpanos on yli puolet kokonaistyöpanoksesta. Tukipalvelujen työpanos on 21,2 %.

TYÖPANOS LASKENNALLISINA VAKANSSEINA TULOSALUEITTAIN JA AMMATTIRYHMITTÄIN 2015

                                      Tulosalue                                                                   
Ammattiryhmä Konserva- Opera- Psykiatria Sairaanhoid.  Tuki- Työpanos 
 tiivinen  tiivinen   palvelut  palvelut  yhteensä 
Lääkärihenkilöstö 76,5 66,8 19,4 13,5 0,9 177,1
Tutkimushenkilöstö 31,0 6,3 17,3 18,7 0 73,3
Hoitohenkilöstö 285,8 256,8 155,8 54,0 22,3 774,7
Toimistohenkilöstö 0,9 1,1 0,9 103,3 60,7 166,9
Huoltohenkilöstö 0 28,0 0 0 222,4 250,4
Yhteensä 394,2 359,0 193,4 189,5 306,3 1442,4
Muutos edelliseen                                                                                                                                                                                
vuoteen % -0,10 % -3,55 % -0,21 % -6,93 % -6,93 % 75,7 %

VUOSITYÖPANOKSEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 2015

HENKILÖSTÖN TYÖPANOS-% 
VUOSINA 2011–2015
                                            
Vuosi Työpanos-%
2011 75,5
2012 75,1
2013 75,8
2014 75,2
2015 75,7
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3.2. Poissaolot

Vuonna 2015 poissaolojen kokonaismäärä oli 175  781 ja niiden osuus palvelussuhteiden kalenteripäivistä 
oli 24,3 %. Palvelujaksojen kalenteripäivistä saatiin 75,7 %:n suuruinen työpanos. 

Sairauslomien osuus on 3,9 % poissaoloista ja vuonna 2014 sairauslomia oli 4,3 %.  Vuosilomat, lakisää-
teiset poissaolot ja aktiivivapaat ovat pysyneet melko samanlaisina vuoteen 2014 verrattuna. Lakisäätei-
siä poissaoloja ovat muun muassa perhevapaat ja opintovapaa. Muihin poissaoloihin kuuluvat esimerkiksi 
kannustevapaa sekä harkinnanvaraiset palkattomat virka- ja työvapaat. Lääkäreiden aktiivivapaat ovat pal-
kattomia päivystyksestä kertyneitä vapaita.

TYÖPANOS JA POISSAOLOJEN SYYRYHMÄT 2015

POISSAOLOT SYYRYHMITTÄIN KALENTERIPÄIVINÄ HENKILÖÄ KOHTI VUONNA 2015

Poissaolon syy Kalenteripäiviä/henkilö
Vuosilomat 40,7                   
Sairauslomat 14,6
Lakisäät. poissaolot 26,5
Muut poissaolot 8,6
Aktiivivapaat 7,5                   
Yhteensä 97,9                     

Vuonna 2015 poissaoloja oli henkilöä kohti laskettuna 
97,9 kalenteripäivää, joka on runsaat kolme kuukautta. 
Edellisenä vuonna poissaoloja oli 97,3 päivää ja 88,4 
päivää vuonna 2013. Poissaolot ovat pysyneet samal-
la tasolla syyryhmittäin viime vuosina. Terveysperus-
teisia poissaoloja käsitellään seuraavassa kappaleessa.
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POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ SYYRYHMITTÄIN 2011–2015

3.3. Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot ja työtapaturmista, työmatka-
tapaturmista sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot. 

Vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä oli 14,6 kalenteripäivää henkilöä kohti. Edelliseen vuoteen verrat-
tuna määrä on vähentynyt yhdellä päivällä henkilöä kohti.

Vuosi Sairauspoissaolot Henkilöä     
  kalenteripäivinä kohti, pv.     
2011 33 089 15,4
2012 32 209 15,5
2013 31 325 15,5
2014 30 942 15,6         
2015 28 104 14,6         

Sairauspoissaolojen määrää on aiheellista tarkastella ammattiryhmittäin ja tulosalueittain, jotta saadaan 
tarkempi kuva niiden jakautumisesta. Ammattiryhmien väliset selkeät erot sairauspoissaolojen kalenteri-
päivissä säilyvät vuosittain ennallaan. Lääkärihenkilöstöllä on vähiten sairauspoissaoloja, vain keskimäärin 
5,1 päivää. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet eniten huoltohenkilöstöllä 1,7 päivää henkilöä kohti. Hoi-
tohenkilöstön sairauspoissaolot, 15,0 päivää, ovat vähentyneet 1,4 päivällä verrattuna vuoteen 2014. Tut-
kimushenkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jopa 5 päivällä henkilöä kohti. 

Tulosalueittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat kasvaneet eniten psykiatrian tulosalueella, 0,8 päivää 
vuoteen 2014 verrattuna. Muilla tulosalueilla sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja erityisesti sairaanhoi-
don palvelujen tulosalueella laskua on 3,8 päivää.
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SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ AMMATTIRYHMITTÄIN HENKILÖÄ KOHTI 2011–2015

SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ TULOSALUEITTAIN VUOSINA 2011–2015
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SAIRAUSPOISSAOLOJEN KESTOJAKAUMA KALENTERIPÄIVINÄ AMMATTIRYHMITTÄIN

Sairauspoissaolojen kestojakaumat ammattiryhmittäin 
kuvaavat eri pituisten sairauslomien jakautumista. Kaavi-
ot osoittavat, että ammattiryhmien välillä ei ole merkit-
täviä eroja sairauslomien kestossa. Tyypillisesti sairauslo-
mat 1–3 päivää ovat sairauslomia esimiehen luvalla. Yli 60 
päivän sairauslomat ovat harvinaisimpia. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisin sairauspoissaolojen syyryhmä 24 %:n osuudella ja mielenter-
veyden häiriöt toiseksi yleisin syy 19 %:n osuudella. Sairauslomat työntekijän omalla ilmoituksella ja esi-
miehen luvalla, 11 % sairauslomien syistä, ovat lyhytkestoisia enintään 3 kalenteripäivää kestäviä poissa-
oloja. Merkittävät syyryhmät 9 %:n osuudella ovat vammat ja tapaturmat.
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SAIRAUSPOISSAOLOJEN YLEISIMMÄT SYYT JA NIISTÄ AIHEUTUNEIDEN SAIRAUSLOMAPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄT

TYÖTAPATURMAT, VERITAPATURMAT JA NIISTÄ AIHEUTUNEET SAIRAUSLOMAT SEKÄ AMMATTITAUDIT 2011-2015

	  

Piirakkan	  asetuksia	  hieman	  muutettu	  sivu	  12	  

	  

Tämä	  korvaa	  sivulla	  6	  olevan	  taulukon	  ”vakinainen	  henkilöstö	  ammattiryhmittäin	  ja	  ikäryhmittäin”	  
(puuttuu	  yhteensä	  sarake)	  
	  
Ammattiryhmä  alle 25 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 65 Yht. 

Lääkärihenkilöstö 0 8 44 47 40 3 142 

Tutkimushenkilöstö 0 14 27 21 28 0 90 

Hoitohenkilöstö 6 181 249 195 222 1 854 

Toimistohenkilöstö 0 7 37 61 81 3 189 

Huoltohenkilöstö 1 12 36 79 104 3 235 

Yhteensä 7 222 393 403 475 10 1510 

	  
	  

TULES 
24 % 

Mielenterveyden 
häiriöt 
19 % 

Esimiehen  
luvalla/oma  

ilmoitus 
11 % 

Vammat ja 
 tapaturmat 

9 % 

Hengityselinten  
sairaudet 

9 % 

Kasvaimet 
10 % 

Hermoston sairaudet 
2 % 

Verenkiertoelinten 
sairaudet 

1 % 

Virtsa- ja 
sukupuolielinten 

sairaudet 
2 % 

Raskauteen liittyvät 
3 % 

Ruuansulatuselinten 
sairaudet 

4 % 

Kaikki 
muut 
6 % 

Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt 
1.1. - 31.12.2015 
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3.4. Työterveyshuollon kustannukset ja Kelan korvaukset

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kus-
tannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitel-
ma ovat edellytyksiä korvauksen saamiselle. Kela korvaa 60 % korvausluokassa I ennaltaehkäisevän työ-
terveyshuollon kustannuksia, kun työterveyshuolto ja organisaatio ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn 
hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Korvausluokassa II Kela korvaa 50 % yleislääkäritasoisen 
sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannuksista.

TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET VUOSINA 2011–2015

KELASTA SAADUT KORVAUKSET TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 2011–2014
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4. Henkilöstön vaihtuvuus

Vuonna 2015 alkoi uusia vakituisia palvelussuhteita 42 kappaletta, vuonna 2014 niitä alkoi 103 kappaletta. 
Vuoden 2015 vaihtuvuus oli 2,78 % vakituisesta henkilöstöstä. Samana vuonna päättyneiden toistaiseksi 
voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärä oli 175 ja vuonna 2014 päättyi 121 palvelussuhdetta. Va-
kituisesta henkilöstöstä poislähteneiden osuus on 11,6 % ja edellisenä vuotena 7,6 %. Suureen poislähte-
neiden määrään vaikuttaa ravintopalveluiden henkilöstön siirtyminen 1.9.2015 Tekme Oy:n.  

4.1. Rekrytointi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2015 julkisessa haussa 110 toistaiseksi voimassa olevaa pal-
velussuhdetta ja määräaikaisia tehtäviä 49 kappaletta. Vertailutietona kerrotaan, että vuonna 2014 haettiin 
113 toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään ja määräaikaisia paikkoja oli haussa 60 kappaletta. Hakemuk-
sia vuonna 2015 tuli kaikkiaan 2 233. Vakituiset palvelussuhteet saatiin täytettyä hyvin. Erikoislääkäreiden 
saatavuudessa oli ongelmia muutamilla kliinisillä erikoisaloilla.

Lyhytaikaisten poissaolojen vuoksi hoitohenkilöstön sijaispyyntöjä tuli rekrypalveluihin 109 kappaletta, 
joista osaan saatiin sijaisvälityksen kautta sijainen rekrytoitua. Osittain osastot järjestelivät sijaistarpeen 
työvuoromuutoksin. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarjosi kesällä 2015 kahdelle nuorelle kesätyöpaikan. Sairaalan eri yksi-
köissä oli työelämään tutustumassa TET-jaksoilla 28 nuorta kevään ja syksyn aikana. Lisäksi rekrypalvelut 
järjesti kaksi työelämään tutustumispäivää alueen lukiolaisille.

Vuoden 2015 aikana sairaanhoitopiiri tarjosi terveydenhuoltoalan harjoittelu – ja työssäoppimispaikan 538 
opiskelijalle, harjoittelu- ja työssäoppimisviikkoja oli yhteensä 2435 viikkoa. Jaksojen pituudet vaihteli-
vat yhdestä viikosta kahdeksaan viikkoon. Opiskelijatoiminnasta on laadittu erillinen opiskelijakertomus. 

4.2. Varahenkilöstö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vakituista varahenkilöstöä, 25 vakanssia, käytetään pääasiassa lyhytai-
kaisissa ja äkillisissä sijaistarpeissa. Varahenkilöstö siirtyi vuoden 2015 alusta hallinnollisesti konservatii-
viselle tulosalueelle ylihoitajan alaisuuteen. Viime vuonna varahenkilöstön varaustilanne somatiikassa oli 
keskimäärin 90,1 % ja psykiatriassa 81,9 %.
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4.3. Palautetta lähteneiltä – lähtökyselyn vastaukset

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä pyydetään palvelussuhteen päättäviä vastaamaan sähköiseen lähtöky-
selyyn anonyymisti. Lähtökyselyn tuloksia verrataan vuosittain aikaisempien vuosien tuloksiin ja vastaus-
ten perusteella pyritään kehittämään erityisesti esimiestoimintaa. Lomakkeessa kysytään palvelussuhteen 
päättymiseen liittyviä syitä, kokemuksia työtehtävistä, työyhteisöstä, omista kehittymismahdollisuuksista 
sekä asioista, joita arvostaa työpaikkaa valitessa. Kysymyksenasettelu on, että miten kokee kyseessä ole-
vien asioiden olevan omassa työyksikössä ja työssä. Vastausasteikon vaihteluväli on 5 = täysin samaa miel-
tä — 1 = täysin eri mieltä.

Vuonna 2015 kyselyyn vastanneita henkilöitä oli yhteensä 91, joka on saman verran kuin edellisenä vuon-
na. Kyselyyn vastanneista 33 % oli ollut alle 12 kuukautta sairaanhoitopiirin palveluksessa ja 16 % yli 10 
vuotta. Määräaikaisessa työsuhteessa oli ollut 40 % vastanneista. Iältään alle 35-vuotiaita oli 51 % vas-
tanneista ja eläkkeelle jääviä oli vastanneista 13 %. Suurin ammattiryhmä tutkimus- ja hoitohenkilöstö oli 
myös isoin vastaajaryhmä 44 %:n osuudella. Lääkärihenkilöstöä vastaajista oli 28 % ja loput vastaajat kuu-
luivat muihin ammattiryhmiin.

Työtehtävän sisältö vastasi odotuksia ja koulutusta sekä työn monipuolisuus olivat työssä hyvinä pidetty-
jä ominaisuuksia. Samoin tehtävät olivat riittävän haasteellisia ja vastuullisia. Ne saivat parhaat arvosanat 
kyselyyn vastanneilta. Käytössä olevia työvälineitä pidettiin ajanmukaisina. Työyhteisöä koskevista kysy-
myksistä parhaimmat pisteet annettiin hyvistä suhteista työtovereihin. Myös yhteistyö esimiehen kanssa 
sujui hyvin. Sairaanhoitopiiriä suosittelisi työpaikaksi ystävilleen -väittämä sai arvon 3,63. 

Palautetta omasta työstä ei koettu saadun riittävästi. Kokemus suunnitelmallisen perehdytyksen saami-
seen aloittaessaan työn sai arvosanan 3,51. Väittämästä henkilökohtaisesta osaamisesta / taidoista ei pal-
kittu riittävästi, vastattiin myös ei samaa eikä erimieltä arvolla 3,42.

Työpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi nousi työn sisältö ja toiselle sijalle tuli työhyvin-
vointi. Myös kouluttautumismahdollisuudet sekä perhe ja sosiaaliset suhteet saivat keskimäärin yli 4 pis-
tettä. Työaikajärjestelyjä pidettiin tärkeänä muuna työntekoon liittyvänä asiana.

5. Eläköityminen

5.1. Eläkkeelle siirtyminen

Vuoden 2015 aikana eläkkeelle siirtyi 4,0 % vakinaisesta henkilöstä. 
Vanhuuseläkkeelle jäi 67,2 % kaikista eläkkeelle siirtyneistä. Osa-aika-
eläkkeelle jäi vain 5 henkilöä. Kuntoutustuelle, osatyökyvyttömyyseläk-
keelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 15 henkilöä, joka on 1,0 % 
vakinaisen henkilöstön määrästä. 
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ELÄKKEELLE SIIRTYNEET HENKILÖT ELÄKEMUODOITTAIN 2011–2015
 
Eläkemuoto 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Vanhuuseläke 48 41 44 39 41 213
Osa-aikaeläke 5 4 5 4 5 23
Kokoaikainen kuntoutustuki  4 3 7 7 4 26
Osatyökyvyttömyyseläke 6 6 15 9 10 46
Työkyvyttömyyseläke 4 2 3 2 1 12
Yhteensä 67 56 74 62 61 320

ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN JA OSA-AIKAELÄKKEEN ALOITTANEIDEN KESKI-IKÄ ELÄKELAJEITTAIN
      
 Vanhuus- Työkyvyttömyys Osatyökyvyttömyys Osa-aika- Kuntoutus-
Vuosi eläke eläke eläke eläke tuki         
2011 62,9 51,5 56,9 59,6 46,9       
2012 62,9 52,7 49,3 61,9 ei tiedossa
2013 63,4 53,1 54,9 61,8 52,8
2014 63,5 50,5 56,8 61,7 47,7
2015 63,2 45,0 57,1 61,2 43,2        
Keskimääräinen
eläköitymisikä 63,16 50,56 55,0 61,24 47,65        

Eläkepoistumaennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoiman tarvetta. Ennusteessa kuvataan ar-
vioitu eläköityminen prosentteina suurimmissa ammattiryhmissä. 

 
ELÄKÖITYMISENNUSTE % SUURIMMILLA AMMATTIRYHMILLÄ. ENNUSTEESSA HUOMIOITU VANHUUS-, TYÖ-
KYVYTTÖMYYS- JA OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE SIIRTYVÄT HENKILÖT.
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5.2. Osatyökykyisten tukeminen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensim-
mäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kun-
toutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-
maksun määrään. Uudet alkavat eläkkeet vaikuttavat varhe-maksuun tasan 36 kalenterikuukauden ajan 
eläkkeen alkamisesta, joten maksut voivat jakautua neljälle vuodelle.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin varhe-maksut ovat kasvaneet viimeiset viisi vuotta. Vuodesta 2014 vuo-
teen 2015 varhemaksun ennakoidaan nousevan 14,5 %.

VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT KEVALLE 2011–2015

Työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhe-maksujaan tukemalla eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä työ-
hön palaamisessa. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, sillä 
siitä ei aiheudu varhe-maksua työnantajalle.  

Erityisesti kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työntekijöitä pyritään tu-
kemaan työhön palaamisessa. Sairaanhoitopiirissä onnistuminen näissä ratkaisuissa on vaihdellut, aktiivi-
sesti kuitenkin pyritään löytämään hyviä ratkaisuja osatyökykyisten työhön sijoittamiseksi. 
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6. Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset vuodelta 2015 varsinaisesta toiminnasta olivat 76,7 milj. 
euroa ja sivukulut 22,7 milj. euroa sekä projektit 215 978 euroa ja sivukulut 47 597 
euroa, kaikki yhteensä 99,6 milj. euroa.

TYÖVOIMAKUSTANNUKSET VUOSINA 2011–2015

Vuosi Varsinainen Sotu Projektit Sotu Yhteensä Muutos % €/vuosi-   
 toiminta      työntekijä 
2011 77 951 479 21 225 254 386 212 82 617   99 645 562 4,88 46 472,14
2012 78 298 680 21 924 019 189 472 40 623 100 452 794 0,81 48 222,74
2013 79 375 427 22 802 674 186 278 40 084 102 404 463 1,94 50 552,63
2014 78 563 593 22 923 707 112 989 24 823 101 625 112 -0,76 51 204,27
2015 76 651 600 22 637 822 215 978 47 597   99 552 997 -2,03 51 758,86

7. Osaamisen kehittäminen

7.1. Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on täydennyskoulutuksen avulla sairaan-
hoitopiirin strategian mukainen sisäisten toimintojen kehittäminen, korkea-
tasoisen osaamisen turvaaminen sekä osaamisen oikea kohdentaminen. 

Effica-potilastietojärjestelmän päivityskoulutukset jatkuivat eri henkilöstöryhmille. Koulutustilaisuuksia 
oli yhteensä 27. 

Lääkehoidon verkkokoulutus, LOVe, on jatkuvaa koulutustoimintaa, jossa edellytetään hyväksyttyä suori-
tusta viiden vuoden välein. LOVe starttitilaisuuksia järjestettiin 2 ja tenttitilaisuuksia toteutui 39 kappa-
letta. Vuoden 2015 aikana verkkokoulutuksen suoritti hyväksytysti 109 hoitajaa. Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiiri voi antaa oikeudet käyttää LOVe-oppimateriaalia sairaanhoitopiirin terveydenhuollon ja sosiaa-
litoimen julkisen toimintayksikön sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten henkilökunnalle. Vuonna 2013 
sairaanhoitopiirin ulkopuolisille toimijoille annettiin 207 LOVe-tunnusta, vuonna 2014 tunnuksia annettiin 
465 kappaletta ja 83 tunnusta vuonna 2015. 

Hoitotyön meeting -koulutuksissa hyödynnettiin TAYS:n ja Tampereen yliopiston yhteisiä hoitotieteen alan 
eri teemojen tutkimusesittelyjä ja omien hoitajien tutkimuksia. Tilaisuudet välitettiin TAYSista videoyhtey-
dellä. Tilaisuuksia järjestettiin kuusi, joista kaksi peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Myös opiskelijaohjauksen ”Ohjauksen osaajat” -koulutus jatkui kahdella ryhmällä. Koulutus on suunnitel-
tu valtakunnallisesti sovitun opetussuunnitelman mukaisesti kolmen opintopisteen laajuiseksi. Tässä ope-
tuksessa hyödynnetään lähiopetuksen lisäksi verkko-oppimis ympäristöä. Toimintaa jatketaan yhteistyössä 
alueen oppilaitosten kanssa. Koulutuksen toteutuksesta on vastannut yhteistyöyliopettaja. 
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Esimiehille järjestettiin esimiesvalmennusta strategiaan, viestintään, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon, 
henkilöstöasioihin, toimintaan ja talouteen liittyen. Valmennuksia jatkettiin alkuvuodesta 2016 hallintoon 
ja päätöksentekoon liittyvällä osiolla. Valmennuksia jatketaan edelleen vuoden 2016 aikana.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden koulutus ”Osaaminen käyttöön” käynnistyi tammikuussa 2014 
ja jatkui vuonna 2015. Sairaalahuoltajille on vastaava koulutuskokonaisuus, joka käynnistyi huhtikuussa 
2015. Lisäksi sihteerityön osaamisen kehittämisen koulutuskokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2016. 
Koulutukset järjestetään jatkossa lukuvuosittain kaikille edellä mainituille ammattiryhmille. Tarkoitus on, 
että kaikki näihin ammattiryhmiin kuuluvat työntekijät osallistuvat vuorollaan koulutukseen. 

Vuoden aikana koulutusohjelmassa oli henkilöstökoulutuksia 139 (ei sisällä lääkehoidon kurssia eikä Effi-
caa). Koulutuspäiviä henkilöstölle kertyi yhteensä 5  556,6 kappaletta. Koulutuspäivien määrä koko henki-
löstön osalta on sama kuin edellisenä vuonna 2,9 päivää vuosityöntekijää kohti. Hoitohenkilöstön koulu-
tuspäivät vuosityöntekijää kohti olivat vähentyneet 0,1 % ja lääkärihenkilöstön 0,7 % vuoteen 2014 ver-
rattuna.

Vuonna 2015 henkilöstön koulutukseen käytettiin 491 000 euroa ja vuotta aiemmin 493 000 euroa. Työt-
tömyysvakuutusrahasto (TVR) myönsi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille koulutuskorvausta viime vuodel-
ta 59  900 euroa. Edellisenä vuonna koulutuskorvausta saatiin 57  160 euroa.

TÄYDENNYSKOULUTUSTEN MÄÄRÄ AMMATTIRYHMITTÄIN 2014 JA 2015

Ammattiryhmä Vuosityöntyöntekijät  Koulutuspv. Koulutuspv/vuosityöntekijä
 2015 2014 2015 2014 2015             
Lääkärihenkilöstö 239,2 1 498,3 1 363,9 6,4 5,7
Tutkimushenkilöstö 102,1 520,7 437,9 5,2 4,3
Hoitohenkilöstö 1 050,3 3 140,5 2 970,7 2,9 2,8
Toimistohenkilöstö 212,3 281,4 522,4 1,3 2,5
Huoltohenkilöstö 325,3 281,5 261,7 0,8 0,8             
Koko henkilöstö 1 929,7 5 722,4 5 556,6 2,9 2,9              

7.2. Osaamismittaus

Kanta-Hämeen sairaanhoitopirissä on käytössä sähköinen osaamisen arvioin-
nin järjestelmä.  Hoitohenkilöstön osaamista on mitattu useamman vuoden 
ajan ja viimeisin mittaus tehtiin keväällä 2015. Mittaukseen osallistui 705 
työntekijää, vastausprosentti oli noin 90 %.  Tulosten perusteella hoitohen-
kilökunnan osaaminen on lisääntynyt mm. aseptiikan ja lääkehoidon osal-
ta. Myös hoitoprosessien hallinta, potilaslähtöinen toiminta ja asiakaspalve-
luosaaminen ovat parantuneet. Hoitohenkilöstö osaa mittauksen perusteel-
la organisoida omaa työtään, ylläpitää työkykyä  ja muutosvalmius on hyvä. 
Keskeisten potilasryhmien osalta korostuu vahva osaaminen kipupotilaan ja 
muistisairaan geriatrisen potilaan hoidossa, ja erityisesti korostuu 40 – 59 
-vuotiaiden hoitajien osaaminen keskeisten potilasryhmien osalta. Konser-
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vatiivisella tulosalueella on selkeästi eniten osaamista kaikkien keskeisten potilasryhmien osalta. Eri tu-
losalueita vertailtaessa opiskelijoiden ohjaus ja arviointitaidot sekä kustannustietoisuus ja -vaikuttavuus 
koetaan kauttaaltaan haasteellisiksi, samoin työyhteisötaidoissa on kehitettävää. Nämä kehitettävät alueet 
korostuvat erityisesti nuoremmilla työntekijöillä (alle 40 v.). 
 
Edellä mainittuja tuloksia hyödynnetään mm. työyksiköiden toiminnan ja koulutuksen suunnittelussa. Seu-
raava osaamismittaus tehdään syksyllä 2016.

8. Työhyvinvointi

8.1. Hyvinvointitutkimus 2015

Työterveyslaitoksen sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksessa on seurattu työelämän laatua sairaan-
hoitopiireissä toistuvin kyselyin vuosina 2000–2015. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ollut mukana tut-
kimuksessa alusta asti. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka pohjalta parannetaan henkilös-
tön työoloja ja työhyvinvointia. Syksyllä 2015 toteutettuun kyselyyn vastasi 70 % henkilöstöstä, 1 170 
henkilöä. 

Tulosten perusteella vastaajat ovat kokeneet tavanomaista enemmän kielteisiä muutoksia työn sisällössä. 
Lisäksi työn kuormitus on lisääntynyt selkeästi, oikeudenmukaisuuden kokemus on heikentynyt, halu jat-
kaa nykyisessä työssä on heikentynyt sekä halu jäädä eläkkeelle on lisääntynyt edelliseen kyselyyn verrat-
tuna. Vastaajat kokevat työyhteisön edelleen voimavarana – työyhteisön toimivuuden mittarit ovat olleet 
nousujohteisia vuodesta 2012 lähtien. Vastaajista 70 % suosittelisi työnantajaansa ystävilleen. Tutkimuk-
sen tulosten perusteella voidaan todeta, että koko sairaanhoitopiirin tasolla tulokset ovat joiltakin osin jo-
ko heikentyneet tai pysyneet ennallaan. Tulosalueiden ja yksiköiden välillä löytyy eroja eri osa-alueilla.  

Johtoryhmän ohjeistuksen mukaan tulokset käydään läpi työpaikkakokouksissa vuoden 2016 aikana; sa-
malla laaditaan suunnitelma kehittämistoimenpiteistä. Yksikkökohtaisten suunnitelmien pohjalta valmis-
tellaan tulosaluekohtaiset suunnitelmat. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä kokoaa yhteen tulosalueiden suun-
nitelmat, käsittelee kokonaisuutta ja nimeää työhyvinvoinnin keskeiset kehittämisalueet koko organisaa-
tiossa. 
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8.2. Henkilöstöetuudet

Sairaanhoitopiiri tukee monimuotoisesti henkilöstön erilaisia harrastusmuotoja. Tukea on edellisten vuo-
sien tapaan jaettu myös vuonna 2015 työyhteisöjen liikuntaan ja työntekijöiden omaehtoiseen koulutuk-
seen. Liikuntatukea maksettiin 26 työyksikölle yhteensä 10  470 euroa. Liikuntatuen piirissä oli viime vuon-
na reilut 600 työntekijää. Omaehtoisen koulutuksen tukea vuodelle 2015 myönnettiin hakemusten mukai-
sesti 11 henkilölle yhteensä noin 4  000 euroa. 

Henkilöstön käytössä on kolme virkistyspaikkaa sekä vuonna 2015 uudistetut lomaosakkeet Vuokatissa ja 
Saariselällä. Lomaosakkeiden käyttöoikeus on kuntayhtymän palveluksessa olevilla henkilöillä ja luotta-
mushenkilöillä perheineen, ja niitä voi varata viikoksi kerrallaan edulliseen hintaan. Lomaosakkeiden käyt-
töaste oli noin 63 %, kun huomioidaan viikot, jolloin lomaviikot olivat varattavissa; kumpikin lomaosake oli 
alkuvuodesta muutaman viikon poissa käytöstä remontin takia.  

Henkilöstön käytettävissä on myös ePassi (=Sportti&KulttuuriPassi). ePassin saavat käyttöönsä vakituisen 
henkilöstön lisäksi määräaikaiset työntekijät, joiden yhtäjaksoinen palvelussuhde kestää vähintään kuusi 
kuukautta. ePassin arvo on 70 euroa kalenterivuodessa. Määräaikaisella henkilöstöllä etuuden euromäärä 
riippuu palvelussuhteen pituudesta. ePassia käytti vuonna 2015 yhteensä 1  531 eri työntekijää. Käyttö ja-
kaantui kulttuuripalveluihin 55 % ja liikunta- ja urheilupalveluihin 45 %. Paikalliset liikunta- ja kulttuuri-
palvelut ovat henkilöstön keskuudessa suosituimpia käyttökohteita. 

Kanta-Hämeen keskussairaalassa toimii kaksi henkilökuntayhdistystä: Hämeenlinnan yksikössä Kehys ry. ja 
Riihimäellä Raami ry, joiden toimintaa työnantaja avustaa. Henkilökuntayhdistykset järjestävät monipuo-
lista työhyvinvointia ylläpitävää virkistystoimintaa ja vapaa-ajan harrastuksia jäsenistölleen, muun muassa 
yhteisiä matkoja kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin. 
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KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Potilas ensin -ajattelu: Potilas ensin   
-toimintafilosofia toimeenpannaan kou-
lutuksen ja esimerkin avulla. 

Akuuttisairaala: Keskussairaala on yksi 
keskeisistä suomalaisista akuuttisairaa-
loista.

Järkevät puitteet: Keskussairaalan toi-
mintaa ja tilojen arkkitehtonista olemus-
ta leimaavat viihtyisyys ja prosessilähtöi-
syys.

Päiväsairaala: Päiväsairaalatoimintaa ke-
hitetään sekä Hämeenlinnan että Riihi-
mäen yksiköissä.

Läsnäolo ja avoimuus: Kuuntelemme, har-
joitamme avointa ja läpinäkyvää työyhtei-
söviestintää ja olemme läsnä kuntalaisten 
arjessa.

Osaaminen: Erikoissairaanhoidon osaa-
miskeskuksena panostamme henkilökun-
tamme osaamiseen, tutkimukseen ja kou-
lutusyhteistyöhön. 

Työnantajakuva: Keskussairaala on veto-
voimainen ja tunnistettava työnantaja, 
joka huolehtii työntekijöistään. 

Ennakointi: Ajan tasalla pysyminen edel-
lyttää ennakointiin perustuvaa ketterää 
toimintaa. 

Kumppanuus: Kumppanuuksiin panos-
tetaan ja sote-organisaatioiden vuonna 
2017 tapahtuvaa integraatiota valmistel-
laan aktiivisesti. 

Talous: Talous- ja toimintaluvuista rapor-
toidaan ajantasaisesti, palvelut toteute-
taan laadukkaasti, kustannustehokkaasti 
ja hoitoon pääsy on nopeaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategia 2015-2016
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Potilas ensin -ajattelu, akuuttisairaala, järkevät puitteet, 
päiväsairaala,  läsnäolo ja avoimuus, osaaminen, 
työnantajakuva, ennakointi, kumppanuus, talous

Korkealaatuista 
kokonaisvaltaista palvelua 

tarjoava sairaala

Osaavaa 
asiakaslähtöistä 

erikoissairaanhoitoa,
Sinua kuunnellen

•

•

Vastuullisuus, 
kilpailukykyisyys•

Strategian tukipilarit
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Henkilöstöohjelma 2015 – 2016

Henkilöstöohjelman lähtökohdat ja tavoite

1. Henkilöstöpoliittiset linjaukset kytkeytyvät keskeisesti sairaanhoitopiirin strategiaan ja sen 
voimassaoloaikaan

2. Huomioidaan sairaanhoitopiirin nykyinen tilanne (mm. talous) ja tulevat muutokset tervey-
denhuollon järjestämisessä

3. Tavoitteena on organisaation hyvä toimintakykyisyys henkilöstön ja perustehtävän hoitami-
seen liittyvien toiminnallisten prosessien osalta

Strategian mukainen työnantajakuva

Henkilöstöohjelmalla tavoitellaan sairaanhoitopiirin strategian mukaista työnantajakuvaa. Stra-
tegian mukainen ja tavoiteltava työnantajakuva:

”Keskussairaala on vetovoimainen ja tunnistettava työnantaja, joka huolehtii työntekijöistään.”

Tavoitteen mukainen työnantajakuva rakentuu seuraavia osa-alueita edistämällä:

• Palvelevuus

• Yhteistyö ja yhteistoiminta

• Osaaminen

• Vuorovaikutus ja viestintä

• Henkilöstön hyvinvointi

• Oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja kannustava työn vaativuuteen sekä työssä  
   suoriutumiseen perustuva palkkapolitiikka

Henkilöstöohjelmassa kuvataan tarkemmin edellä mainitut osa-alueet ja niihin liittyvät toimen-
piteet sekä mittarit toteutumisen seurantaa varten. Henkilöstöohjelma hyväksyttiin Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirin hallituksessa 19.8.2015.
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