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Henkilöstöstrategia ja sen toteutuminen
Tämä on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän 19. henkilöstökertomus. Henkilöstökertomuksen sisällössä on otettu huomioon Kuntatyönantajien (KT) ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen antama suositus henkilöstöraportoinnin
kehittämiseksi. Tämä raportti tukee strategista
henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.
Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksentekijöiden
käyttöön.
Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2016 henkilöstömenot olivat yhteensä 337,2 miljoonaa euroa.
Henkilöstömenot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja alittivat alkuperäisen käyttösuunnitelman
9 miljoonalla eurolla. Valtakunnallisessa työmark
kinoiden kilpailukykysopimuksessa sovittiin loma
rahojen leikkauksesta, mikä vähensi sairaanhoi
topiirin lomapalkkavelan kokonaismäärää jo
vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Sairaanhoitopiirissä
paikallinen virka- ja työehtosopimus eräiden hoitotoimenpiteiden tekemisestä lisätyönä päättyi
30.9.2015. Sopimuksen päättymisellä oli suora
lisä- ja ylityökorvauksia vähentävä vaikutus. Lisäja ylityökorvausten määrä tilikauden aikana oli
2,5 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2015.
Sairaanhoitopiirin strategia, Strategia 2016 — Tavoitteena terveyttä, päivitettiin toimintakauden
aikana vastaamaan sairaanhoitopiirin viimeisten
toimintavuosien haasteisiin ennen tulevaa lainsäädännön uudistusta. Sairaanhoitopiirin vuoden
2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattiin
strategian mukaiset tavoitteet ja mittarit. Tavoitteet vetovoimaisen työpaikan ja osaavan henkilöstön näkökulmasta päivitettiin vastaamaan uuden strategian mukaisia linjauksia.

Kuva: Tiina Mäki, OYS valokuvaus

Uusina mittareina otettiin käyttöön ”täydennyskoulutukseen osallistuminen” ja ”lähtökysely”.
Lähtökyselyn tarkoituksena on antaa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi, ja se on osa strategian toteuttamista. Lähtökyselyssä kysytään,
voisiko henkilö ajatella palaavansa sairaanhoito-

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
Johtaminen perustuu avoimuuteen
Mittari
Yksikkö
			
Sairauspoissaolot

%

Ammatillinen työnjako		

Seuranta- Tyyppi Toteuma Toteuma
jakso		 2015
2016

V. 2015 arvo 4 kk:n välein Seurataan

4,5 %

4,7 %

Edennyt

Edennyt

TP 2015

Vuosittain

Seurataan

90 %

UUSI MITTARI

Vuosittain

Seurataan		

83 %

Vuotta

Nousee

TP 2015

Vuosittain

Seurataan

60,4

60,3

Päiviä/osallistuja

Määrä kasvaa

TP 2015

Vuosittain

Seurataan

2,7

3,2

Käyttö lisääntyy

TP 2015

Vuosittain

Sitova

Lähtökysely

Täydennyskoulutukseen osallistuminen

Vähenevät

Vertailuarvo

Etenee

Voisin ajatella palaavani PPSHP:iin työhön		
Suosittelen PPSHP:ä työpaikkana tuttavilleni

Eläköitysmisikä

Tavoitearvo

Työaikapankki		

Lisääntynyt Lisääntynyt
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piiriin työhön ja suositteleeko hän sairaanhoitopiiriä työpaikkana tuttavilleen. Kyllä-vastausten
tavoitearvoksi on asetettu 90 %. Toimintavuoden
aikana tavoitetta ei aivan saavutettu, kyllä-vastausten määrä oli 83 %. Täydennyskoulutukseen
osallistumista mitataan koulutuspäivien määrällä
osallistujaa kohti. Tavoite saavutettiin, koulutuspäivien määrä osallistujaa kohti kasvoi edellisvuoteen verrattuna.
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Johtamis- ja muutososaaminen on yksi kolmesta
sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2016—2018 linjatuista osaamisen painopistealueista. Johtamis- ja esimieskoulutukseen
osallistui toimintavuoden aikana lähes 300 henkilöä. Toimintavuonna sairaanhoitopiirissä panostettiin merkittävästi vuonna 2017 alkavaan laaja-alaisen esimiesvalmennuksen suunnitteluun.
Juha Jääskeläinen,
henkilöstöjohtaja
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Henkilöstövoimavarat
Henkilöstömäärä
Virat ja toimet
Hallitus on vahvistanut virkojen ja toimien perustamiskäytännön sairaanhoitopiirissä. Pysyvää
virkasuhdetta tai toistaiseksi voimassa olevaa
työsopimusta ei voi tehdä, ellei tehtävää varten
ole hallituksen perustamaa virkaa tai toimea (vakanssia). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä
oli vuoden lopussa yhteensä 5 923 virkaa ja tointa, joista 79 oli yliopiston sivuvirkoja. Vakanssien
määrä kasvoi edellisvuodesta 64.
Uusia vakansseja perustettiin muun muassa Oulun
kaupungin teknisen liikelaitoksen lääkintäteknisten laitteiden ja järjestelmien huoltopalvelujen
toiminnan, Oulun kaupungin kardiologisen ja sisätautien poliklinikan toiminnan sekä Oulun kaupungin korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikkatoiminnan siirryttyä PPSHP:n toiminnaksi. Vakansseja

perustettiin myös Kempeleen kunnan terveyskeskuksen välinehuollon siirtyessä PPSHP:iin ja henkilöstöresurssien lisäyksenä paikallisen virka- ja
työehtosopimuksen ”Eräiden hoitotoimenpiteiden
tekeminen lisätyönä” –sopimuksen päätyttyä.
Sairaanhoitopiiriin kuuluu kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Oulaskankaan
sairaala ja Visalan sairaala sekä kehitysvammapalveluja tuottava Tahkokankaan palvelukeskus.
Oheisessa taulukossa sairaanhoitopiirin virat ja
toimet on esitetty sairaaloittain. Oulun yliopistollisessa sairaalassa psykiatrian osuus vakansseista
on esitetty erikseen. Henkilöstökertomuksen liiteosassa vakanssien jakaantuminen on tilastoitu
tulosalueittain.

Taulukko 1. Virat ja toimet 31.12.2016
OYS

Sivuvirat

Psykiatrian
tulosalue

Oulaskangas - KehitysvammaVisalan
huollon
tulosalue
tulosalue

Kaikki
yhteensä

71,0

8,0

0,0

0,0

79,0

572,0

75,0

31,0

5,0

683,0

2 467,0

393,0

290,0

206,0

3 356,0

Tutkimus- ja hoitohenkilöt

127,0

41,0

4,0

15,0

187,0

Tutkimusta ja hoitoa avustavat

373,0

31,0

50,0

14,0

468,0

Lääkärit *)
Hoitohenkilöt

Huoltohenkilöt

760,0

0,0

2,0

1,0

763,0

Hallinto- ja taloushenkilöt

348,0

13,0

16,0

10,0

387,0

4 718,0

561,0

393,0

251,0

5 923,0

Kaikki yhteensä

*) Lukumäärä sisältää 44 amanuenssin vakanssia

OYS:n luvut sisältävät myös OYS:iin linjautettujen yksiköiden vakanssit

Vuoden lopussa sairaanhoitopiirissä oli 621 vakinaista sisäisen sijaisen vakanssia. Sisäisten sijaisten vakanssit jakaantuivat seuraavasti: 61
lääkäri-, 546 hoitohenkilökunnan ja 14 muun henkilökunnan vakanssia. Sisäisillä sijaisilla pyritään
turvaamaan toimintaa vakinaisen henkilöstön ollessa poissa.

Henkilöstöryhmittäin hoitohenkilöstön vakanssien
osuus koko sairaanhoitopiirin vakanssimäärästä on
56,7 %, lääkäreiden 11,5 % ja huoltohenkilöstön
12,9 %.
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Kuvio 1. Sairaanhoitopiirin virat ja toimet henkilöstöryhmittäin 31.12.2016

Henkilöstömäärän kehitys
Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 6 655 henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat
henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen
henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 17
henkilöllä.

Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa 7 034 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten kesän vuosilomat, jotka
nostavat sijaistarvetta.

Taulukko 2. Henkilöstömäärä 31.12.2016
Palvelussuhde 31.12.

Miehet

Naiset

Yhteensä

Muutos %
ed.vuodesta

Vakinaiset

862

4 120

4 982

-1,0

Määräaikaiset

443

1 172

1 615

5,9

1 305

5 292

6 597

0,6

Yhteensä

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2016 oli 6 597 henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa 5 993 henkilöä, Oulaskankaan
ja Visalan sairaaloissa yhteensä 449 henkilöä sekä
Tahkokankaan palvelukeskuksessa 155 henkilöä.
Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala,
miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 19,8 % (1 305 miestä), naisten osuus vastaavasti 80,2 % (5 292 naista). Henkilöstömäärät tulosalueittain ja eri henkilöstöryhmittäin on esitetty
liitteenä tämän kertomuksen lopussa.
Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli
henkilöstöstä 75,5 % (4 982 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan
osuus oli 24,5 % henkilöstöstä (23,3 % 31.12.2015).
Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa
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suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä. Tämä
selittyy muun muassa määräaikaisessa palvelus
suhteessa toimivien erikoistuvien lää
kä
reiden
osuudella.
Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 733 henkilöä. Osa-aikatyötä tekeviä oli
suhteellisesti eniten lääkäreiden (16,8 %) sekä tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä (16,5 %).
Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli
vuoden aikana yhteensä 516 henkilöä.
Vuoden lopussa sairaanhoitopiirissä oli käytössä
yhteensä 240 eri tehtävänimikettä. Yleisimmät
tehtävänimikkeet olivat sairaanhoitaja (2 258
henkilöä), erikoislääkäri (379 henkilöä), sairaalahuoltaja (363 henkilöä) ja lähihoitaja (306 henkilöä).

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

Henkilöstön ikärakenne
Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,5
vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin kahden vuoden ero (miehet 42,9 vuotta, naiset 44,9
vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,4
vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,5 vuotta.
Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä (48,3 vuotta) ja huoltohenkilöiden ryhmässä
(48,0 vuotta). Lääkäreiden sekä tutkimus- ja hoitohenkilöiden henkilöstöryhmissä keski-ikä oli alhaisin, hieman yli 42 vuotta.
Myös ammattinimikkeittäin tarkasteltuna keski-ikä vaihtelee huomattavasti. Keski-ikä oli keskimääräistä korkeampi ylilääkäreiden (56,1 vuotta),
osastonylilääkäreiden (55,6 vuotta) ja perushoitajien (55,5 vuotta) ryhmissä. Suurimmista nimikeryhmistä keski-iältään nuorin oli erikoistuvien
lääkäreiden (33,3 vuotta) ja lähihoitajien ryhmä
(41,1 vuotta). Sairaanhoitajien keski-ikä oli 42,2

vuotta. Keski-iät eri ammattinimikkeittäin on taulukoitu kertomuksen liiteosassa.
Sairaanhoitopiirin henkilöstöstä 35,7 % oli yli
50-vuotiaita. Vakinaisesta henkilöstöstä yli
50-vuotiaiden osuus oli 44,1 %. Suurimman ikäluokan muodostavat 56—60-vuotiaat.

Taulukko 3. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2016
Ikä vuosina

Lukumäärä

%-osuus

864

13,1

31-40

1 770

26,8

41-50

1 605

24,3

51-60

1 925

29,2

61-65

404

6,1

29

0,4

Yhteensä

6 597

100 %

Keski-ikä

44,5

vuotta

alle 31

66 ja yli

Henkilöstön rekrytointi
Sairaanhoitopiiri on vetovoimainen
työpaikka

välittää hoitohenkilöstöä lyhyt- ja pitkäaikaisiin
sijaisuuksiin.

Sairaanhoitopiirissä rekrytointipalvelut huolehtii
keskitetysti sairaanhoitopiiriin työskentelemään
tulevan hoitohenkilöstön rekrytoinnista; tarkastaa opintosuoritukset ja todistukset sekä arvioi
soveltuvuuden eri tehtäviin. Rekrytointipalvelut

Kun sairaanhoitopiirimme vetovoimaisuutta arvioidaan nuorten terveydenhuoltoalalle opiskelevien keskuudessa, Kesärekry–tapahtuma osoitti,
että suuri määrä opiskelijoita haluaa meille töihin.
Tammikuussa järjestetyn Kesärekry-tilaisuuden
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tarkoitus oli tuoda sairaanhoitopiiriä näkyvästi
esille työnantajana ja saada alalle opiskelevat ja
hoitotyön ammattilaiset kiinnostumaan työskentelystä sairaanhoitopiirin eri yksiköissä. Tilaisuudessa tulosalueet esittelivät menestyksekkäästi
kesätyöpaikkoja ja toimintaansa.
Valtakunnallisille sairaanhoitajapäiville rekrytointipalvelut osallistui yhdessä Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän ja Kokkolan terveyskeskuksen sekä
Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Tarkoituksena oli
tehdä yhdessä pohjoinen Suomi vetovoimaiseksi
työskentelyalueeksi moninaisine työmahdollisuuksineen. Syksyn koulutus- ja työelämämessuilla Ouluhallissa sairaalamme on jo tuttu näky, yksiköt
esittelivät siellä konkreettista arjen sairaalatyötä. Messuilla koululaiset näkivät oikeita laitteita
ja harjoittelivat muun muassa haavan ompelua ja
intubointia.

Yhteistyö oppilaitosten ja
työvoimaviranomaisten kanssa
Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi rekrytointi
palvelut teki yhteistyötä oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa. Oppilaat kävivät tutustumiskäynneillä ja nuorille suunnatussa työvoimahallinnon rekrytointitapahtumassa rekrytointipalvelut jakoi tietoa sairaalamiljööstä, työtehtävistä
ja kouluttautumisesta. Sairaalamme on tarjonnut
työharjoittelupaikkoja useille sadoille alaa opiskeleville. Sairaalamme haluaa työharjoitteluun
opiskelijoita myös oman alueen ulkopuolisista oppilaitoksista ja heille tarjotaan harjoittelujaksoja
mahdollisuuksien mukaan.

Sairaalamme oli haluttu paikka siviilipalveluksen
suorittamiseen. Vuoden 2016 aikana siviilipalveluksen aloittaneita siviilipalvelusmiehiä oli 39 sairaalamme eri yksiköissä.

Sujuva rekrytointiprosessi ja toimiva
sijaishallintajärjestelmä
Sairaanhoitopiirissä on käytössä työpaikkojen hakumenettely Kuntarekry-järjestelmän kautta. Hakuprosessi on kokonaisuudessaan jämäköitynyt ja
sähköisen käsittelyn myötä hakuprosessin läpimenoaika on lyhentynyt. Sähköisen hakumenettelyn
avulla hakijayhteenvedot ovat helposti saatavissa
järjestelmästä. Rekrytointipalvelut vastaa työpaikkailmoitusten sähköisestä julkaisemisesta järjestelmässä.
Kuntarekry-järjestelmän kautta toimiva sijaishallintajärjestelmä nopeuttaa yksiköiden sijaistarpeisiin vastaamista, koska avoimet tehtävät ovat paremmin työntekijöiden nähtävillä ja haettavissa.
Vuonna 2016 rekisteröitiin yhteensä 12 893 sijaistarvetta (11 343 sijaistarvetta vuonna 2015), joista myöhemmin peruttiin 2 011, koska yksikkö ehti
tilauksen jälkeen omilla järjestelyillään täyttää
sijaisuuden. Rekrytointipalveluiden avulla pystyttiin täyttämään sijaistarpeista 86 %, 1 478 tilausta
jäi täyttämättä. Anestesian, tehohoidon sekä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueiden sijaistarpeisiin ei ole riittävästi pystytty vastaamaan vastuualueiden erikoisosaamisen tarpeesta johtuen.
Vuonna 2016 avoimia virkoja ja toimia oli haettavana 191 ja saatuja hakemuksia 2 400. Vuoteen
2015 verrattuna avoimien toimien ja virkojen
määrä on vähentynyt 8 % ja saatujen hakemusten
määrä on vähentynyt 20 %.

Taulukko 4. Avoinna olleet virat ja toimet vuonna 2016
Henkilöstöryhmä
Lääkärit
Erikoislääkäri
Erikoistuva lääkäri
Muut lääkärit
Hoitohenkilöt
Sairaanhoitaja
Muut hoitohenkilöt
Tutkimus- ja hoitohenkilöt
Tutkimusta ja hoitoa avustavat
Huoltohenkilöt
Hallinto- ja taloushenkilöt
Yhteensä
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Avoimet virat/toimet
2016
90
30
47
13
61
54
7
6
5
26
3
191

Saadut hakemukset
yhteensä 2016
199
76
102
21
1 352
852
500
68
142
233
406
2 400
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Varahenkilöstö, apu äkillisiin
henkilöstötarpeisiin
Varahenkilöstötoiminta on vakiintunutta, ja siitä saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä.
Osaavan varahenkilön saaminen äkillisiin lyhytaikaisiin poissaoloihin on vähentänyt osastoilla
henkilöstön työvuorojen vaihtoja sekä pitkien
vuorojen tekemistä ja näin edistänyt henkilöstön
jaksamista. Varahenkilöitä toimii leikkaussali- ja
anestesiapuolella (6 sairaanhoitajaa), yhteispäivystyksessä, tarkkailuosastolla sekä teho-osastoilla (8 sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa), synnytysosastolla, osastolla 13 ja vastasyntyneiden
teho-osastolla (3 kätilöä) sekä vierihoidossa medisiinisellä ja operatiivisella tulosalueella (5 vierihoitajaa). Rekrytointipalveluiden alaisuudessa on
yhteensä 24 varahenkilöä.
Kesällä 2016 perustettiin hallintoylihoitajan nimeämä työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella uudelleen toimintamalli sisäisten sijaisten
käytöstä hoitohenkilöstön äkillisten poissaolojen
korvaajina. Tavoitteena on sisäisten sijaisten organisointi keskitetysti operatiivisella ja medisiinisellä tulosalueella. Uudessa toimintamallissa 70 %
alle 13 vrk poissaoloista korvataan henkilöstöllä,

jonka muodostavat tulosalueiden nykyiset sisäiset
sijaiset (lyhyiden poissaolojen paikkaajat) sekä
rekrytoitava henkilöstö.
Käynnistyneen kehittämistyön tavoitteena on potilasturvallisuuden lisääminen hoitajien osaamisen tason ja saatavuuden parantumisen myötä.
Muutoksella haetaan vaikutuksia myös henkilöstökustannuksiin. Rekrytointipalveluiden välittämä
henkilöstö äkillisiin poissaoloihin tulee vähenemään ja yhteistyö em. varahenkilöstöyksiköiden
kanssa tiivistymään. Pilotin vaikutuksia arvioidaan
syksystä 2017 kevääseen 2018 saakka, kun toiminta on käynnistynyt kokonaisuudessaan.

Sisäinen keikkailu
Pätevien sairaanhoitajien saaminen lyhytaikaisiin
sijaisuuksiin on välillä vaikeaa. Järjestöjen kanssa
solmittu sisäisen keikkatyön sopimus mahdollistaa
oman hoitohenkilöstön keikkailun sairaalan muilla
kuin omalla osastolla ja turvaa osaavien työntekijöiden saannin ja potilasturvallisuuden. Lisäksi
sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön osaamisen laajentamista muiden kuin oman
kotiyksiön tehtäviin.

Henkilöstövoimavarojen ennakointi OYS:n erityisvastuualueella
OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (Lapin
ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)
tekevät tiivistä yhteistyötä turvatakseen alueen
osaajien riittävyyden. Viimeisin kattava raportti
lääkäritilanteesta on vuodelta 2012 (Tertsunen).

Lääkärityövoima OYS:n
erityisvastuualueella
Koulutusmäärien perusteella lääkärityövoimatarjonta vuonna 2025 on 3 430 lääkäriä, lisäystä vuoteen 2012 verrattuna 34 %. Aiemman kokemuksen
mukaan noin 62 % Oulusta valmistuneista lääkäreistä jää alueelle, muualta alueelle hakeudutaan
selvästi vähemmän. Jos muuttoliike pysyy entisenä, lääkäritarjonta tulee olemaan noin 3 000 lääkäriä (+18 %) vuonna 2025.
Erikoislääkäreiden sijoittumisessa eri sairaanhoitopiirien alueille on merkittäviä eroja. Jotta lääkärimäärä riittää tulevaisuuden tarpeisiin, pitää
Oulun yliopistosta valmistuneet lääkärit sitouttaa
töihin Pohjois-Suomeen. Erityinen huomio tulee

kiinnittää siihen, että valmistuneet lääkärit erikoistuvat niille erikoisaloille, joilla jo nyt on työvoimavajetta tai joilla eläkkeelle siirtyminen on
suurta tai niille aloille, joilla palvelutarpeen odotetaan kasvavan. Erikoisaloja, joilla nykyinen koulutusmäärä ei riitä korvaamaan eläköitymistä, ovat
muun muassa yleislääketiede, psykiatria, sydän- ja
rintaelinkirurgia, sisätaudit, fysiatria ja kliininen
kemia. Sairaaloiden keskinäisellä ja sairaaloiden
ja avoterveydenhuollon tarkoituksenmukaisella
työnjaolla voidaan helpottaa henkilöstövajeita.

Hoitohenkilöstö
Hoitohenkilöstön tarve vuoteen 2025 mennessä
on huomattavasti suurempi kuin vanhuuseläkkeelle jäävien määrä. Henkilökunnan tulevaa tarvetta
arvioitaessa on otettava huomioon myös muiden
eläkemuotojen ja työelämän joustojen kautta
tulevat henkilöstötarpeet sekä erilaiset sijaistarpeet (muun muassa vuosiloma- ja sairauspoissaoloihin liittyvät sekä muut sijaistarpeet). Lisäksi
tulee ennakoida sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten ja Tulevaisuuden sairaalan prosessien uudistamisen vaikutukset tuleviin
henkilöstöresurssitarpeisiin.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9
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Tämän hetken koulutuksen sisäänoton, tutkintojen läpäisyn ja vuosittain valmistuvien määrän
perusteella voidaan todeta, että Oulun seudun
ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus ei tule
kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto) sairaanhoitaja- ja
terveydenhoitajatarvetta. Muissa OYS-ervan ammattikorkeakouluissa on hoitotyön koulutusta tällä hetkellä varsin kohtuullisesti huomioiden alueiden tarve vuoteen 2025 mennessä. Lähihoitajia
koulutetaan useassa oppilaitoksessa ja tämän
hetken aloituspaikkamäärät riittänevät tulevaan
tarpeeseen.
Työelämän ja koulutuksen yhteinen haaste tulee
olemaan se, miten sosiaali- ja terveysalalle saadaan opiskelijoita, miten alan tutkintojen läpäisy
kehittyy, ja miten paljon ammattilaisia todellisuudessa valmistuu tulevina vuosina. Bioanalyytikkojen saatavuus on jo vaikeutunut, ja lisäksi nähtäväksi jää, miten esimerkiksi röntgenhoitajien ja
ensihoitajien alueellinen saatavuus toteutuu koko
eritysvastuualueella.

Yhteistyö rekrytoinnissa ja osaamisen hallinnassa on tärkeää koko erityisvastuualueelle.
Osaavaa hoitohenkilöstöä tarvitaan koko sosiaalija terveyssektorilla ja niukkenevia henki
lös
tö
resursseja joudutaan tulevina vuosina allokoimaan
uudella tavalla. Eri ammattiryhmien ammatillisen
työnjaon uudistaminen edistää henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Yhteistyö koulutustahojen kanssa korostuu nykyisestään. Valtakunnan tasolla keskeistä on vaikuttaa ja huolehtia
oman alueen koulutuspaikkojen riittävyydestä.

Henkilöstövoimavarojen ennakointi
Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa
Eläketiedot on kerätty keskitetysti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta Kuntien eläkevakuutukselta syksyllä 2016. Tiedot (taulukko
5) sisältävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollossa
työskentelevän henkilöstön ennakoidut eläköitymistiedot. On arvioitu, että alueen julkisen sektorin palveluista siirtyy työelämästä pois vuoteen

Taulukko 5. Ennakoitu eläkkeelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
määrä 2016—2035 (Pohjois-Pohjanmaan maakunta)
Ammattinimike
Bioanalyytikot (sis. Nordlab)
Erikoislääkärit
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hammashoitajat
Hammaslääkärit
Kätilöt
Lähihoitajat
Lääketieteellisen kuvantamisja laitetekniikan asiantuntijat
Mielenterveyshoitajat
Osastonhoitajat
Psykologit
Sairaanhoitajat
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sosiaalialan hoitajat
Sosiaalialan ohjaajat
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sosiaalityöntekijät ym.
Suuhygienistit
Terveydenhoitajat
Toimintaterapeutit
Yleislääkärit
Ylilääkärit
Kaikki yhteensä
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Vakuutettuja 2016-2020 2016-2025 2016-2030 2016-2035
31.12.2013
hlöä
hlöä
hlöä
hlöä
463
104
196
263
313
624
44
108
196
298
78
5
15
25
36
265
38
88
127
158
289
63
133
184
215
272
46
98
132
167
215
26
52
80
105
4 228
709
1 549
2 048
2 518
245
43
77
102
133

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

164
272
141
3 716
149
679
934
86
287
72
505
83
384
185
14 336

44
73
14
434
23
153
144
18
35
12
90
8
37
49
2 212

78
148
29
1 010
42
304
324
33
75
26
190
19
81
102
4 775

103
194
44
1 508
64
390
454
44
108
32
238
34
123
130
6 622

121
227
63
2 019
82
455
582
57
145
42
295
49
167
149
8 394

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

2025 mennessä 4 775 henkilöä. Määrällisesti eniten henkilöitä jää työelämästä pois seuraavissa
nimikkeissä: 1 549 lähihoitajaa, 1 010 sairaanhoi-

tajaa, 324 sosiaalialan ohjaajaa, 304 sosiaalialan
hoitajaa, 196 bioanalyytikkoa.

Henkilöstön työpanos
Henkilötyövuodet
Sairaanhoitopiirissä työpanostietoja seurataan
ammattiryhmittäin kolmesta eri näkökulmasta.
Talousnäkökulma: Palkalliset palvelussuhteet
työpanoksina
= Palvelujaksopäivät, joista työnantaja maksaa
palkkaa, tehty työ + palkallinen poissaolo tai
vastaavasti kokonaistyöpanos – palkaton poissaolo. Palkalliset palvelujaksopäivät on muutettu
vuosityöpanokseksi jakamalla päivät vuoden
kalenteripäivillä.
►

Käyttämätön resurssi: Palkattomat poissaolot
työpanoksina
= Voimassa olevan palvelussuhteen palkaton henkilöstöresurssi, mikä ei ole työnantajan käytettävissä. Palkattomat virka-/työvapaapäivät on
muutettu vuosityöpanokseksi jakamalla päivät
vuoden kalenteripäivillä.
►

► Toimintanäkökulma: Tehty työpanos
= Tehty työpanos mittaa aktiivista tehtävien
hoitamiseen käytettyä työaikaa. Palvelujaksopäivistä on vähennetty kaikki poissaolopäivät
(palkalliset ja palkattomat). Työssäolopäivät on
jaettu vuoden kalenteripäivien lukumäärällä ja
näin saatu laskennallinen vuosityöpanos.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sairaanhoitopiirin työpanoksessa tapahtunut vuosimuutos 2015—2016.

Taulukko 6. Henkilöstön työpanos vuosina 2015—2016
TP 2015
TALOUSNÄKÖKULMA: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina
PPSHP
5 961,5
Lääkärit
783,7
Hoitohenkilökunta*)
4 031,8
Muu henkilöstö
1 146,0
KÄYTTÄMÄTÖN RESURSSI: Palkattomat poissaolot työpanoksina
PPSHP
435,4
Lääkärit
55,7
Hoitohenkilökunta*)
333,1
Muu henkilöstö
46,6
TOIMINTANÄKÖKULMA: Tehty työpanos
PPSHP
4 759,3
Lääkärit
634,1
Hoitohenkilökunta*)
3 187,2
Muu henkilöstö
938,0

TP 2016 Muutos 2015-2016
lkm
%
5 971,5
787,4
3 982,8
1 201,3

10,0
3,7
-49,0
55,3

0,2 %
0,5 %
-1,2 %
4,8 %

418,1
64,4
301,4
52,3

-17,3
8,7
-31,7
5,7

-4,0 %
15,6 %
-9,5 %
12,2 %

4 772,9
640,7
3 143,8
988,4

13,6
6,6
-43,4
50,4

0,3 %
1,0 %
-1,4 %
5,4 %

*) Välinehuoltajien ammattiluokitus muuttuu v. 2017 hoitohenkilökunnan ryhmästä muun henkilöstön ryhmään.
Tämä muutos on osin vaikuttanut jo v. 2016 hoitohenkilökunnan ja muun henkilöstön määrään.
Välinehuoltajien palkallista työpanosta on siirtynyt hoitohenkilökunnan ryhmästä muun henkilöstön ryhmään 66,3 työpanosta
(2016 talousnäkökulma), ja vastaavasti 53,6 tehtyä työpanosta (2016 toimintanäkökulma).

Palkallinen työpanos kasvoi sairaanhoitopiirissä
edellisvuodesta maltillisesti vain kymmenen henkilötyöpanosta (0,2 %). Tulosalueittain on nähtävissä osin tätä suurempaa muutosta ja vaihtelua
henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna. Esimerkiksi
medisiinisellä tulosalueella lääkäreiden palkal-

lisen työpanoksen kasvu oli 5,3 %. Muun muassa
kardiologisen toiminnan siirto Oulun kaupungilta
sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi lisäsi lääkäriresursseja. Vastaavasti lääkäriresurssit
ovat vähentyneet eniten Oulaskangas-Visala -tulosalueella (-11,8 %).
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Hoitohenkilöstön ja muun henkilöstön työpanoksen muutokseen on vaikuttanut välinehuoltajien
ammattiluokituksen muutos hoitohenkilökunnan
ryhmästä muun henkilöstön ryhmään. Muutos vaikutti suurelta osin jo vuoden 2016 työpanoksiin,
vaikka kokonaisuudessaan muutos toteutuu vasta
vuonna 2017. Jos tilastoinnissa otetaan huomioon
em. muutos, hoitohenkilökunnan työpanos kasvoi toimintavuonna 17,3 palkallista työpanosta
(0,4 %) ja muun henkilöstön työpanos väheni 11,0
palkallista työpanosta (-1,0 %) verrattuna edellisvuoteen.
Palkattomien virka-/työvapaiden määrä oli vuoden aikana 418 vuosityöpanosta, vähennystä edellisvuoteen 4,0 %, suuntaus on viime vuosina ollut
selvästi vähenemään päin.
Kertomuksen liiteosassa on esitetty tarkemmin
talousnäkökulmasta työpanoksen muutos tulosalueittain ja henkilöstöryhmittäin. Määrällisesti
eniten palkallisen työpanoksen kasvua oli medisii-

nisellä tulosalueella (2,3 %). Kehitysvammahuollon tulosalueella palkalliset palvelussuhteet työpanoksina vähentyivät aiempien vuosien tapaan,
muutos 2015—2016 oli lähes 9 %.
Kuviossa 2 on esitetty toimintanäkökulmasta tehdyn työpanoksen kehitys sairaanhoitopiirissä vuosina 2012—2016. Työpanoksen määrällisiin muutoksiin on vaikuttanut vuonna 2013 Pohjois-Suomen
laboratorio liikelaitoskuntayhtymän (NordLabin)
perustaminen. NordLabin henkilöstösiirtojen vaikutus tehtyyn työpanokseen oli noin 240 henkilötyövuotta. Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin
välillä on vuosina 2012—2016 tehty useita erillisiä
toimintojen siirtoja ja ulkoistuksia, minkä vuoksi
sairaanhoitopiiriin on siirtynyt työpanosta merkittävästi. Vuoden 2016 kohdalla muutosta selittää
lisäksi välinehuoltajien ammattiluokituksen muutos hoitohenkilökunnan ryhmästä muun henkilöstön ryhmään (muutosvaikutus vuonna 2016 lähes
54 tehtyä työpanosta).

Kuvio 2. Tehty työpanos henkilöstöryhmittäin 2012—2016 (vuosi 2012 = 100)
v. 2013 Pohjois-Suomen laboratoriokeskus
liikelaitosyhtymän (NordLab) perustaminen
v. 2016 Välinehuoltajien ammattiluokituksen
muutos hoitohenkilökunnan ryhmästä muun
henkilöstön ryhmään osin jo näkyvissä

PPSHP Tehty työpanos

Lääkärit

Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla
suoritteiden määrän ja ihmistyön (esimerkiksi
henkilötyövuodet) suhdetta. Sairaanhoidossa ei
ole yhtä yleisesti hyväksyttyä kokonaissuoritetta
kuvaavaa mittaria, joten työn tuottavuuden kehitystä on mitattu vertaamalla sairaanhoitopiirin
neljän suoritteen (avohoitokäynnit, hoitojaksot,
hoitopäivät, hoidetut potilaat) kehittymistä henkilötyövuotta kohti.
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Hoitohenkilökunta

Muu henkilöstö

Seuraavassa kuviossa ovat mukana vain sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, ei kehitysvammahuoltoa. Hoitopäivät
henkilötyövuotta kohti vähenivät edelleen, sen
sijaan avohoitokäynnit lisääntyivät selkeästi.
Hoitoa kokonaisvaltaisimmin kuvaavaan suoritteeseen — hoidetut potilaat — verrattaessa työn
tuottavuus kasvoi edellisvuosiin.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

Kuvio 3. Suoritteet henkilötyövuotta kohti 2014—2016
PPSHP erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto

Poissaolot
Poissaolojen kokonaismäärä väheni sairaanhoitopiirissä 0,9 % vuosina 2015—2016. Muun muassa
vuosilomapoissaolot vähenivät edellisvuodesta.
Huomattavin vähennys oli muissa poissaoloissa,
mutta peruste on tilastollinen, KVTEL:n määräaikainen kuntoutustuki on siirretty ryhmään lakisääteiset poissaolot. Sen sijaan sairauspoissaolot
sekä koulutus- ja lainmukaiset opintovapaapoissaolot lisääntyivät verrattuna vuoteen 2015.

Vuorotteluvapaalla oli toimintavuonna 102 henkilöä, melkein saman verran kuin edellisvuonna.
Vuorotteluvapaata käytettiin yhteensä 16 497
päivää, mikä on henkilöä kohti keskimäärin 162
päivää.
Poissaolopäivien osuus henkilöstön palveluksessa
oloajasta vuonna 2016 on kuvattu seuraavassa kuviossa. Työhön käytetyn ajan osuus oli keskimäärin 74,6 % koko palveluksessaoloajasta, määrä
nousi hieman edellisvuoteen verrattuna.

Taulukko 7. Poissaolopäivät vuosina 2015—2016
Laji

2015

2016

Muutos %
2015-2016

Vuosilomat *)

275 793

273 476

-0,8

Sairauspoissaolot

104 788

109 839

4,8

Muut lakisääteiset

122 879

123 275

0,3

3 059

3 032

-0,9

Koulutuspoissaolot

13 585

14 048

3,4

Opintovapaapoissaolot

15 214

16 299

7,1

Muut poissaolot

62 188

51 961

-16,4

597 506

591 930

-0,9

Kuntoutuspoissaolot

Yhteensä

*) Vuosilomapoissaoloihin sisältyy vuosilomat, vaihtovapaat, säästövapaat
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Kuvio 4. Poissaolopäivien osuus henkilöstön palveluksessaoloajasta vuonna 2016

Terveysperusteiset poissaolot
Sairaanhoitopiirin strategian yhtenä tavoitteena
on, että henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät.
Tämä tavoite jäi toimintavuonna saavuttamatta.
Sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessa oloajasta nousi edellisvuodesta ollen 4,7 % (4,5 %
vuonna 2015). Suhteellisesti vähiten sairauspoissaoloja on lääkäreillä (2,0 %). Huoltohenkilöiden

sekä tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä
sairastavuus on suurinta. Silti huoltohenkilöiden
sairastavuuden suhteellinen osuus työssäoloajasta
on viimeisen kymmenen vuoden ajan vähentynyt
huomattavasti, vuonna 2016 osuus oli 6,0 % (vuonna 2007 8,0 %). Kertomuksen liiteosassa on esitetty henkilöstön sairastavuusprosentit tulosalueittain vuosina 2015—2016.

Taulukko 8. Sairauspoissaolojen osuus palveluksessaoloajasta henkilöstöryhmittäin
Henkilöstöryhmä

Lääkärit

PalveluSairausOsuus PalveluSairaus- Osuus
jaksopoissaolo%
jaksopoissaolo%
päivät 2015 päivät 2015
päivät 2016 päivät 2016
283 744

5 829

2,1

290 946

5 679

2,0

1 343 811

65 259

4,9

1 347 159

69 246

5,1

96 496

2 154

2,2

96 104

2 209

2,3

Tutkimusta ja hoitoa avustavat

174 556

10 338

5,9

173 812

11 547

6,6

Huoltohenkilöt

251 375

15 847

6,3

250 319

15 091

6,0

Hallinto- ja taloushenkilöt

154 342

5 078

3,3

151 729

5 567

3,7

24 173

283

1,2

22 574

500

2,2

2 328 497

104 788

4,5

2 332 643

109 839

4,7

Hoitohenkilöt
Tutkimus- ja hoitohenkilöt

Muut henkilöt
Yhteensä

Myös sairauspoissaolot henkilöä kohden lisääntyivät edellisestä vuodesta. Vuonna 2016 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi 109 839 sairauspoissaolopäivää eli 16,5 kalenteripäivää henkilöä
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kohden (jakajana käytetty vuoden keskimääräistä
henkilöstömäärää). Taulukossa 9 näkyy sairauspoissaolojen kehitys viiden vuoden ajalta henkilöä
kohden.
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Sairaanhoitopiirissä 550 henkilöä tuotti vähintään
50 % kaikista sairauspoissaoloista. Mutta vastaavasti lähes 1 040 henkilöllä ei ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja, määrä on 15,6 % vuoden keskimääräisestä henkilöstömäärästä.

Taulukko 9. Sairauspoissaolot
kalenteripäivinä/henkilö vuosina 2012—2016
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö
2012

2013

2014

2015

2016

16,7

16,5

16,7

15,8

16,5

Suurimman yksittäisen sairauspoissaoloryhmän
muodostivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttivat mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja hengityselinsairaudet.
Sairauspoissaolojen hallintaa edistävät monimuotoiset työkyvyn tukitoimet, joita hyödynnetään
sairaanhoitopiirin eri tulosalueilla. Sairaanhoitopiirin yhteinen työhyvinvoinnin kehittämistyön
painopistealue on vuosien ajan ollut tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi sairauspoissaolojen prosentuaalinen määrä on laskenut edellisvuosista,
määrä oli 28,6 % vuonna 2016 (29,4 % 2015). OYS:n
sairauspoissaolot diagnooseittain viiden vuoden
ajalta (2012—2016) on esitetty kuviossa 5. Työterveyshuollon tilastossa muun muassa osa-aikaisten
sairauspoissaolot kirjautuvat kokoaikaisina, mikä
eroaa sairaanhoitopiirin tilastoinnista.

Kuvio 5: OYS:n ja kehitysvammahuollon diagnoosiperusteiset sairauspoissaolot
vuosina 2012—2016
Sairauspäivät

Osuus (%)

2012

2013

2014

2015

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

41 020

36 296

36 141

33 218

34 263

2016 2012 2013 2014 2015 2016
32,5 30,5 29,2 29,4 28,6

Mielenterveyden ja käytt.häiriöt

19 396

17 134

19 816

19 084

20 096

15,4 14,4 16,0 16,9 16,8

Hengityselinsairaudet

20 255

16 427

17 686

17 948

19 859

16,1 13,8 14,3 15,9 16,6

Muut sairaudet

17 937

18 993

20 516

16 665

17 801

14,2 15,9 16,6 14,7 14,9

Vammat ja myrkytykset

12 623

13 745

12 368

12 835

13 182

10,0 11,5 10,0 11,4 11,0

Tartunta- ja loistaudit

4 865

5 943

5 545

4 711

5 668

3,9

5,0

4,5

4,2

4,7

Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus

4 288

3 088

4 099

3 126

3 630

3,4

2,6

3,3

2,8

3,0

Verenkiertoelinten sairaudet

2 434

3 503

3 043

2 463

2 613

1,9

2,9

2,5

2,2

2,2

Muualla luokittelematt. oireet

1 989

2 279

2 090

1 720

1 428

1,6

1,9

1,7

1,5

1,2

Ilman diagnoosia omailm.+A-tod.

1 271

1 671

2 630

1 268

1 169

1,0

1,4

2,1

1,1

1,0

126 078 119 079 123 934 113 038 119 709

100

100

100

100

100

YHTEENSÄ
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Henkilöllä on oikeus olla sairauslomalla oman ilmoituksen perusteella enintään kolme päivää kerrallaan, jos sairauden syynä on infektio, päänsärky tai muu selkeä syy. Vuoden 2016 loppupuolella
ohjeistusta päivitettiin. Omailmoitussairausloman
myöntämiskäytännöt muuttuivat marraskuun alusta. Esimies voi harkintansa mukaan myöntää jatkossa sairausloman henkilön oman ilmoituksen
(äkillinen hengitystieinfektio, äkillinen suolistoinfektio tai päänsärky, migreeni) perusteella muutamia kertoja vuodessa 1—5 peräkkäistä kalenteripäivää. Omailmoitus muusta selkeästä syystä
ei enää oikeuta sairauslomaan. Omailmoitukseen
perustuvia poissaoloja oli 15 136 päivää eli 13,8 %
kaikista sairauspoissaolopäivistä, suhteellinen
osuus nousi kymmenellä prosenttiyksiköllä edellis
vuoden tasosta.
Taulukossa 10 on kuvattu terveysperusteisten
poissaolojen lukumäärä sairauspoissaolojakson

pituuden mukaan sekä niiden suhteellista osuutta kaikista sairauslomatodistuksista. Verrattuna
vuoteen 2015 on pitkien yli 31 päivää kestävien
sairauspoissaolojaksojen suhteellinen osuus kaikista terveysperusteisista poissaoloista vähentynyt eniten.

Taulukko 10. Terveysperusteiset poissaolot
2016 (OYS ja kehitysvammahuolto)
Sairauspoissaolojakson pituus, lkm

%-osuus

1-3 pv

12 925

67,2

4-10 pv

3 877

20,1

11-30 pv

1 761

9,2

31-89 pv

505

2,6

yli 90 pv

173

0,9

19 241

100,0

Yhteensä

Eläköityminen
Eläkkeelle siirtyneet
Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle kertomusvuoden aikana 260 henkilöä, selvästi enemmän
kuin edellisvuonna (196). Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli
puolet (63,8 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden aikana 66 henkilöä, uusia osa-aikaeläkeläisiä oli 20
henkilöä.
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja määräaikaisella osakuntoutustuella oli vuoden aikana 238

henkilöä, heistä uusia oli 44 henkilöä. Määrä on suurempi kuin vuoden aikana täydelle
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä
(30). Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirty
neiden (sisältävät kuntoutustuet) osuus koko
henkilöstön määrästä oli 0,5 %. Täydelle
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä
oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 53,9
vuotta (Keva 2016), edellisvuonna keski-ikä oli
52,3 vuotta.

Taulukko 11. Vuosina 2014—2016 eläkkeelle jääneet eläkelajeittain
Eläkelaji
Vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläke

2014

2015

2016

119

121

166

28

22

30

9

15

20

Osatyökyvyttömyyseläke/
määräaikainen osakuntoutustuki

57

38

44

Määräaikainen kuntoutustuki *)

54

45

49

267

241

309

Osa-aikaeläke

PPSHP
*) määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt

Sairaanhoitopiirin strategian yhtenä tavoitetilana
on hyvinvoiva työyhteisö ja henkilöstö. Tavoitteena on eläkeiän nouseminen vuosittain. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä eläkkeelle
siirtyneiden keski-ikä vuonna 2016 oli 60,3 vuot-
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ta (60,4 vuotta vuonna 2015). Vanhuuseläkkeelle
siirryttiin keskimäärin 63,7 vuoden iässä. Kuviossa 6 on esitetty PPSHP:ssä eläkkeelle siirtyneiden
keski-ikä viimeisen kymmenen vuoden aikana.
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Kuvio 6. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuosina 2007—2016 Kuviossa 6 on esitetty Kevalta

saatu arvio Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrästä vuoteen
2036 mennessä. Ennuste perustuu
vuoden 2015 lopussa vakuutettuna
olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun
organisaatiotilanteeseen. Vanhuus
eläkkeet sisältävät varhennetut
vanhuuseläkkeet. Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole
mukana. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät
nousevat syntymävuoden mukaan
portaittain.

Kuvio 7. PPSHP:ssä vanhuuseläkkeelle jäävät 2017—2036

Lukumäärä

Eläkepoistumaennuste, Keva

Eläkemaksut
Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. Työnantajan KuEL-maksut koostuvat palkkaperusteisesta
maksusta sekä eläkemenoperusteisesta maksusta,
jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet sairaanhoitopiirin palveluksessa ennen vuotta 2005. Lisäksi työnantaja
maksaa varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle,
eli alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta varhe-maksua ei aiheudu.

Taulukossa 12 on nähtävissä sairaanhoitopiirin
maksamien eläkemaksujen määrä varhe-maksun
ja eläkemenoperusteisen maksun osalta. Vuoden
2016 euromäärät on tilastoitu Kevan antamien tilinpäätösarvioiden perusteella. Kevan arvio perustuu lähes lopullisiin tietoihin.
Varhe-maksun osuus palkkasummasta on jonkin
verran kasvanut edellisvuodesta. Suurten työnantajien varhe-maksu muodostuu kokonaan eläkemenoon perustuvana. Kevan jäsenyhteisöjen maksun kokonaismäärästä päättää vuosittain Kevan
valtuuskunta, vuonna 2016 maksun kokonaismäärä nousi 134 miljoonasta eurosta 152 miljoonaan
euroon. Kaikki alkavat työkyvyttömyyseläkkeet
vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun 36 kuukautta eläkkeen alkamisesta laskettuna.
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Taulukko 12. Eläkemaksut vuonna 2016
PPSHP

Maksut 1 000 euroa

%-osuus palkkakustannuksista

Varhe-maksu

2 603

1,0

Eläkemenoperusteinen maksu

12 179

4,6

Henkilöstön muu vaihtuvuus
Vuoden 2016 aikana - muusta kuin määräaikaisen
palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä
- päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 357,
joista 196 perusteena oli eläketapahtuma. Omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut
varsin vähäistä. Vuonna 2016 yhteensä 139 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä
(164 vuonna 2015), mikä on 2,8 % vakinaisen henkilöstön määrästä.

Sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön sähköinen
lähtökysely toimintavuoden aikana. Lähtökyselyn
tarkoituksena on antaa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi, ja se on osa strategian toteuttamista. Irtisanoutuneista 83 % voisi ajatella palaavansa töihin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
tulevaisuudessa ja suosittelee sairaanhoitopiiriä
tuttavillensa työpaikkana.

Työvoimakustannukset
Tilinpäätöksen henkilöstömenot ja eri
sopimusten vaikutus

nen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, mikä
toteutui vuoden alkupuolella.

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2016 henkilöstömenot olivat yhteensä 337,2 miljoonaa euroa.
Henkilöstömenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Henkilöstömenojen kasvu pysyi maltillisena
suurimman henkilöstöryhmän, hoito- ja tutkimushenkilöstön, palkkasumman sekä palkallisen työpanoksen pysyessä lähes entisellä tasolla.

Toimintavuoden aikana KVTES:n ja teknisen sopimukseen piiriin kuuluville, joilla tehtäväkohtainen palkka on vähintään 3 404,26 euroa, maksettiin 1.2.2016 alkaen yleiskorotus 0,47 %, muutoin
tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 16,00 eurolla kuukaudessa. Harkinnanvaraisia erillislisiä korotettiin samanaikaisesti sovituin määräyksin ja
teknisen sopimuksen piirissä joulukuussa 2016.

Vuonna 2016 sovittiin valtakunnallisessa työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksessa tulevasta lomarahojen leikkauksesta, mikä vähensi sairaanhoitopiirin lomapalkkavelan kokonaismäärää jo
vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi kirjaamisesta oman lausunnon. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan
vuosittain 30 prosentilla ajanjaksolla 2017—2019.
Lomarahaleikkauksen vaikutus toimintavuoden
tuloslaskelmaan (lomapalkkavaraus) vähensi henkilöstömenoja 2,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen
verrattuna.
Lääkäreiden palkkasumman kasvu, muutos edellisvuoteen 1,1 %, oli suurempi kuin muissa henkilöstöryhmissä. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukainen yleiskorotus 0,4 %
toimeenpantiin lääkäreille 1.1.2016. Lisäksi lääkäreiden palkallisen työpanoksen kasvu oli 0,5 %
edellisvuotta suurempi. Eri toimintojen siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirin tuottamaksi lisäsi lääkäriresursseja. Yhtenä esimerkkinä
tästä on Oulun kaupungin kardiologisen ja sisätautien erikoisalan polikliinisen toiminnan siirtymi-
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Työnantajan sivukulut kasvoivat vuonna 2016
enemmän kuin sairaanhoitopiirin palkkasumma.
Tämä johtui suuremmalta osin työttömyysvakuutusmaksun noususta. Vuonna 2016 työttömyysvakuutusmaksu nousi 3,9 %:iin, jonka vaikutuksesta
maksu nousi noin 2 miljoonalla eurolla vuodesta
2015.
Sairaanhoitopiirin sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut olivat yhteensä 77,1 miljoonaa euroa. Maksut
olivat 28,8 % henkilöstön palkoista. Sairaanhoitopiirille maksetut henkilöstön sairausvakuutus-,
tapaturma- ym. henkilöstökorvaukset olivat 4,6
miljoonaa euroa. Saadut korvaukset vähensivät
aiemmin henkilösivukuluja, mutta vuoden 2016
alusta korvaukset huomioidaan suoraan palkkamenoja vähentävinä erinä.
Paikallinen sopimus eräiden hoitotoimenpiteiden
tekemisestä lisätyönä on päättynyt 30.9.2015.
Koska sopimuksen jatkamisesta käydyt neuvottelut ammattijärjestöjen kanssa päättyivät tuloksettomina, sopimuksen päättymisellä oli suora
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lisä- ja ylityökorvauksia vähentävä vaikutus. Lisäja ylityökorvausten määrä tilikauden aikana oli
2,5 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2015.
Sopimuksen päättymisen johdosta lisättiin henkilöstöresurssia päivä- ja erityisesti iltapäivän ja alkuillan perustoiminnan parantamiseksi operatiivisella tulosalueella (avohoito- ja leikkausyksiköt),
millä pyrittiin nopeuttamaan sairaanhoitopiirin
potilaiden hoitoon pääsyä.

Sairaanhoitopiiri otti käyttöön työaikapankkijärjestelmän vuonna 2012. Työaikapankin käyttö
osana monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä on lisääntynyt myös vuoden 2016 aikana. Sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen kirjattiin työaikapankkivelan muutosta sivukuluineen noin 170 000
euroa. Työaikapankkisopimuksen tehneiden määrä vuoden lopussa oli 3 675 henkilöä, määrä kasvoi
edellisvuodesta 8 %.

Taulukko 13. Sairaanhoitopiirin henkilöstömenot tileittäin vuosina 2015—2016
Tilinimi

Tilinpäätös

Tilinpäätös

Muutos %

TP 2016

2015

2016

TP15/TP16

Suht.osuus %

261 673 045

260 214 819

-0,6

77,2

149 405

202 939

35,8

0,1

72 003 808

72 772 193

1,1

21,6

155 111 056

155 170 436

0,0

46,0

39 054 008

39 145 007

0,2

11,6

337 320

343 595

1,9

0,1

-253 000

-727 000

187,4

-0,2

65 507

-2 126 152

-3345,7

-0,6

-4 795 059

-4 566 198

-4,8

-1,4

Henkilösivukulut

75 408 439

77 003 066

2,1

22,8

Sos. ja eläkevakuutusmaksut

75 113 246

77 149 729

2,7

22,9

Muut henkiöstömenot

103 503

42 019

-59,4

0,0

Lomapalkkavelan sivukulujen
muutos

191 690

-188 682

-198,4

-0,1

337 081 484

337 217 885

0,0

100,0

Palkat
Luottamushenkilöstö
Lääkärit
Hoito- ja tutkimushenkilöstö
Muu henkilöstö
Palkkiot
Jaksotetut palkat
Lomapalkkavelan muutos
Henk.korvaukset ja
muut henk.men. korjauserät

Henkilöstömenot yhteensä

Henkilöstömenot tulosalueilla
Vuosina 2015—2016 eri tulosalueiden välillä oli
hyvin vaihtelevia eroja palkkojen kehityksessä.
Yhtymähallinnon kohdalla henkilöstömenoja lisäsi
Tulevaisuuden sairaala 2013 -hankekokonaisuuden
suunnittelua ja toteutusta varten palkattu henkilöstöresurssi sekä erilaisiin koko sairaanhoitopiirin
yhteisiin projekteihin palkattu henkilökunta. Vuoden 2016 aikana aloitettiin muun muassa vaativan
hoitoalan ammattitehtävien tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän ja palkkausjärjestelmän uudistaminen.
Henkilöstömenot kasvoivat muita tulosalueita
enemmän myös medisiinisellä tulosalueella: henkilöstömenoja kasvatti Oulun kaupungin kardiologisen toiminnan järjestäminen vuoden 2016 alusta
sairaanhoitopiirin toimintana. Toiminnan laajentuessa hallitus perusti tulosalueelle vuoden alusta
yhteensä yhdeksän uutta virkaa/tointa.

Suurin henkilöstömenojen vähennys edellisvuoteen on nähtävissä aiempien vuosien tapaan kehitysvammahuollon kohdalla (-4,3 %). Tähän vaikuttavat valtakunnallisten tavoitteiden mukainen
kehitysvammaisten laitosasumisen vähentäminen
ja sen suorat vaikutukset henkilöstöön. Henkilöstömenot vähenivät myös Oulaskangas-Visala
-tulosalueella sekä sairaanhoidollisten palvelujen
tulosalueella edellisvuodesta. Vuoden 2016 tilinpäätökseen ei kirjattu aiempien vuosien tapaan
varausta tulospalkkion maksamiseen, mikä vähensi henkilöstömenoja sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella verrattuna edellisvuoteen.
Euromääräisesti suurin palkkasumma sivukuluineen oli operatiivisella tulosalueella, 104,6 miljoonaa euroa ja toiseksi suurin sairaanhoidollisten
palvelujen tulosalueella, 60,5 miljoonaa euroa.
Nämä kaksi tulosaluetta muodostavat lähes puolet sairaanhoitopiirin henkilöstömenoista.
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Taulukko 14. Sairaanhoitopiirin henkilöstömenot tulosalueittain vuosina 2015—2016
PPSHP
Yhtymähallinto

Tilinpäätös

Tilinpäätös

Muutos %

2015

2016

2015-2016

14 633 966

15 141 639

3,5

Medisiininen tulosalue

57 372 607

58 273 101

1,6

Operatiivinen tulosalue

103 840 157

104 617 919

0,7

Lasten ja naisten tulosalue

39 489 734

39 820 323

0,8

Psykiatrian tulosalue

30 074 714

30 388 289

1,0

Kehitysvammahuollon tulosalue

7 478 979

7 157 256

-4,3

Oulaskankaan-Visalan tulosalue

22 051 933

21 290 332

-3,5

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue

62 139 393

60 529 026

-2,6

337 081 484

337 217 885

0,0

PPSHP:n palkat yhteensä

Palkkojen kehitys palkkalajeittain
Palkkamenot koostuvat tehdyn työajan varsinaisesta palkasta, työaika- ja päivystyskorvauksista,
lisä- ja ylityökorvauksista sekä poissaoloajan palkoista. Vuonna 2016 tehdyn työajan varsinaisten
palkkojen osuus oli 63,9 % palkkamenoista (kuvio
8). Varsinaisten palkkojen osuus palkkamenoista

on noussut. Suurin muutos edelliseen vuoteen oli
lisä- ja ylityökorvausten osuuden lasku 1,2 prosenttiin (2,2 % vuonna 2015). Tähän vaikutti
paikallisen lisätyösopimuksen (hoitotakuu) päättyminen loppuvuonna 2015. Poissaoloaikojen
palkkojen osuus (21,2 %) on pysynyt edellisvuoden
tasolla.

Kuvio 8. Palkkojen jakautuminen vuonna 2016

Taulukossa 15 on ansainta-ajan mukaiset palkkakulut luokiteltuna palkkalajeittain. Tehtyihin
tunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana sekä
lisätyö-, ylityö- ja päivystysaikana toteutuneet
tunnit. Virka- ja työvapaat eivät kirjaudu tehdyiksi tunneiksi. Kun kaikki maksetut palkat (sisältäen
poissaoloajan palkat) jaetaan samana ajanjaksona tehdyillä tunneilla, saadaan tehdyn työn keski-
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hinnaksi 28,82 euroa/tunti ilman henkilösivukuluja. Vähennystä vuoteen 2015 verrattuna oli 0,7 %.
Tarkasteltaessa ansainta-ajan palkkakuluja henkilöstöryhmittäin on vakinaisen henkilökunnan palkkamuutos 0,5 % ja määräaikaisen 1,4 % vuosina
2015—2016.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

Taulukko 15. Ansainta-ajan mukaiset palkkakulut 2015—2016 sekä tehdyn työn hinta
Palkkalaji

Palkat 2015

Palkat 2016

Muutos %
2015-2016

167 252 893

169 653 975

1,4

Työaika- ja päivystyskorvaukset

34 986 307

36 400 130

4,0

Vuosiloma-ajan palkat, lomarahat, lomakorvaukset

42 703 650

42 862 842

0,4

Sairausloma-ajan palkat

8 585 815

9 018 035

5,0

Lakisääteiset poissaoloajan palkat

1 926 670

1 846 692

-4,2

Muut poissaoloajan palkat

2 518 309

2 558 080

1,6

Lisä- ja ylityökorvaukset

5 783 643

3 316 232

-42,7

263 757 287

265 655 986

0,7

29,02€/h

28,82 €/h

-0,7

Varsinaiset palkat

Palkat yhteensä
Tehdyn työn hinta

Palkitseminen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian
mukaan haluamme olla Suomen halutuin terveydenhuoltoalan työpaikka. Toimintakulttuurimme
tukee jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja innovatiivista työotetta. Palkitseminen on yksi keskeisistä keinoista kannustaa tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön palkitsemista toteutetaan
strategian mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä on
käytössä erilaisia palkitsemisen malleja, kuten
tulospalkkio, laatupalkintokilpailu, aloitepalkkiojärjestelmä ja Säpäkkä-palkkiot. Palkitseminen
kannustaa osaltaan henkilökuntaa tuottavuuden
jatkuvaan parantamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen toimintamalli on ollut käytössä jo useita vuosia. Palkitsemisen kokonaisuus sisältää palkkausjärjestelmään, henkilöstöetuihin sekä henkilökohtaiseen
kehitykseen, positiiviseen työympäristöön ja aineettomaan palkitsemiseen liittyvät osiot.

Palkkaus
Palkkausjärjestelmä perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan, henkilökohtaiseen lisään, työkokemuslisään ja tulospalkkioon. Palkkauksessa
noudatetaan voimassa olevia kunnallisia työ- ja
virkaehtosopimuksia sekä paikallisia sopimuksia.
Sairaanhoitopiirissä on aktiivisesti kehitetty tehtävien vaativuuteen perustuvia palkkausjärjestelmiä ja kehitystyötä tehdään edelleen pitkäjänteisesti huomioiden mahdollisuuksien mukaan jo
tulevan maakuntauudistuksen mukanaan tuomat
haasteet.

Vaativien hoitoalan ammattitehtävien tehtävän
vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän
uudistamisprojekti käynnistyi keväällä 2016. Projekti toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin
kanssa, ja näin ennakoidaan tulevaa Sote-alueen
toimintaa. Projektiorganisaatiossa on molempien
toimijoiden edustus. Analyyttisen mallin mukaisen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän
ja palkkausmallin kehittäminen on haasteellinen
ja aikaa vievä. Projektissa työskentelee sairaanhoitopiirin palkkaamana määräaikaisesti kaksi
työntekijää.
Välinehuoltajien tehtävien vaativuuden arvioinnin
ja palkkausjärjestelmän päivittäminen alkuvuodesta 2017 uuden välinehuoltokeskuksen tehtäviä
vastaavaksi aloitettiin vuoden 2015 loppupuolella.
Palkkausjärjestelmä on tarkoitus saada valmiiksi
ja ottaa käyttöön uudisrakennukseen siirtymiseen
mennessä.
Hoitoalan ammattitehtävien ja toimistoalan tehtävien analyyttisen mallin mukaiset palkkausjärjestelmät toimivat jo vakiintuneen käytännön mukaan. Myös vuonna 2015 käyttöön otettu
teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmä on
osoittautunut käytännössä hyvin toimivaksi. Sairaanhoitopiirissä on myös käytössä paikallisesti sovitut palkkausjärjestelmät muun muassa
lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, psykologien,
puheterapeuttien ja fyysikoiden tehtävistä.
Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on edistää
strategisten tavoitteiden toteutumista, lisätä palvelutuotannon taloudellisuutta, toiminnan tuloksen parantamista sekä laadukasta ja vaikuttavaa
palvelua. Tulospalkkiovarauksia ei vuoden 2016
talousarvioon tehty.
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Säpäkkä on vakiintunut joustavaksi nopean palkitsemisen malliksi. Palkitsemismallin tavoitteet hyvien työsuoritusten ja tavoitteiden mukaisen työskentelyn palkitsemisesta on sisäistetty hyvin ja
palaute niin esimiehiltä kuin työntekijöiltäkin on
ollut positiivista. Säpäkkä-palkkioihin on vuonna
2016 kohdennettu 300 000 euroa, johon sisältyvät
myös työnantajan sivukulut. Palkkioihin varatusta
määrärahasta käytettiin 96 % eli kymmenen prosenttiyksikköä edellistä vuotta enemmän.

Henkilöstöetuudet
Palvelussuhteeseen perustuvat edut ovat osa palkitsemisen kokonaisuutta. Nämä edut ovat myös
kilpailutekijä työmarkkinoilla. PPSHP haluaa edistää henkilöstönsä hyvinvointia sekä työssä että
työajan ulkopuolella.
Kesäjuhlat
Sairaanhoitopiirin kesäjuhlatapahtuma Summer
POP järjestettiin kesäkuun alussa Terminaaliareenalla. Kesäjuhlien yleisömenestys oli historian suurin — noin 1 500 henkilöä. Grooving High
Allstarsin vauhdikas ja monipuolinen esitys pohjusti tunnelmaa illan huipennukselle. Antti Tuiskun

huikealla energialla toteutettu lavashow villitsi
yleisön ja tunnelma hipoi kattoa. Tuiskun myöhemmän somepäivityksen mukaan PPSHP:n kesäjuhlat olivat yksityiskeikkojen ykkösryhmää. Leikkimielinen oheisohjelma ja livekuvaus viihdyttivät
ja hauskuttivat juhlakansaa. Juhlista saatu kaikkien aikojen positiivisin palaute kannustaa myös
seuraavan vuoden juhlien järjestämisessä.
Joustava ja sujuva työmatkaliikenne
Työnantaja pyrkii kehittämään joukkoliikennettä
yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa siten, että
aikataulut ja reitit soveltuvat paremmin sairaanhoitopiirin henkilöstön työvuoroihin. Huhtikuussa
2016 sairaanhoitopiiri toteutti työmatkakyselyn,
johon vastasi 2 774 työntekijää eli 45 % henkilökunnasta. Kyselyn avulla saatiin arvokasta palautetta, kärkitoiveina olivat työmatkaliikkujien
kannusteet ja turvallinen pyöräpysäköinti.
Työterveyshuolto
Sairaanhoitopiirin työterveyshuolto kattaa ennalta ehkäisevän, työkykyä ylläpitävän ja lakisääteisen työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon. Työterveyshuoltopalvelusopimus
nykyisen toimijan kanssa päättyi vuoden 2016 loppuun. Uusi työterveyshuolto-osakeyhtiö, jossa sairaanhoitopiiri on osakkaana, aloittaa toimintansa
vuoden 2017 alussa.
Työpaikkaruokailu
Työantaja pitää tärkeänä monipuolista ja ravitsevaa työpaikkaruokailua, joka edistää henkilöstön
jaksamista ja työvireyttä. Kaikille sairaanhoitopiirin palveluksessa oleville, myös etäpisteissä työskenteleville turvataan hyvä, ravitseva ja kohtuuhintainen työpaikkaruokailu.
Työsuhdeasunnot
Sairaanhoitopiirin omistamat yhtiöt tarjoavat ensisijaisesti sairaanhoitopiirin uusille työntekijöille
edullisia asuntoja.
Palveluvuosista palkitseminen
Henkilöstöä palkitaan sairaanhoitopiirin palveluvuosien perusteella palkallisilla vapailla seuraavasti:
- 20 vuotta palvelua, 2 palkallista vapaapäivää
- 30 vuotta palvelua, 4 palkallista vapaata
- 40 vuotta palvelua, viikko palkallista vapaata
- 65—68-vuotiaaksi töissä, ylimääräinen bonuslahja, ei vapaata.

Antti Tuisku viihdytti henkilöstöä sairaanhoitopiirin kesäjuhlassa.
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Merkkipäivälahjat ja eläkkeelle siirtyminen
Sairaanhoitopiiri on muistanut henkilökuntaansa
50- ja 60-vuotissyntymäpäivinä kristalliesineillä ja
eläkkeelle jääviä grafiikkatauluilla. Henkilöstöltä
pyydettiin elokuussa 2016 sähköisellä kyselyllä
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toiveita ja ehdotuksia henkilöstölahjoiksi. Kyselyyn vastasi lyhyessä ajassa lähes 600 henkilöä.
Useimmissa vastauksissa toivottiin erityisesti aineettomia lahjoja. Henkilöstön toiveiden perusteella hankintapalvelut toteutti tarjouskilpailun,
jonka tulokset valmistuivat vuoden viimeisinä päivinä. Uusi lahjavalikoima otetaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella.
Lomamökit
Sairaanhoitopiirin omistuksessa on virkistyskäyttöön vuokrattavia lomamökkejä, jotka ovat hyvin
suosittuja henkilöstön keskuudessa. Erityisesti sesonkiaikoihin kohdistuvia varauksia on runsaasti,
minkä vuoksi varausaika on näinä aikoina rajoitettu kolmeen vuorokauteen.
Vapaa-ajan Vapari
Vapari on rekisteröity yhdistys, jonka jaostot järjestävät henkilökunnalle monipuolista vapaa-ajan
toimintaa. Varat Vaparin toimintaan saadaan
OYS:n virkistysrahastosta, josta kuntayhtymän
hallitus myönsi vuodelle 2016 avustusta 100 000
euroa. Asiakastyytyväisyyskyselyn (2016) toiveiden mukaisesti toimintavuonna panostettiin
yhteisöllisyyden lisäämiseen, uusien harrastajien aktivointiin ja toiminnalliseen harjoitteluun.
Vuoden aikana kokeiltiin uusia lajeja, esimerkiksi
Lavis-lavatanssijumppaa. Vaparilaisten alennukset eri liikkeisiin päivitettiin loppuvuodesta.
Vaparin 22 liikunnallista, erilaisiin kädentaitoihin,
harrastuksiin ja kulttuuriin suuntautuvaa jaostoa

tarjoavat henkilöstölle runsaasti vapaa-ajan virkistys- ja toimintamahdollisuuksia. Eri jaostoissa
oli vuoden 2016 aikana 4 612 kävijää pois lukien
kuntosalikäynnit. Näin ollen Vaparin toiminnassa
oli mukana lähes 70 % henkilöstöstä. Yhteistyössä työhyvinvointipalvelujen kanssa järjestettiin
kilometrikisa työyhteisöjen välisenä kilpailuna.
Kisaan osallistui yhteensä 45 joukkuetta, joissa oli
yhteensä 734 pyöräilijää. Kilometrejä kertyi huimat 765 098.
Taidejaoston väki piti näyttelyjä, joista kaikki
pääsivät nauttimaan ja kulttuurijaosto tarjosi elämyksiä tuetuin lipputoiminnoin. Vaparin
kuoro OysVoice laulatti henkilökuntaa kauneimmissa joululauluissa. Vaparin hallitus järjesti
Halloween-teemaiset iltamat, jossa esiintyi muun
muassa talon oma bändi.
Työnantaja tukee Vapari ry:n toimintaa taloudellisen avun lisäksi antamalla käyttöön tilat kuntosalille ja monelle muulle harrastustoiminnalle. Kuntosalin käyttäjämäärä on reilut 100 kävijää päivässä.
Käyntikertoja kuntosalilla oli lähes 29 000. Lisäksi
hallitus myönsi avustusta esimerkiksi lähialueen
liikunnallisten tapahtumien osallistumismaksuihin
ja uintilippujen korvauksiin. Jaostojen vetäjinä
urakoivat vapaaehtoiset, kunkin lajin harrastajat,
kannustaen henkilökuntaa mukaan harrastusja kilpailutoimintaan. Vaparilaiset osallistuvat
sairaaloiden vuosittain eri lajeissa järjestettäviin
kisoihin. OYS:n joukkue tuli hienosti hopealle sairaalasalibandyn SM-turnauksessa Vantaalla.

OYS:n hopeajoukkue sairaalasalibandyn SM-kisoissa Vantaalla.
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Vuoden hoitotyöntekijä
Vuosittain PPSHP:ssä valittavan Vuoden hoitotyöntekijä -tunnustuksen sai fysioterapeutti Johanna Nurmenniemi S-fysiatrialta kuntoutuksen
vastuualueelta. Vuoden hoitotyöntekijän valintakriteerinä on henkilön eettinen osaaminen (eettinen herkkyys, -ongelmanratkaisu, -motivaatio
ja –toimeenpanotaito) työtovereiden arvioimana. Kaikilla hoitotyöntekijöillä on mahdollisuus
ehdottaa työtoveriaan vuoden hoitotyöntekijäksi
vastaamalla Webropol-kyselyyn, jossa arvioidaan
ehdotetun henkilön eettistä osaamista vastaamalla kyselyssä esitettyihin väittämiin.

Vuoden hoitotyöntekijä -kyselyn tavoitteena on
lisätä pohdintaa ja keskustelua hoidon eettisyydestä sekä vahvistaa eettisesti kestävien toimintatapojen noudattamista ja kehittämistä. Samalla
se antaa tilaisuuden tuoda vuosittain esille hoitotyöntekijöitä, joiden toimintaa työtoverit pitävät
eettisesti esimerkillisenä.
Johanna palkittiin työpaikallaan hallintoylihoitajan ja kyselytyöryhmän edustajien toimesta.
Myös vastuu- ja tulosalueen johtoa oli mukana
onnittelemassa.

Vuoden hoitotyöntekijä 2016, Johanna Nurmenniemi.

Kehittämistoimet
Luottamus ja yhteistyö
Yhteistoiminta
Yhteistoiminnan osapuolia ovat työntekijät ja
työnantajan edustajat. Tärkein yhteistoiminnan
muoto on esimiehen ja henkilöstön keskinäinen
välitön vuorovaikutus. Tasa-arvoinen ja luottamuksellinen viestintä työpaikalla on yhteistoiminnan kulmakiviä. Muita yhteistoiminnan muotoja
ovat muun muassa kehityskeskustelut, perehdy-
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tys, palautteen antaminen, tiedotustilaisuudet,
koulutus- ja neuvottelutilaisuudet, kehittämisprojektit ja työpaikkakokoukset.
PPSHP:ssä on voimassa oleva ohje sairaanhoitopiirin edustuksellisesta yhteistoiminnasta. Sairaanhoitopiirin yhteistoimintaelimenä toimii
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yhteistyötoimikunta, johon kuuluu yhteensä 15
edustajaa, joista 4 edustaa työnantajaa ja 11
henkilöstöä. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kaksi työsuojeluvaltuutettua.
Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuoden
aikana kymmenen kertaa. Merkityksellisimpiä kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa:
-

Päihdeohjelman uudistaminen
HOI030-palkkausjärjestelmän uudistaminen
Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta
Visalan sairaalan yt-neuvottelut
Tulevaisuuden sairaalan ydinsairaalahanke
Sairaanhoitopiirin strategia 2016
Sairaanhoitopiirin toiminta- ja
taloussuunnitelma
- Tasa-arvo-, henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma
- Tuotantokeittiöosakeyhtiö Lööki Oy:n
perustaminen
- Työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen ja
palvelusopimus
Yhteistoiminta on osa tulosalueiden johtamista.
Sairaanhoitopiirin tulosalueiden yhteistoiminta järjestetään tulosalueiden, vastuualueiden ja
muiden toimintayksiöiden johtoryhmätyöskentelyssä. Tulosalueen johtaja asettaa johtoryhmän,
johon henkilöstöjärjestöt nimeävät tulosalueen
koosta, henkilöstörakenteesta ja vastuualueiden
lukumäärästä riippuen 3—6 edustajaa.

Etätyö
Keväällä 2016 aloitettiin etätyön mahdollistavan
paikallisen sopimuksen valmistelu. Valmisteluaineistoina käytettiin kuntatyönantajan linjauksia,
muiden sairaanhoitopiirien etätyösopimuksia ja
henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia. Etätyön
pilotointi käynnistyi kesäkuussa yhtymähallinnon
ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella.
Pilotoinnin kokemuksia ja tuloksia arvioitiin keräämällä palautetta siihen osallistuneilta ja heidän esimiehiltään lokakuussa. Etätyötä oli tehty
yleisimmin erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä, mutta myös välilliseen potilashoitoon
liittyvissä tehtävissä kuvantamisen vastuualueella. Kokemukset olivat pääosin erittäin myönteisiä. Etätyösopimus hyväksyttiin paikallisneuvotteluissa marraskuussa ja sairaanhoitopiirin hallitus
hyväksyin sen joulukuussa 2016. Etätyö otetaan
käyttöön koko sairaanhoitopiirin alueella vuoden
2017 alkupuolella.

Tasa-arvo-, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Tasa-arvolain osittaisuudistus tuli voimaan 1. tammikuuta 2015. Lain tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.
Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Sairaanhoitopiirissä on sovittu, että tasa-arvo
suunnitelma liitetään osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Sairaanhoitopiirissä on laadittu
lakimuutosten edellyttämä tasa-arvo-, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa on
huomioitu tasa-arvolakiin kirjattu kielto syrjiä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Samoin on huomioitu kielto läheis- ja
olettamaan perustuvasta syrjinnästä.

Viestintä
Sairaanhoitopiirin tiedotustoiminnan keskeisenä
tehtävänä on tukea kuntayhtymän tavoitteiden
saavuttamista. Toimiva viestintä auttaa havaitsemaan ja ymmärtämään olennaiset muutokset
ja kehityssuunnat sekä osaltaan varmistaa niiden
huomioon ottamisen suunnittelussa, päätöksenteossa ja varsinaisessa toiminnassa.
Toimivalla sisäisellä viestinnällä varmistetaan
oikeiden ja totuudenmukaisten tietojen välittämisen kuntayhtymän eri yksiköihin ja niiden
työntekijöille. Tiedotuksen tulee tapahtua kaikkiin suuntiin ja sen tulee sisältää kaikki keskeiset
asiat, joilla voidaan ajatella olevan merkitystä organisaation ja/tai yksittäisen työntekijän toimintaan voimassa oleva lainsäädäntö ja sairaanhoitopiirin omat ohjeet ja säännöt huomioon ottaen.
Osaamista, johtamista, työkykyä, työolosuhteita
ja töiden sisältöä voidaan kehittää vain yhteistyössä henkilöstön kanssa. Muutostilanteessa vuorovaikutus ja avoin viestintä sitouttavat työntekijät uudistusten toteuttamiseen. Sisäinen viestintä
luo edellytykset kuntayhtymän tulokselliselle toiminnalle ja henkilöstön työilmapiirin ja työelämän laadun parantamiselle.
Sisäisen viestinnän keskeisenä välineenä käytetään sairaanhoitopiirin intranet-järjestelmää. Sen
tavoitteena on ensisijaisesti helpottaa organisaation tiedottamista ja raportointia. Sähköpostin ja
viikkotiedotteen merkitys tiedon välittämisessä
on huomattava.
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Ulkoisessa viestinnässä tärkeimmät tiedotuskanavat ovat sairaanhoitopiirin Internet-sivusto (www.
ppshp.fi) ja sen yhteydessä toimiva SSL-suojauksella ja käyttäjätunnuksella salattu extranet-palvelu sekä Pohjanpiiri-lehti. Extranet-palvelulla
voidaan välittää suojatussa ympäristössä myös tietosuojalain alaista informaatiota eri sidosryhmille
(muun muassa kuntaraportointi). Internetissä julkaistaan kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston
esityslistat ja pöytäkirjat. Julkisia tiedotusvälineitä käytetään tarpeen mukaan. Sairaanhoitopiirissä on käytössä asiakaspalautejärjestelmä,
jonka avulla asiakkaat voivat antaa palautetta
saamastaan palvelusta (www-palveluna).
Sosiaalisen median palveluita (esimerkiksi Facebook) käytetään rajoitetusti. Palveluilla pyritään edistämään henkilökunnan rekrytointia ja
terveyden edistämistä sekä antamaan oikeaa
informaatiota kansalaisille. Tällä hetkellä palvelua käyttävät perusterveydenhuollon yksikkö
ja rekrytointipalvelut. Vuoden 2017 alkupuolella
myös Oulun seudun yhteispäivystys (OSYP) avaa
omat Facebook-sivunsa. Henkilökuntaa on tiedotettu ja ohjeistettu sosiaalisen mediaan liittyvistä
asioista.

Pohjanpiiri-lehti ilmestyi vuonna 2016 kuusi kertaa ja se jaettiin kaikille sairaanhoitopiirin työntekijöille, sairaanhoitopiiristä eläkkeelle jääneille
sekä laajalti eri sidosryhmille. Lehden painosmäärä vuonna 2016 oli keskimäärin noin 9 400 kappaletta/lehti.
Hyväksytyn viestintäsuunnitelman mukaisesti sairaanhoitopiirissä toimii viestinnän ohjausryhmä ja
tulosalueiden edustajista koostuva viestinnän yhdyshenkilöverkosto. Näiden tehtävänä on ohjata,
koordinoida ja kehittää sairaanhoitopiirin ulkoista
ja sisäistä viestintää. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja yhdyshenkilöt kolme
kertaa.
Vuoden 2016 aikana jatkettiin vuonna 2014 aloitettua viestintäkoulutusta eri teemoilla, tavoitteena on henkilökunnan viestintätaitojen kehittäminen. Uuden Internet-sivuston toteutusta
SharePoint-alustalle jatkettiin, ja sivustot otetaan käyttöön alkuvuodesta 2017. Tavoitteena
on eri viestintäsivustojen (intranet, Internet ja
extranet) integrointi nykyistä paremmin yhdeksi
kokonaisuudeksi. Viestinnän asiantuntijapalvelut
(mukaan lukien Pohjanpiiri-lehden toimitus) kilpailutettiin, ja toimittajaksi vuoden 2017 alusta
lukien valittiin Plusmark Oy.

Innovatiivinen ja hyvinvoiva henkilöstö toiminnan kehittäjänä
Aloitetoiminta Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä
Aloitetoiminta on aiempien vuosien lailla keskittynyt pääasiassa yhtymähallintoon osoitettuihin
kehittämisehdotuksiin, jotka kohdistuvat koko
sairaanhoitopiiriin ja/tai useampaan tulosalueeseen. Tulosalueiden aloiteasiamiehinä toimiville
laatupäälliköille aloitteita saapuu vähän.
Aloitteiden määrä laski edellisistä vuosista ja oli
16 kappaletta. Näistä aloitteista kymmenen koski useampaa yksikköä tai koko sairaanhoitopiiriä.
Palkittavia aloitteita ei jo arvioiduissa aloitteissa
ollut, kolmen aloitteen käsittely oli vielä kesken.
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella toiminnan kehittämisehdotukset tehtiin Lean-mallin
mukaisina Kaizen-ehdotuksina (115 kpl).
Sairaanhoitopiirin aloitejaosto kokoontui kuluneen vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa
käsiteltiin lausuntojen pohjalta yhteensä kymmenen aloitetta sekä muita aloitetoimintaan liittyviä
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asioita. Kaikki aloiteasiamiehille esitetyt kehittämisehdotukset eivät aloitesääntöjen perusteella päädy varsinaiseen aloitekäsittelyyn: tällaisia ovat muun muassa atk-ohjelmiin, käytännön
hoitopäätöksiin ja selvästi työyksikön normaaliin
työnjohdollisen/hankinnan piiriin kuuluvat asiat
sekä aiemmin aloitteina esille tuodut epäkohdat. Tällöin ehdotuksen tekijää ohjataan viemään
asiaa muutoin eteenpäin.

Laatupalkintokilpailu
Sairaanhoitopiirin vuosittainen laatupalkinto on
vakiinnuttanut asemansa tulosalueilla tehtävien
kehittämishankkeiden arviointi- ja esilletuontipaikkana. Kahdeksan ryhmää toi hankkeensa
arviointiin järjestyksessään 16. laatupalkintokilpailuun. Yhtymähallinnon johto sekä kilpailuhankkeiden arviointiryhmä pani ilolla merkille, että
useimpien hankkeiden tuotokset näkyvät jo osana
arjen työtä.
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PPSHP:n 2016 laatupalkintokilpailun palkinnot jaettiin seuraavasti:
1. Palkinto: Perhekeskeisen hoitotyön kehittäminen sairaan vastasyntyneen ja keskosen
hoidossa
Lasten ja naisten tulosalue, lapset ja nuoret, vastasyntyneiden hoitoyksikkö/osasto 55
Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on läpi työn kunnioitettu ja osallistettu sekä
asiakkaita että työntekijöitä. Hanke on toteutettu johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Toimenpiteillä on ollut hyvä vaikuttavuus, ja hankkeella on saavutettu konkreettisia, tavoitteiden mukaisia
muutoksia.

2. Palkinto: PKS-leikkausyksikön ja tukipalveluiden yhteistyön kehittäminen
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, sairaala- ja välinehuolto. Yhteistyöorganisaatiot:
Sairaanhoidolliset palvelut, potilashoidon palvelut ja operatiivinen tulosalue, pään ja kaulan sairaudet.
Kyseessä on käytännönläheinen, ajankohtainen hanke, jonka avulla on konkreettisesti kehitetty
leikkaustoiminnan, hankinta- ja logistiikkapalvelujen sekä välinehuoltopalvelun yhteistyötä. Toimenpiteet ovat linjassa tavoitteiden kanssa, ja taloudellinen arviointi on tehty huolellisesti. Toiminnan vakiinnuttaminen on onnistunut ja hankkeen tulokset ovat laajemminkin hyödynnettävissä.

3. Palkinto: Primaariin pallolaajennukseen tulleen STEMI-potilaan hoitoketjun toimivuus
Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2011—2013
Medisiininen tulosalue, kardiologia
Selkeä ja perusteltu, lääketieteellisesti tärkeä hanke, jonka tavoitteet on määritelty selkeästi suhteessa kansallisiin velvoitteisiin. Toimintamallin käyttöönotto on tuonut positiivisia muutoksia toimintatapaan. Hankkeessa kehittämistarpeet ja epävarmuustekijät on kuvattu selkeästi.

Ensimmäistä palkintoa vastaanottivat osasto 55
osastonylilääkäri Timo Saarela ja osastonhoitaja Ulla Heikkinen.
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Tutkimusstrategia ja tuloksellinen
yhteistyö
Oulun yliopistollisen sairaalan tulosalueet voivat
tehdä asiantuntijasopimuksia liittyen pitkäkestoiseen tutkimusyhteistyöhön Oulun yliopiston

sekä alueen muiden tutkimuslaitosten tutkijoiden
kanssa. Asiantuntija tekee laaja-alaisesti yhteistyötä Oulun yliopistollisen sairaalan tulosalueen
kanssa pitkäkestoisessa tutkimusprojektissa tai
tutkimusohjelmassa. Työsopimuksen kesto on vähintään yksi vuosi ja enintään kolme vuotta.

Työhyvinvointi, työturvallisuus ja terveyden edistäminen
Työhyvinvointipalvelut jatkoi vuoden aikana työhyvinvointia edistävien toimintaohjeiden laatimista ja päivittämistä yhteistyökumppaneiden
kanssa sekä huolehti osaltaan ohjeiden perehdyttämisestä koko sairaanhoitopiirin organisaatiossa.
Esimiehille, työsuojeluyhdyshenkilöille, liikuttajille ja koko henkilöstölle järjestettiin useita tilaisuuksia, joissa jaettiin tietoa ja käytiin keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Työsuojeluorganisaatio jatkoi
työturvallisuuden edistämistä
Vuosi 2016 oli nykyisen työsuojeluorganisaation
nelivuotiskauden (vuodet 2014—2017) kolmas
yhteistoimintavuosi. Organisaatiossa tapahtui
henkilömuutoksia keväällä, kun toimihenkilöiden
työsuojeluvaltuutettuna aloitti uusi päätoiminen
työsuojeluvaltuutettu ja lisäksi lääkäreille saatiin osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu. OYS:n ja
kehitysvammahuollon alueella työskenteli toukokuusta lähtien viisi päätoimista ja yksi osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu. Oulaskangas-Visala
-tulosalueella toimi neljä valtuutettua hoitaen
tehtäviä oman työnsä ohella. Sairaanhoitopiirin
työsuojelupäällikkönä toimiva työhyvinvointipäällikkö osallistui koko sairaanhoitopiirin työsuojelun
yhteistoimintaan työnantajan edustajana.
Työsuojelutoimintaan osallistui vuoden aikana eri yksiköistä noin 280 työsuojeluyhdyshenkilöä.
Yhdyshenkilötapaamisia
järjestettiin kuukausittain. Näiden lisäksi esimiehille ja
työsuojeluyhdyshenkilöille järjestettiin yhteinen
tilaisuus. Tulos- ja vastuualuekohtaisia tapaamisia
järjestettiin aiempaa enemmän.
Vuoden aikana jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua riskienarviointiprosessia. Työsuojeluvaltuutetut pitivät useita infoja riskien arvioinnista ja
HaiPro:n riskienarviointiosion käytöstä. Työsuojeluyhdyshenkilöt osallistuivat aktiivisesti riskienarviointiprosessiin omissa yksiköissään. Vuoden
loppuun mennessä riskienarviointi oli tehty lähes
kaikissa yksiköissä ja monessa se ehdittiin jo päivittääkin.
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Työsuojeluorganisaation edustajat osallistuivat
vuoden aikana usean eri työryhmän työskentelyyn
tuoden esille työturvallisuuden ja terveyden edistämisen näkökulmaa. Työsuojelun edustusta oli
muun muassa sisäilmaprojekti-, ympäristötyö- ja
potilassiirtoergonomiaohjausryhmässä. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetut olivat mukana toimitilojen remonttien suunnittelussa. Tekniikan kanssa jatkettiin yhteisiä käyntejä yksiköissä muun
muassa sisäilma-asioihin ja korjausrakentamiseen
liittyen. Tiivis yhteistyö turvallisuuspalveluiden ja
työterveyshuollon kanssa jatkui entiseen tapaan.
Työsuojeluvaltuutetut osallistuivat aktiivisesti
myös työhyvinvointi/työsuojelujaoston kokouksiin, joita pidettiin vuoden aikana yhteensä viisi.
Varhaisen tuen -toimintamallin käyttöön liittyvät
tapaamiset ja palaverit lisääntyivät jälleen edelliseen vuoteen verrattuna. Työsuojeluvaltuutetut
kiersivät vuoden aikana työyhteisökokouksissa
sekä tulos- ja vastuualueiden tapahtumissa kertomassa Varhaisen tuen -toimintamallin käytöstä.
Kesäkuun alussa otettiin käyttöön uusi päihdeohjelma, josta työsuojeluvaltuutetut kävivät kertomassa esimiesten kokouksissa ja yksiköiden tilaisuuksissa. Lisäksi työsuojeluvaltuutetut kävivät
pitämässä esityksiä työyhteisötaidoista. Toimintamalleja ja riskienarviointiin liittyviä asioita kerrattiin kaikille avoimissa luentosalitilaisuuksissa.
Erilaisiin työtehtäviin ja toiminnallisiin prosesseihin liittyviin muutoksiin tarvittiin työsuojeluvaltuutettujen tukea eri yksiköissä. Oulaskankaan
työsuojeluorganisaatio oli mukana tukemassa
henkilöstöä synnytystoiminnan lopettamisuhkaan
liittyvissä huolenaiheissa erityisesti vuoden alussa. Syksyllä Visalan sekä koko sairaanhoitopiirin
työsuojeluorganisaation tukea tarvittiin Visalan
sairaalan lopettamiseen liittyvissä haasteissa.
Aluehallintovirasto teki vuonna 2016 useita työsuojelun perusvalvontatarkastuksia sairaanhoitopiirin eri yksiköihin. Työsuojeluvaltuutetut
osallistuivat aktiivisesti sekä tarkastuskäynneille
että valmisteluun yhdessä yksiköiden esimiesten
ja työsuojeluyhdyshenkilöiden kanssa. Valmiste-
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luvaiheessa päivitettiin muun muassa yksikön riskienarviointi, kemikaaliluettelo sekä käytiin läpi
yksikön fyysiset tilat.
Ennen tarkastusta työsuojeluvaltuutetut olivat
yhteydessä tarkastajaan ja toimittivat ennakkoon
työpaikkaselvitysraportteja, koosteita työturvallisuusilmoituksista ja muista mahdollisista työsuojeluun liittyvistä dokumenteista. Myös työterveyshuolto osallistui perusvalvontatarkastuksiin
liittyvään valmistelutyöhön.
Vuoden aikana valmistui sairaanhoitopiirin ohje
terveellisten työaikojen suunnittelutyön tueksi.
Ohjeen tarkoituksena on edistää työntekijöiden,
esimiesten ja työyhteisöjen valmiuksia suunnitella työhyvinvointia edistäviä työvuoroja sekä
puuttua niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin mahdollisimman varhain. Ohje määriteltiin
työsuojeluohjeeksi työaikojen sisältyessä osaksi
työturvallisuuslain mukaista vaarojen arviointia.
Sairaanhoitopiirin päihdeohjelma uudistettiin
henkilöstöjohtajan nimittämän moniammatillisen
työryhmän toimesta. Päihdeohjelma määriteltiin
työsuojeluohjeeksi. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena haluttiin varmistaa työaikaisen päihtymisen aiempaa systemaattisempi havaitsemi-

nen sekä tuen järjestäminen. Päihdeohjelman
keskeisiä muutoksia olivat hoitoonohjausprosessin
tiivistäminen työterveysyhteistyössä ja huumausainetestien käyttöönotto koeaikana (satunnaisotanta). Tehtäviä ja rooleja selkiytettiin, sovittiin
päihdetilanteen seurannan käytänteistä (varhainen puuttuminen työkykykeskustelun avulla) sekä
uudistettiin lomakkeet.

Työturvallisuuden jatkuva arviointi ja
kehittäminen
Sairaanhoitopiiri jatkoi työturvallisuuden määrätietoista kehittämistä liittymällä valtakunnallisen
Nolla tapaturmaa -foorumin jäseneksi. Työterveyslaitoksen koordinoiman foorumin johtoajatuksena on saavuttaa verkostoitumisen kautta
voimaa työpaikkojen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiselle.
Sairaanhoitopiirin työturvallisuutta seurattiin,
arvioitiin ja kehitettiin HaiPro:n työturvallisuusjärjestelmää sekä vakuutusyhtiön tilastoja hyödyntäen. Sairaanhoitopiirin vaaratapahtumailmoituksia tehtiin sähköisen järjestelmän avulla yhä
systemaattisemmin.

Kuvio 9: Työturvallisuusilmoituksia vaaratyypeittäin (HaiPro)

Putoaminen, Pisto, viilto,
kaatuminen, hankauma,
kompastumi- leikkautuminen, liukasnen
tuminen
2013

294

227

Äkillinen
Liikkuvan
Puristuminen, Biologinen
fyysinen ja
aiheuttaruhjoutumi- vaaratekijä/
psyykkinen
jan osuma,
nen
Tartuntavaara
kuormittumi- törmääminen
nen
95

79

77

58

Liikenneonnettomuus

41

2014

270

198

122

87

77

41

51

2015

380

256

163

101

82

121

62

2016

324

233

228

76

103

112

43
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Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Sairaalatyössä on kyettävä
vastaamaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
Työturvallisuuden hallintaa haastavat myös erilaiset poikkeustilanteet, kuten epidemiauhka
tai suuremmat onnettomuudet. Sairaanhoitopiirin henkilöstö liikkuu keskimääräistä enemmän
työmatkoja pyöräillen, jalkaisin tai omaa autoa
käyttäen. Vaihtelevat sääolosuhteet voivat altistaa työmatkatapaturmille. Vakuutusyhtiön
tilastot luovat näkymän pitkäkestoiseen työturvallisuuskulttuurin tarkasteluun ja osoittavat

mahdolliset poikkeamat myös niiden paremmalle
ennakoinnille.
Vakuutusyhtiön tilastoinnin perusteella työturvallisuus sekä työpaikalla että työmatkalla vuonna
2016 kehittyi myönteiseen suuntaan. Työpaikkatapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät ja
tapahtumien määrä vähenivät aikaisempiin vuosiin verrattuna. Työmatkalla poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui kokonaisuudessaan aiempia
vuosia vähemmän.

Taulukko 16: Työpaikkatapaturmat PPSHP:ssä (Vakuutusyhtiö)
Sattumisvuosi
Lukumäärä (kpl)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

97

97

90

113

116

51

1-3 pv

14

14

13

12

14

7

6

4-6 pv

23

26

22

19

20

16

15

7-14 pv

29

30

30

23

23

20

11

15-30 pv

12

8

10

11

13

8

6

31-90 pv

11

11

10

8

5

6

3

91-180 pv

2

2

3

0

0

2

0

181-365 pv

0

1

0

0

3

0

0

191

189

185

163

191

175

92

0 pv

Yhteensä

Kuvio 10: Työmatkatapaturmat PPSHP:ssä (Poissaoloon johtaneet tapaturmat)
Vakuutusyhtiön tilastot
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Työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset mittaukset työkyvyn
edistämisen tukena

Työyhteisöliikuntasuunnitelmat
työkyvyn tukena

Firstbeat–hyvinvointianalyysin avulla tehtiin kuormittavuuden ja palautumisen arviointeja 63 henkilölle. Mittaus antaa yksilöllisen tiedon kehon
fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta sekä
palautumisesta. Mittausten tarkoituksena on selvittää työn ja vapaa-ajan kuormitustekijöitä.
Yksilöllisen palautteen perusteella yksilöt voivat
tehdä muutoksia jaksamisen tukemiseksi ja työyhteisöt tarkkailla muun muassa työaikojen vaikuttavuutta vuorotyössä.

Työyhteisöliikuntasuunnitelmia laadittiin aktiivisesti toimintavuoden aikana. Työnantajan taloudellista tukea sai 25 työyhteisöä ja yli 400
työntekijää. OYS ja Oulun kaupunki järjestivät
työntekijöille yhteisen terveyskuntomittauspäivän. Lisäksi kaksi pilottiyksikköä osallistui valtakunnalliseen ”Matka hyvään kuntoon” –kampanjaan, mikä kannusti työyhteisöjä matkalle kohti
hyvinvoivaa ja tuloksellista työpaikkaa.

Energiatesti on kuntotesti, joka antaa tietoa testattavan terveydentilasta ja kehon suorituskyvystä. Energiatesti koostuu kuntotestistä, biometrisistä mittauksista ja hyvinvointikysymyksistä.
Energiatestejä teki 59 työntekijää. Energiatestin
tarkoituksena on motivoida ja herättää kiinnostusta omaa hyvinvointia kohtaan. Työyhteisön
näkökulmasta se antaa tarvittavaa informaatiota
henkilökohtaisten harjoitusohjelmien suunnitteluun. Kokonaisuudessaan se toimii alku- ja lopputestinä kohti energisempää ja aktiivisempaa elämäntapaa.

Kunnossa Kaiken Ikää -hanke

Kehonkoostumusmittaukset InBody-mittarilla olivat suosittuja. Vuonna 2016 mittauksissa kävi 800
työntekijää. Mittaus antaa objektiivisen kuvan kehon tilasta ja toimii välineenä ravintotottumusten,
terveysliikunnan, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten motivoinnissa ja seurannassa. Liikuntaneuvonnan tukena mitataan eri kehonosien, kuten jalkojen, käsien ja keskivartalon,
kokoa ja koostumusta. Tietoja käytetään liikuntasuunnitelmien tukena.
Uutena välineenä testattiin WELLEVO-hyvinvointipalvelua, joka on tarkoitettu henkilökohtaisen
hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan ja edistämiseen. Testaajina toimi 50 työntekijää. Palvelu ohjaa käyttäjää terveellisiin elintapoihin
huomioiden ravinnon, liikunnan, päivittäisen
aktiivisuuden, unen määrän, veden määrän, energiatasapainon ja mielialan. Käyttäjä saa sekä selkeän värikoodeilla ilmaistun palautteen että sanallisen palautteen, mikä opastaa kiinnittämään
huomiota henkilökohtaisiin ongelmakohtiin.

Sairaanhoidollisten palvelujen alueella jatkui
henkilöstön terveyden edistämisen kehittämishanke. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus oli edistää terveyttä lisäämällä tietoisuutta ja valmiuksia
itsensä ja työyhteisön johtamiseen sekä ylläpitää
erityisesti tuki- ja liikuntaelinterveyttä kehittämällä yksilöiden ja työyhteisöjen liikuntatottumuksia työn kuormittavuus huomioiden.
Henkilöstölle tarjottiin erilaisia pienvalmennusryhmiä liikunnan aloittamisen tueksi: muun
muassa toiminnallinen kuntopiiri, Lavis-lavatanssijumppa, kotikuntosali ja kuntosaliryhmät sekä
juoksukoulu. Pienryhmään valikoiduttiin sekä
toiveiden että terveystarpeiden perusteella. Sähköisten terveystarkastusraporttien perusteella
säännöllisen liikunnan harrastaminen lisääntyi ja
edelliseen vuoteen verrattuna normaalin BMI-tuloksen saavuttaneiden määrä nousi 3 prosentilla.
Hankkeeseen osallistui vuonna 2016 yhteensä 393
henkilöä.

Valtakunnalliset
Kunnossa Kaiken Ikää -päivät
Sairaanhoitopiiri järjesti yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liikunnan, Oulun kaupungin ja KKI-ohjelman kanssa valtakunnalliset Kunnossa Kaiken
Ikää -päivät. Päivien teemoja olivat ”Hyvinvoiva
henkilöstö — menestyvä työpaikka”, ”Myytinmurtajat suomalaisten elintavoissa” ja ”Etsivä liikuntatyöasiakas hyvinvoinnin polulla”. Tilaisuus oli
samalla liikuttajien koulutustilaisuus, johon osallistui 26 sairaanhoitopiirin liikuttajaa.
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Liikuntalähete työterveyshuollosta
liikuntaneuvontaan

Työnohjaustoiminta työhyvinvoinnin
tukena

Liikuntaneuvonta kohdennettiin työntekijöille,
joilla oli työterveyshuollossa ilmennyt elämäntapoihin liittyvä terveysriski. Lähetteen tavoitteena oli lisätä vähemmän liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, antaa tietoa liikunnan vaikutuksista
terveyteen ja lisätä motivaatiota hoitaa itseään
myös liikunnan avulla. Liikuntaneuvontaan pääsyn
kriteereinä olivat muun muassa terveyden kannalta riittämätön liikunta, diabetesriski, ylipaino ja
tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Liikuntaneuvonta
on erityisen tärkeää liikunnallisesti passiivisille
ihmisille, joilla on riski sairastua liikkumattomuudesta johtuviin sairauksiin. Neuvontaan osallistui
52 työntekijää.

Sairaanhoitopiirin työnohjaustoiminnan kehittäminen jatkui keväällä Työnohjaus PPSHP:ssä
-ohjeen päivityksellä ja työnohjaustoiminnan uudelleen organisoinnilla. Työnohjaustoiminnan ohjausryhmä toteutti yhteistyönä hankintatoimiston
kanssa ensimmäisen ulkopuolisten työnohjaajien
kilpailutuksen. OYS-kehitysvammahuollon työnohjaajaksi hyväksyttiin 42 toimijaa ja Oulaskangas–
Visala -tulosalueelle 26 toimijaa.
Työnohjaustoiminnan järjestämistä ja arviointia
palvelevasta ToRek-järjestelmästä saadun tiedon
mukaan sisäinen työnohjauspalvelu toteutui noin
132 työntekijälle. Ulkopuolisten työnohjaajien
kanssa laadittiin 102 työnohjaussopimusta.

Työterveysyhteistyö henkilöstön terveyden edistämisessä
Kausi-influenssarokotuksella
turvallisuutta
Työ- ja potilasturvallisuutta edistävät kausi-influessarokotteet hoiti suurimmaksi osaksi työterveyshuolto. Euroopan neuvosto asetti vuonna 2009
tavoitteen, jonka mukaan influenssarokotuksen
ottaneiden määrä tulisi vuosittain olla vähintään
75 % terveydenhuollon henkilökunnasta. OYS:n

henkilökunnan rokotuskattavuus nousi 28 %:sta
(2012) 67 %:iin (2016). Hoitohenkilökunnan rokotuskattavuus on noussut 32 %:sta (2013) 62 %:iin
(2016). Rokotuskattavuus koko henkilöstön osalta on edelleen selvästi alle Euroopan neuvoston
asettaman tavoitteen. Lääkäreiden rokotuskattavuus (86 %) on ylittänyt tavoitteen kolmen viimeisen vuoden ajan.

Kuvio 11: OYS:n henkilökunnan kausiinfluenssarokotekattavuus vuosina 2012—2017

Kuvio 12: OYS:n kausi-influenssarokotekattavuus
vuosina 2013—2017: hoitohenkilökunta ja lääkärit

Hoitohenkilöt
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Tehostetulla yhteistyöllä
työkykyratkaisuihin

Kelan tukemat henkilöstön
kuntoutuskurssit

Tulosalueilla työkyvyn tukitoimia tehtiin aktiivisesti osana arjen esimiestyötä. Työssä jaksamista
tuettiin ensisijaisesti lähiesimiehen ja työntekijän
kesken sovituilla varhaisen tuen tukitoimilla. Pitkältä sairauspoissaololta työhön paluun tukitoimina hyödynnettiin Kelan osasairausvapaata ja Kevan työkokeilua. Kevan työkokeilumahdollisuutta
käytettiin myös tilanteissa, joissa työntekijä kokeili työkyvylle soveltuvampaa uutta tehtävää. Sisäistä työsoveltuvuuskokeilua hyödynnettiin jon
kin verran.

Kela uudisti työikäisten kuntoutustoimintaa vuoden 2016 alussa. Aiemmat Aslak- ja Tyk-kuntoutukset jäivät pois ja tilalle tuli KIILA-kuntoutus.
Kuluneen toimintavuoden aikana PPSHP:ssä ei
muodostunut soveltuvaa kuntoutusryhmää, vaan
työterveyshuolto ohjasi työntekijöitä yksilökuntoutukseen.

Sairaanhoitopiirin henkilöstösuunnittelija ohjasi
esimiehiä työkyvyn tukiprosessin eri vaiheissa ja
suunnitelmien laadinnassa. Työntekijän uudelleensijoittumisen mahdollisuuksien kartoittaminen käynnistyi yhteistyössä henkilöstösuunnittelijan kanssa 61 työntekijän tilanteessa. Ratkaisuja
tehostetussa yhteistyössä löydettiin 37, joidenkin
työntekijöiden kohdalla työkokeilu jatkui seuraavan vuoden puolelle. Uudelleenkoulutussuunnitelmia työnantajayhteistyössä laadittiin muutamien
työntekijöiden kohdalla. Osa suunnitelluista työkyvyn tukitoimista jäi odottamaan Kevan päätöksiä.

Vuonna 2016 työterveysyhteistyötä jatkettiin
Attendon työterveyshuollon sekä Oulaisissa ja
Ylivieskassa alihankintasopimukseen perustuen
Terveystalon kanssa. Työterveystarpeiden kartoittamiseksi työyhteisötasolla ja vastaanotolla
tapahtuvien terveystarkastusten tehostamiseksi
otettiin käyttöön Attendon työterveyshuollossa
pilotoitu sähköinen työterveystarkastus. Työpaikkaselvitysprosessia kehitettiin ottamalla käyttöön
HaiPro-ohjelman vaarojen tunnistus- ja riskien arviointi –osioon liittyvä työpaikkaselvitys työsuojelun, esimiesten ja työterveyshuollon yhteiseksi
välineeksi.

Työkyvyn tukitoimia tiivistettiin erityisesti yhdellä
vastuualueella, jossa henkilöstösuunnittelija-esimies -yhteistyössä tarkasteltiin noin 100 työntekijän tukitoimien tarpeet. Tilanteissa, joissa työntekijällä oli useita työkykyä rajoittavia tekijöitä,
oli työssä jatkamisen mahdollisuuksien löytäminen yliopistosairaalasta haasteellista. Näissä tilanteissa kunnallisen eläkevakuuttaja Kevan rooli
työuran jatkamisen tukijana korostui entisestään.

Työsuojelun ja työterveyshuollon tiivis yhteistyö
työhyvinvoinnin johtamisen prosessien osalta jatkui. Työterveyshuolto osallistui päihdeohjelman
uudistamistyöhön, ja työterveyshuollon toimintaa
päihdehaittoihin puuttumisessa terävöitettiin.
Työterveyshuollon edustus oli myös infektiotyöryhmässä sekä sisäilmaprojektiryhmässä.

Syksyllä muuttuneet Kevan käytännöt edellyttivät
työnantajia nimeämään yhdyshenkilön työkyvyttömyyseläkkeisiin pyydettäviin työnantajalausuntoihin. Henkilöstöjohtaja nimitti PPSHP:n yhdyshenkilöksi henkilöstösuunnittelijan. Tilanteissa,
joissa työterveyshuolto ja työntekijä yhteistyössä
työnantajan kanssa päätyivät hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, päätettiin antaa työnantajan
lausunto ”Työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan
työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä”
eläkehakemuksen liitteeksi. Lausunnossa otettiin
kantaa työntekijän uudelleensijoittumisen mahdollisuuksiin.
VarTu — työkyvyn tuen toimintamallin päivitystyö
käynnistettiin syksyllä. Toimintamallia päivitetään saatujen kokemusten ja palautteiden myötä
vastaamaan arjen käytäntöjä.

Työterveysyhteistyö työkyvyn
johtamisen tukena

Työterveyshuollon ohjausryhmässä seurattiin työkyvyn tuen toimenpiteiden osalta tavoitteiden
saavuttamista, päätettiin osallistumisesta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä keskusteltiin
ammatillisen kuntoutusohjauksen järjestämisen
vaihtoehdoista työkyvyn muuttuessa pysyvämmin.
Vuonna 2016 Attendon PPSHP-asiakkuutta hoitava työterveyshuolto osallistui Työterveyslaitoksen
tutkimusprojekteihin. Projekteissa tutkittiin tilapäisten työjärjestelyjen vaikutuksia tuki- ja liikuntaelinten kipuihin ja masennusoireisiin liittyvään työkyvyttömyyteen, työterveysneuvottelun
toimivuutta työhön paluun tuessa sekä työlähtöisen työpaikkaselvityksen kehittämistä. Kehittämishankkeen pilottikohteina toimivat yhteispäivystys sekä psykiatrian klinikan esimiehet.
Työterveyshuollon ja esimiesten välinen yhteistyö
eri alueilla toteutui toimintasuunnitelmapalavereissa, työpaikkaselvitysprosesseissa sekä työter-
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veysneuvotteluissa. Osasairausvapaata suositeltiin työterveyshuollosta aktiivisesti keinona jatkaa
työssä sairaudesta huolimatta tai pidemmältä
sairauspoissaololta työhön takaisin palattaessa.
Osasairausvapaata käytti vuoden 2016 aikana 192
henkilöä 28 vastuualueella.
Työkyvyn aleneman pitkittyessä työhön paluun
tukena käytettiin aktiivisesti työkokeiluja ja osakuntoutustukiratkaisuja. Tilanteissa, joissa palaaminen omaan työhön ei sairauden vuoksi onnistunut, uusi työpiste tai työtehtävä pääsääntöisesti
löytyi omalta tulosalueelta. Muutamille henkilöille löytyi uudelleenkoulutuksen tai täydennyskoulutuksen kautta uusi työ sairaanhoitopiirin palveluksessa.
Liikuntalähetettä suositettiin aktiivisesti työterveyshoitajan tai -lääkärin terveystarkastuksissa henkilöille, joilla on ilmennyt elämäntapoihin liittyvä
terveysriski. Pilates lääkinnällisen kuntoutuksen
-ryhmätoiminta ja Mielialan hallinta -ryhmien
toiminta tuki työhön palaamisen mahdollisuuksia
terveydentilan heikkenemisestä huolimatta.

Työterveyspalvelujen järjestäminen
yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa
Kulunut vuosi oli sairaanhoitopiirin ja Attendo
Terveyspalvelujen kanssa laaditun sopimuskauden
viimeinen optiovuosi. Kaupunginjohtaja nimesi
työryhmän valmistelemaan työterveyspalveluja tuottavan yhtiön perustamista kaupungille ja
sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin edustajina työryhmässä toimivat henkilöstöjohtaja ja
työhyvinvointipäällikkö. Valmistelutyön pohjalta
kaupungin ja kuntayhtymän valtuustot päättivät
perustaa yhteisen, työterveyspalveluja tuottavan
yhtiön vuoden 2017 alusta. Sairaanhoitopiirin
työterveyshuoltosopimus hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa joulukuussa. Työterveyshuollon
toimintasuunnitelma vuodelle 2017—2018 laadittiin vuonna 2016 yhteistyössä Attendon edustajien
kanssa. Näin varmistettiin työterveysyhteistyön
jatkuvuutta uuden toimijan kanssa.

Osaava työvoima
Henkilöstön osaaminen ja sen
kehittäminen osaamisen johtamisen
näkökulmasta
Osaamisen johtaminen sairaanhoitopiirissä on
suunnitelmallista johtamistyötä ja osa strategista henkilöstöjohtamista, minkä tarkoituksena on
turvata tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä
osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisriskien
tunnistaminen luo pohjan henkilöstön osaamisen
kehittämiselle.
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä tuli voimaan 1.1.2014 (laki
1136/2013). Laissa käytetty termi ”koulutussuunnitelma” on PPSHP:ssä korvattu termillä ”henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma”. Koulutuspalvelut on yhdessä eri toimijoiden kanssa
mallintanut osaamisen johtamisen toimintaprosessin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua.
Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma
(HOKS) laaditaan moniammatillisesti vastuuyksiköissä osaamisriskien perusteella. Henkilöstön
osaamisen kehittämisen suunnittelun apuna on
tietojärjestelmä. HOKS:aan kirjataan keskeiset
osaamisriskit osaamisalueittain sekä suunnitelma
niiden korjaamiseksi; järjestelmään ei kirjata yksittäistä työntekijää koskevia koulutuksia. Toimintamalli tulee olemaan kokonaisuudessaan käytössä
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sairaanhoitopiirissä vuoden 2018 toimintaa ja
taloutta suunniteltaessa.
Tähän saakka osaamista on sairaanhoitopiirissä
arvioitu pääasiassa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, joissa esimies ja työntekijä arvioivat osaamiseen tulevaisuudessa kohdistuvia muutoksia ja
työntekijän mahdollisia osaamisriskejä.

Henkilöstön täydennyskoulutus
Onnistunut ammatillinen täydennyskoulutus parantaa toiminnan ja palvelujen tuloksellisuutta sekä asiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä. Koulutuksen avulla tapahtuvan ammatillisen
osaamisen tukeminen vaikuttaa merkittävästi
myös henkilökunnan työssä jaksamiseen ja työn
laatuun.
Koulutuspalvelut järjesti vuonna 2016 yhteensä 34
koulutusta, joista alueellisia oli 17 ja sisäisiä 17.
Alueellisista koulutuksista viisi oli säteilysuojelukoulutuksia, joihin osallistujia oli paikan päällä
ja etäyhteydellä yhteensä 437 henkilöä. Lisäksi
yhteensä 228 henkilöä ilmoittautui yhdelle tai
useammalle säteilysuojelun verkkokurssille. Koulutuspalveluiden järjestämissä koulutuksissa oli
vuoden aikana 2 681 osallistujaa, joista paikan
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päällä 1 734 ja etäyhteydellä 947. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin alkusammutuskoulutuksia,
joihin osallistui yhteensä 1 134 henkilöä. Koulutuspalveluiden järjestämien koulutusten lisäksi
tulosalueet toteuttivat 32 alueellista koulutusta,
joihin osallistui yhteensä 1 876 henkilöä.
Koko henkilöstöstä 67 % osallistui ammatilliseen
täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuspäiviä oli keskimäärin 3,2 päivää osallistujaa kohden
kaikki henkilöstöryhmät huomioiden. Taulukosta
17 on nähtävissä täydennyskoulutukseen osallistuneet henkilöstöryhmittäin. Aktiivisinta kouluttautuminen on lääkäreiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun tai opistoasteen
tutkinnon suorittaneiden ryhmässä.
Sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi ammatillisia
täydennyskoulutuspäiviä noin 14 000. Palkallisten
koulutusvirka-/työvapaiden palkkakustannukset
olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Virkamatkoja
koulutukseen myönnettiin 3 015 päivää. Koulutuspoissaolojen määrä lisääntyi 3,4 % edellisvuodesta, mitä selittää ulkoisten koulutuspäivien lisäys.
Täydennyskoulutuspäivien jakautuminen sisäisiin
ja alueellisiin sekä ulkopuoliseen koulutukseen on
esitetty kuviossa 13 aihealueittain. Aihealueet on
päivitetty vastaamaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmassa olevia alueita (HOKS).

Kuntayhtymän johtoryhmä on linjannut toimintaja taloussuunnittelukaudelle 2016—2018 osaa
misen painopistealueeksi palveluosaamisen (asiakas/potilaslähtöinen toiminta), turvallisuusosaamisen (potilasturvallisuus) sekä johtamis- ja
muutososaamisen. Johtamis- ja esimieskoulutukseen osallistui vuoden aikana lähes 300 henkilöä, joille kertyi koulutuspäiviä keskimäärin 3,2
päivää osallistujaa kohden. Vuonna 2016 koulutuspalveluissa panostettiin merkittävästi vuonna
2017 alkavan esimiesvalmennuksen suunnitteluun sekä leadership-osion tarjouskilpailuun.
Henkilöstön koulutukseen käytettiin vuoden
2016 kirjanpidon mukaan (ulkoiset menot) 3 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 prosenttia sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen palkkasummasta. Määrä
on pysynyt samana edellisvuodesta. Menoihin
sisältyvät kurssi- ja osallistumismaksujen lisäksi
myös matka-, majoitus- ja ravintokustannukset
sekä koulutuspalvelujen osto.
Kunnilla ja kuntayhtymillä on mahdollisuus saada
kolmelta ensimmäiseltä säännösten mukaiselta
koulutuspäivältä/työntekijä ns. koulutuskorvausta. Koulutuskorvausta haetaan ja sen myöntää Työttömyysvakuutusrahasto. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sai koulutuskorvausta
vuonna 2016 yhteensä 196 533 euroa edellisvuodelta. Koulutuskorvaus on kymmenen prosenttia
koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä
palkkakustannuksesta.

Taulukko 17. Täydennyskoulutukseen osallistuneet vuonna 2016
Henkilöstöryhmä

Henkilöstön
lukumäärä
31.12.2016

Täydennys-

Täydennyskoulutukseen
koulutuspäiviä
osallistuneet

Lukumäärä %-osuus

keskimäärin
/osallistuja

Lääkärit ja hammaslääkärit

851

723

85,0 %

6,1

Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstö

391

263

67,3 %

5,0

3 161

2 291

72,5 %

3,0

938

430

45,8 %

1,7

Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö

1 256

691

55,0 %

1,4

PPSHP yhteensä

6 597

4 398

66,7 %

3,2

Sos. ja terveysalan ammattikorkeakoulu tai
opistoasteen tutkinnon suorittaneet
Sos. ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen
tutkinnon suorittaneet
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Kuvio 13. Henkilöstön osallistuminen PPSHP:n sisäisiin ja alueellisiin sekä ulkopuolisten
organisaatioiden järjestämiin koulutuksiin vuonna 2016, jakauma aihealueittain (%)

Johtamisosaaminen

Palveluosaaminen

Turvallisuusosaaminen

Muut aihealueet

Sisäisiin ja alueellisiin koulutuksiin osallistuminen
Ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen

Verkkokoulutus

Oppiportti

Verkkokoulutuksia toteutettiin edelleen tiiviissä
yhteistyössä Medieco Oy:n kanssa. Mediecon omistavat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Soite. Medieco Oy:n omat verkkokoulutukset toteutetaan Mediecon ylläpitämässä Medieco eLearn
-verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi Medieco
koordinoi joitakin ulkopuolisilta palveluntarjoajilta hankittuja verkkokoulutuksia OYS:n erityisvastuualueella.

Vuoden 2016 alkupuolella avattiin OYS:n erityisvastuualueen julkisten toimijoiden käyttöön
Duodecimin Oppiportti –palvelu Mediecon hankkimana. Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu,
joka tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman
mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen.
Oppiportin koulutukset eivät korvaa sairaanhoitopiirissä jo käytössä olevia verkkokoulutuksia muun muassa lääkehoidon perusosaamisen,
potilasturvallisuuden ja säteilysuojelun aihe
alueilta.

Mediecon tuottamien verkkokoulutusten käyttö
on kasvanut tasaisesti vuosittain. Erityisesti lääkehoidon osaamisen varmistaminen verkko-opiskeluna on vakiintunut ja hyväksi havaittu toimintatapa. Lääkehoidon verkkokursseja suorittavat sekä
laillistetut että nimikesuojatut terveydenhuollon
ammattilaiset. Vuoden 2016 aikana päivitettiin
nimikesuojatuille suunnattu Lääkehoidon perusteet -kokonaisuus sekä lääkehoitoon kouluttamattomille suunnattu kokonaisuus Lääkehoidon ABC.
Laillistettujen terveydenhuollon ammattilaisten
lääkehoidon verkkokurssin uudistettu kokonaisuus
otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2015—2016.

Potilasturvaportti–verkkopalvelun toimittama ja
Mediecon OYS-ervan alueelle koordinoima Potilasturvallisuutta taidolla –verkkokoulutus (PTT)
muodostaa perustan henkilöstön potilasturvallisuusosaamiselle ja tavoitteena on, että jokainen
sairaanhoitopiirin työntekijä suorittaa sen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisille samansisältöinen
perustieto potilasturvallisuuden hallinnan keskeisistä periaatteista, käytännöistä ja toimista.
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Kurssi on osa työntekijän ammattitaidon ylläpitoa ja täydennyskoulutusta. Koulutus on tarjolla
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OYS-ervan sairaanhoitopiirien sekä niiden alueiden kuntien/kuntayhtymien palveluksessa olevalle henkilöstölle sekä käytännön harjoittelua
näissä organisaatioissa suorittaville opiskelijoille.
Vuodesta 2013 käytössä olleen PTT-verkkokoulutuksen on sairaanhoitopiirin henkilöstöstä suorittanut noin 64 % ja OYS:n erityisvastuualueella
yhteensä noin 7 500 työntekijää.

Vastuualueet pitivät viikoittain ns. meeting-esityksiä, jotka etälähetettiin erityisvastuualueen
lisäksi myös valtakunnallisesti. OYS:n esityksiin
osallistui 48 paikkakuntaa akselilla Kotka—Utsjoki.
Esityksiä etälähetettiin viideltätoista eri erikoisalalta yhteensä 509 tuntia. Lisäksi järjestettiin lukuisia videokokouksia sekä hoitoneuvotteluja eri
paikkakuntien välillä.

Etälähetykset

Koulutusyhteistyö

Koulutuspalveluiden omaa toimintaa edustaa
AV-yksikkö, joka mahdollistaa tärkeän tiedon
välittämisen koko OYS:n erityisvastuualueelle.
AV-yksikkö huolehtii av-tekniikasta ja on tukena
luentoesitysten sekä neuvotteluiden etälähetyksissä.

Vuonna 2016 jatkettiin säännöllistä koulutusyhteistyötä OYS:n erityisvastuualueen koulutuspäälliköiden ja koulutusyhdyshenkilöiden kanssa sekä
tehostettiin yhteistyötä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun yliopiston kanssa. Koulutuspalveluiden rooli erilaisissa
työryhmissä on edelleen yksi keskeinen koulutusyhteistyön muoto.

Alueellisia täydennyskoulutuksia etälähetettiin
vuoden 2016 aikana 705 tuntia. Etälähetyspaikkakuntia oli yhteensä 40 akselilla Turku—Utsjoki.
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Vakanssien jakaantuminen 31.12.2016
Tulosalueet

SivuHoitovirat Lääkärit henkilöt

Yhtymähallinto

Tutkimusja hoitohenkilöt

Tutkimusta
ja hoitoa
avustavat

HallintoHuolto- ja taloushenkilöt henkilöt

Yhteensä

2,0

11,0

33,0

0,0

3,0

9,0

134,0

192,0

Medisiininen tulosalue

18,0

132,0

613,0

13,0

57,0

0,0

15,0

848,0

Operatiivinen tulosalue

33,0

269,0

1 127,0

20,0

116,0

2,0

26,0

1 593,0

Lasten ja naisten tulosalue

10,0

84,0

493,0

8,0

46,0

0,0

10,0

651,0

Psykiatrian tulosalue

8,0

75,0

393,0

41,0

31,0

0,0

13,0

561,0

Kehitysvammahuollon tulosalue

0,0

5,0

206,0

15,0

14,0

1,0

10,0

251,0

Oulaskankaan-Visalan tulosalue

0,0

31,0

290,0

7,0

51,0

88,0

20,0

487,0

Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue

8,0

76,0

201,0

83,0

150,0

663,0

159,0

1 340,0

79,0

683,0

3 356,0

187,0

468,0

763,0

387,0

5 923,0

Yhteensä

OYS:iin linjautetut yksiköt kohdistettu siihen tulosalueeseen, jossa henkilöt työskentelevät.
Lisäksi sairaanhoitopiirin virkapankissa on toiminnallisista syistä vapautuneita virkoja/toimia.

Henkilöstömäärät tulosalueittain 31.12.2016
Tulosalueet
Yhtymähallinto
Medisiininen tulosalue

Sivuvirat

Lääkärit

Hoitohenkilöt

Tutkimusja hoitohenkilöt

Tutkimusta
Hallintoja hoitoa
Huolto- ja talousMuut
avustavat henkilöt henkilöt henkilöt Yhteensä

3

9

30

13

0

5

169

11

240

16

152

738

27

74

0

19

6

1 032

Operatiivinen tulosalue

31

338

1 365

34

144

3

35

10

1 960

Lasten ja naisten tulosalue

10

116

564

19

49

0

13

8

779

Psykiatrian tulosalue

5

97

403

54

26

0

12

5

602

Kehitysvammahuollon tulosalue

0

5

126

12

4

3

5

0

155

Oulaskankaan-Visalan tulosalue

0

29

292

5

43

64

16

0

449

Sairaanhoidollisten palvelujen
tulosalue

6

93

232

99

174

611

161

4

1 380

71

839

3 750

263

514

686

430

44

6 597

Yhteensä

OYS:iin linjautetut yksiköt huomioitu eli kohdistettu siihen tulosalueeseen, missä henkilöt työskentelevät

Keski-ikä eräissä ammattinimikkeissä
Henkilöstöryhmä
Nimike

Keski-ikä Henkilöitä
2016

2016

Lääkärit

Henkilöstöryhmä
Nimike

Keski-ikä Henkilöitä
2016

2016

49,5

114

Hoitohenkilökunta

Ylilääkäri

56,1

42

Välinehuoltaja

Osastonylilääkäri

55,6

56

Fysioterapeutti

44,5

111

Apulaisylilääkäri

52,2

62

Röntgenhoitaja

42,5

194

Erikoislääkäri

45,4

379

Sairaanhoitaja

42,2

2 258

Erikoistuva lääkäri

33,3

239

Kätilö

41,4

211

Lähihoitaja

41,1

306

Perushoitaja

55,5

87

Muu henkilöstö

Osastonhoitaja

53,6

106

Toimistosihteeri

50,6

54

Hoitohenkilökunta

Mielisairaanhoitaja

50,9

101

Sairaalahuoltaja

49,4

363

Osastonsihteeri

50,2

250

Tekstinkäsittelijä

49,3

67

Apulaisosastonhoitaja

49,6

101

Ravitsemistyöntekijä

45,6

60
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Talousnäkökulma
Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina vuosina 2015—2016
Tulosalue
Henkilöstöryhmä
Yhtymähallinto
- lääkärit (sis. amanuenssit)
- hoitohenkilökunta

Muutos %
TP 2015

TP 2016

2015-2016

242,8

244,0

0,5

37,2

33,8

-9,1

27,4

29,0

5,8

- muu henkilöstö

178,2

181,2

1,7

Medisiininen tulosalue

917,1

938,3

2,3

- lääkärit

155,1

163,3

5,3

- hoitohenkilökunta

727,0

741,9

2,0

35,0

33,1

-5,4

1 711,8

1 735,9

1,4

304,0

304,7

0,2

1 368,0

1 387,3

1,4

39,8

43,9

10,3

680,8

685,9

0,7

96,8

100,6

3,9

567,8

565,6

-0,4

16,2

19,7

21,6

533,0

536,3

0,6

73,8

74,8

1,4

443,7

443,1

-0,1

15,5

18,4

18,7

155,3

141,5

-8,9

4,5

4,1

-8,9

142,4

130,2

-8,6

8,4

7,2

-14,3

363,7

351,5

-3,4

28,7

25,3

-11,8

322,3

306,8

-4,8

12,7

19,4

52,8

1 357,0

1 338,2

-1,4

83,6

80,9

-3,2

- hoitohenkilökunta

433,1

378,8

-12,5

- muu henkilöstö

840,3

878,5

4,5

TP 2015

TP 2016

2015-2016

- muu henkilöstö
Operatiivinen tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilökunta
- muu henkilöstö
Lasten ja naisten tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilökunta
- muu henkilöstö
Psykiatrian tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilökunta
- muu henkilöstö
Kehitysvammahuollon tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilökunta
- muu henkilöstö
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilökunta
- muu henkilöstö
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue
- lääkärit

YHTEENVETO
Koko sairaanhoitopiiri
Henkilöstöryhmä
- lääkärit

Muutos %
783,7

787,4

0,5

- hoitohenkilökunta*)

4 031,8

3 982,8

-1,2

- muu henkilöstö*)

1 146,1

1 201,3

4,8

5 961,6

5 971,5

0,2

Kaikki yhteensä

Välinehuoltajien ammattiluokitus muuttuu v. 2017 hoitohenkilökunnan ryhmästä muun henkilöstön ryhmään.
Tämä muutos on osin vaikuttanut jo v. 2016 hoitohenkilökunnan ja muun henkilöstön määrään.
Välinehuoltajien palkallista työpanosta on siirtynyt hoitohenkilökunnan ryhmästä muun henkilöstön ryhmään 66,3
työpanosta (2016 talousnäkökulma), ja vastaavasti 53,6 tehtyä työpanosta (2016 toimintanäkökulma).

*)
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Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä vuosina 2015—2016
Tulosalue
Henkilöstöryhmä

Yhtymähallinto
- lääkärit

PalveluSairausSairausjakso- poissaolo- poissaolojen
päivät
päivät
osuus
2015
2015 palvelujaksopäivistä

Palvelujaksopäivät
2016

SairausSairauspoissaolo- poissaolojen
päivät
osuus
2016 palvelujaksopäivistä

81 655

2 000

2,4

84 013

2 999

3,6

4 789

44

0,9

5 199

183

3,5

- hoitohenkilöt

10 807

560

5,2

10 899

990

9,1

- muut henkilöt

66 059

1 396

2,1

67 915

1 826

2,7

357 706

13 644

3,8

363 897

16 337

4,5

58 126

1 060

1,8

61 099

979

1,6

- hoitohenkilöt

285 772

12 395

4,3

289 389

15 037

5,2

- muut henkilöt

13 808

189

1,4

13 409

321

2,4

Operatiivinen tulosalue

675 947

31 209

4,6

685 632

31 821

4,6

- lääkärit

120 585

2 415

2,0

122 887

2 544

2,1

- hoitohenkilöt

540 614

28 558

5,3

546 188

28 858

5,3

- muut henkilöt

14 748

236

1,6

16 557

419

2,5

273 852

10 211

3,7

274 784

12 426

4,5

41 419

444

1,1

43 750

648

1,5

226 505

9 597

4,2

223 818

11 732

5,2

5 928

170

2,9

7 216

46

0,6

207 370

10 354

5,0

207 994

8 835

4,2

29 775

922

3,1

29 133

816

2,8

171 836

9 220

5,4

171 953

7 904

4,6

5 759

212

3,7

6 908

115

1,7

63 891

4 185

6,6

57 723

3 256

5,6

1 743

6

0,3

1 600

7

0,4

- hoitohenkilöt

58 765

4 111

7,0

53 307

3 204

6,0

- muut henkilöt

3 383

68

2,0

2 816

45

1,6

146 603

4 815

3,3

141 610

5 896

4,2

10 918

118

1,1

9 754

149

1,5

130 957

4 581

3,5

124 538

5 303

4,3

4 728

116

2,5

7 318

444

6,1

521 473

28 370

5,4

516 990

28 269

5,5

32 961

1 049

3,2

32 395

598

1,8

Medisiininen tulosalue
- lääkärit

Lasten ja naisten tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilöt
- muut henkilöt
Psykiatrian tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilöt
- muut henkilöt
Kehitysvammahuollon tulosalue
- lääkärit

Oulaskankaan-Visalan tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilöt
- muut henkilöt
Sairaanhoidollisten palveluiden
tulosalue
- lääkärit
- hoitohenkilöt

167 875

8 258

4,9

147 906

8 558

5,8

- muut henkilöt

320 637

19 063

5,9

336 689

19 113

5,7

PalveluSairausSairausjakso- poissaolo- poissaolojen
päivät
päivät
osuus
2015
2015 palvelujaksopäivistä

Palvelujaksopäivät
2016

YHTEENVETO
Tulosalue
Henkilöstöryhmä

- lääkärit
- hoitohenkilöt

300 316

6 058

2,0

305 817

5 924

1,9

1 593 131

77 280

4,9

1 567 998

81 586

5,2

4,9

458 828

22 329

4,9

4,5 2 332 643

109 839

4,7

- muut henkilöt

435 050

21 450

Kaikki yhteensä

2 328 497

104 788
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SairausSairauspoissaolo- poissaolojen
päivät
osuus
2016 palvelujaksopäivistä
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat ja
Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirit vuonna 2016
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- 29 jäsenkuntaa
- 408 242 asukasta ennakkotietojen mukaan (OYS:n erityisvastuualueella 741 723)
- 12 % Suomen maapinta-alasta (koko erityisvastuualue 51,1 %)
- 129 468 erikoissairaanhoidon potilasta, 52 139 hoitojaksoa, 598 076 avohoitokäyntiä,
josta perusterveydenhuolto 70 363
- henkilökuntaa keskimäärin 6 655
- toimintakulut 589,2 milj. euroa/ vuosi
Utsjoki

Inari

Enontekiö

OYS:n
erityisOYS:n
erityisvastuualueen
vastuualueen
sairaanhoitopiirit

sairaanhoitopiirit

1.
1.Lapin
Lapin
2. Länsi-Pohjan
2. Länsi-Pohjan
3. Pohjois-Pohjanmaan
3.Kainuun
Pohjois-Pohjanmaan
4.
4.Keski-Pohjanmaan
Kainuun
5.

1.
Muonio

Sodankylä

Kittilä

Savukoski

Kolari
Pelkosenniemi

5. Keski-Pohjanmaan

Salla
Pello
Kemijärvi

Rovaniemi

Lapin
keskussairaala

Ylitornio
Tornio

2.

Posio

Tervola
Ranua

Keminmaa

Länsi-Pohjan
keskussairaala

Kuusamo

Simo
Kemi

Ii

Taivalkoski
Pudasjärvi

Oulun yliopistollinen
Hailuoto
sairaala
Kempele
Lumijoki

Oulu

3.
Suomussalmi

4.

Utajärvi Puolanka
Muhos
Liminka
Tyrnävä
Hyrynsalmi
Oulaskankaan sairaala
Siikajoki
Raahe
Ristijärvi
Pyhäjoki
Vaala
Paltamo
Merijärvi
Visalan sairaala
Siikalatva
Alavieska
Oulainen
Kajaani
Kalajoki
Haapavesi
Pyhäntä
Sotkamo
Keski-Pohjanmaan
Ylivieska
Kärsämäki
Nivala
Kannus
keskussairaala
Sievi
Kokkola
Kainuun
Toholampi
Haapajärvi
Kruunupyy
keskussairaala
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kaustinen

5.

Lestijärvi
Veteli Halsua
Perho

Kuhmo

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ
PL 10, 90029 OYS
Puhelin (08) 315 2011
Faksi (08) 315 4499
www.ppshp.fi

