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PPSHP:n henkilöstöraportointi 2018 

• sairaanhoitopiirin 21. 

henkilöstöraportti 

• sisällössä on otettu huomioon KT 

Kuntatyönantajien ja kunta-alan 

pääsopijajärjestöjen 

neuvottelema suositus 

henkilöstöraportoinnin 

kehittämiseksi 

• raportti tukee strategista 

henkilöstöjohtamista, 

päätöksentekoa sekä henkilöstön 

ja työyhteisöjen jatkuvaa 

kehittämistä 

• henkilöstöraportti on tarkoitettu 

työyhteisöjen, johdon ja 

poliittisten päätöksentekijöiden 

käyttöön 



Virat ja toimet 



Vakanssit 

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli vuoden 

lopussa yhteensä 6 086 virkaa ja tointa, joista 80 oli 

yliopiston sivuvirkoja 

• vakanssien määrä kasvoi edellisvuodesta 96 

–  uusia vakansseja perustettiin mm. 

• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän leikkaustoiminnan 

siirryttyä liikkeenluovutuksella PPSHP:lle 1.1.2018 alkaen 

• toiminta- ja taloussuunnitelman 2018—2020 toimeenpanoon 

liittyen 

• syöpäkeskuksen johtajan virka PPSHP:n yhteyteen 

perustettuun alueelliseen syöpäkeskukseen sekä viestinnän 

parantamiseksi viestintäpäällikön toimi 



Henkilöstömäärä 

• henkilöstön lukumäärä 31.12.2018 oli 6 857 henkilöä 

• keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä 

vuodesta 182 henkilöllä 

• kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2018 aikana 

keskimäärin 6 894 henkilöä 

• palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli 

suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa 

7 276 henkilöä 

 



Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 

• vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 

henkilöstöstä 74,8 % (5 129 henkilöä)  

• määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan 

henkilökunnan osuus oli 25,2 % henkilöstöstä (25,3 % 

31.12.2017) 

• määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa 

suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä. Tämä 

selittyy mm. määräaikaisessa palvelussuhteessa 

toimivien erikoistuvien lääkäreiden osuudella. Lisäksi 

toiminnan muutoksista johtuen vakinaisten vakanssien 

määrä ja henkilöstötarve eivät aina vastaa toisiaan. 



Henkilöstön ikärakenne 

• henkilöstön keski-ikä oli 44,2 

vuotta. Naisten ja miesten 

keski-iässä oli noin kahden 

vuoden ero (miehet 42,8 

vuotta, naiset 44,6 vuotta) 

• vakinaisen henkilöstön keski-ikä 

oli 47,3 vuotta ja määräaikaisen 

henkilöstön 35,1 vuotta 

• henkilöstöryhmittäin 

tarkasteltuna korkein keski-ikä 

oli hallinto- ja 

taloushenkilöiden ryhmässä 

(48,5 vuotta). Tutkimus- ja 

hoitohenkilöiden ryhmässä 

keski-ikä oli alhaisin, hieman yli 

42 vuotta 



Henkilöstön rekrytointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rekrytointipalvelut huolehtii keskitetysti sairaanhoitopiiriin 
työskentelemään tulevan hoitohenkilöstön rekrytoinnista 

• rekrytointipalvelut välittää hoitohenkilöstöä lyhyt- ja pitkäaikaisiin 
sijaisuuksiin 



Sijaishenkilöstön rekrytointi 

• vuonna 2018 rekisteröitiin yhteensä 12 822 

sijaistarvetta (13 140 sijaistarvetta vuonna 2017), joista 

myöhemmin peruttiin 2 157, koska yksikkö ehti 

tilauksen jälkeen omilla järjestelyillään täyttää 

sijaisuuden 

• rekrytointipalveluiden avulla 10 665 sijaistarpeesta 

täytettiin 78 % 



Työpanokset 



Työpanokset 

• palkallinen työpanos kasvoi toimintavuoden aikana 3,0 %, mikä näkyy 

henkilöstömenoissa. 

• lisämäärärahaa henkilöstömenoihin tarvittiin hieman yli 3 milj. euroa 

lisäresursointiin potilasturvallisuuden ja terveydenhuoltolain hoitoon 

pääsyn määräaikojen toteutumisen vuoksi. 

 
 



Työvoimakustannukset 

Kasvua selittävä tekijä mm. Kustannusvaikutus 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 
mukaiset palkankorotukset 1.5. lukien 

Kaikilla sopimusaloilla keskimäärin 0,86 % 
(n. 3 milj. euroa) 

Paikallinen virka- ja työehtosopimus 
lisätyön tekemisestä (sopimus hyväksytty 

kesäkuussa) 

Noin 0,7 milj. euroa 

Tuloksellisuuteen perustuva erillinen 
kertaerä (kirjattu kuluna vuodelle 2018, maksussa 

tammikuussa 2019) 

2,1 milj. euroa 
 

RASHKY:n leikkaustoiminta liitettiin osaksi 
shp:n toimintaa 

2,7 milj. euroa 

Ouka:n Teknisen liikelaitoksen Maikkulan 
keskusvaraston toiminnan siirto ja 
psykiatrian ta:n uuden vaativan hoidon 
yksikön toiminnan vakiinnuttaminen 

yli 1,5 milj. euroa 

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2018 henkilöstömenot olivat yhteensä 
349,2  milj. euroa. Henkilöstömenot kasvoivat edellisvuodesta 14,4 milj. 
euroa (4,3 %). 



Kilpailukykysopimuksen vaikutus 

henkilöstömenoihin vuonna 2018  

• lomarahoja leikattu 30 % 
– lomarahojen leikkaus PPSHP:ssä toi  n. 3,2  milj. euron vuotuisen säästön verrattuna 

tilanteeseen ilman kikysopimusta 

• työnantajien työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen 

alentaminen asteittain vuosina 2017-2020 
– työttömyysvakuutusmaksussa työnantajan ’säästö’ tilinpäätösvuonna 1,9 milj. euroa 

edellisvuoteen verrattuna 

– palkkaperusteinen eläkemaksu oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna, 

säästöä 0,8 milj. euroa 

• kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua on alennettu vuodesta 2017 

alkaen 
– säästövaikutus n. 0,6 milj. euroa 

Yhteenveto: 

• lomarahojen leikkaus + työnantajan eri palkan sivukulujen alennuksella on 

ollut vuoden 2018 henkilöstömenoihin n. 6,5 miljoonan euron 

säästövaikutus 



Kilpailukykysopimuksen vaikutus 

työaikaan vuonna 2018 

• työaika piteni keskimäärin 24 tuntia vuodessa 
vuosittaista ansiotasoa muuttamatta 
– työajan pidennys on toteutettu pääsääntöisesti lisäämällä 

viikoittaista työaikaa 30 minuutilla 

– PPSHP:ssä tämä koski n.  4 300 laskennallista tehtyä 
vuosityöpanosta (toimintanäkökulman työpanos, pl. 
lääkärit) eli työajan lisäys yhteensä yli 100 000 tuntia 
vuodessa 

– tuntimäärä vastaa n. 50 henkilötyövuoden lisäystä 
(laskennallinen säästö, jos toteutuma heijastuisi suoraan 
sijaiskäytön vähenemisenä) 

– onko työajan pidennys näkynyt tehtyjen suoritteiden 
määrässä? Vaikutusten mittaamisen haasteet. 



Työn tuottavuus 

• työn tuottavuutta voidaan 
kuvata vertaamalla 
suoritteiden määrän ja 
ihmistyön (esim. 
henkilötyövuodet) suhdetta 

 

• sairaanhoidossa ei ole yhtä 
yleisesti hyväksyttyä 
kokonaissuoritetta kuvaavaa 
mittaria, joten työn 
tuottavuuden kehitystä on 
mitattu vertaamalla 
sairaanhoitopiirin neljän 
suoritteen kehittymistä 
henkilötyövuotta kohti. 
Kehitysvammahuolto ei ole 
tarkastelussa mukana. 



Suoritteet henkilötyövuotta kohti 

vuosina 2016 - 2018 

• hoitopäivät henkilötyövuotta kohti ja avohoitokäynnit suhteessa 

henkilötyövuosiin väheni jonkin verran vuodesta 2017. Hoitoa 

kokonaisvaltaisimmin kuvaavaan suoritteeseen, hoidetut potilaat 

työpanosta kohden, työn tuottavuus pysyi edellisvuosien tasolla. 



Eläkkeelle siirtyneet 

• sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin kuuluva vuosittainen eläkkeelle 

siirtymisiän nouseminen ei toteutunut vuonna 2018. Eläkkeelle 

siirtyneiden keski-ikä oli 58,7 vuotta (59,5 vuotta vuonna 2017) 

• sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle kertomusvuoden aikana 189 henkilöä, 

mikä oli vähemmän kuin edellisvuonna (211) 

Eläkeuudistuksessa osa-
aikaeläke poistui ja viimeiset 
uudet osa-aikaeläkkeet 
alkoivat tammikuussa 2017. 



Hyvinvoiva henkilöstö 

• työkykyjohtamisen haasteena kuluneena vuonna olivat erilaiset 

toiminnan muutokset sekä kiinteistön ikääntymiseen liittyvät 

sisäilmahaasteet ja toiminnan sujuvuuteen vaikuttavat vanhat 

tilaratkaisut 

• alueen väestön terveystarpeisiin vastaaminen ja hoidossa olevien 

potilaiden hoitoisuuden kasvu on lisännyt henkilöstön kuormitusta 

ja vaikuttanut työkykyyn 

• PPSHP:n henkilöstölle toteutettiin  yhteistyössä 

työterveyslaitoksen kanssa loka-joulukuussa työhyvinvointikysely, 

jonka avulla selvitettiin sairaanhoitopiirin työhyvinvoinnin 

nykytilaa sekä kerättiin tietoa kehittämistoimenpiteistä 

työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen näkökulmasta 

 



Mitä kuuluu -työhyvinvointikysely 

• kyselyn tulokset on 
raportoitavissa organisaation 
eri tasoilla 

• tuloksia on käsitelty 
työterveyslaitoksen 
erityisasiantuntijan johdolla 
organisaation eri tasoilla sekä 
yhteistoiminnallisesti 

• työyhteisöt käsittelevät 
tuloksia esimiestensä johdolla 

• kyselytuloksia ja niiden 
pohjalta tehtyä henkilöstön 
työhyvinvoinnin ja 
työkykyjohtamisen analyysia 
tarkastellaan valtuuston 
kokouksessa loppuvuonna 2019 



Terveysperusteiset poissaolot 

• sairaanhoitopiirissä ei toimintavuonna saavutettu strategian 

mukaista tavoitetta vähentää sairauspoissaoloja. 

Sairauspoissaolojen osuus henkilökunnan palvelujaksopäivistä oli 

vuonna 4,9 prosenttia (4,5 vuonna 2017). 

 

Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä 

 

 

 

 

 

 



Terveysperusteiset poissaolot 

• sairauspoissaolot henkilöä 

kohden lisääntyivät 

selkeästi edellisestä 

vuodesta. Vuonna 2018 

sairaanhoitopiirin 

henkilöstölle kertyi 118 604 

sairauspoissaolopäivää eli 

17,2 kalenteripäivää 

henkilöä kohden (jakajana 

käytetty vuoden 

keskimääräistä 

henkilöstömäärää) 

 

 



Työterveyshuollon tilasto 

sairauspoissaoloista 

• suurimman yksittäisen sairauspoissaoloryhmän muodosti tuki- ja 

liikuntaelinten sairaudet. Seuraavaksi eniten poissaoloja 

aiheuttivat mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja 

hengityselinsairaudet. Merkittävin kasvu edellisvuoteen verrattuna 

on tapahtunut mielenterveyteen liittyvissä sairauksissa. 

Sairauspoissaolojaksot Sairauspoissaolojaksot

kpl % hlöt lkm kpl % hlöt lkm

Sairauspoissaolot yhteensä 137 792 100,0 5 318 18 124 113 950 100,0 4 981 16 504

Kolme suurinta sairauspoissaoloryhmää:
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 36 097 26,2 1 186 2 086 29 344 25,8 1 151 2 042

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 27 366 19,9 668 947 17 855 15,7 609 903

Hengityselinten sairaudet 21 239 15,4 3 585 7 243 18 315 16,1 3 271 6 205

1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017
Sairauspoissaolopäivät Sairauspoissaolopäivät



Osaava henkilöstö 

• ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrä 

kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa henkilöstöryhmissä 

(vuonna 2017 osallistuneita 72,5 %). 

• aktiivisinta kouluttautuminen oli lääkäreiden ryhmässä 

 



Osaava henkilöstö 

• täydennyskoulutukseen 

osallistuneiden suhteellinen 

osuus henkilöstömäärästä on 

kasvanut vuonna 2018, mutta 

koulutuspäivät osallistujaa 

kohden ovat vähentyneet 

 

• lyhyiden koulutusten määrässä 

on ollut huomattavaa kasvua, 

sen sijaan pidemmät 

koulutukset ovat vähentyneet 



Kiitos 


